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Fjällräven i Sverige, Norge och Finland är akut hotad enligt Artdatabankens rödlista. Arten 
har inte lyckats återhämta sig efter en intensiv period av pälsjakt under början av 1900-talet, 
trots att den fridlystes i Sverige 1927 och har varit skyddad sedan dess. Det finns många 
aspekter och teorier som förklarar den bristande återhämtningen, varav flera kan kopplas till 
klimatförändringar. 
 
 
En hotad art 
Det finns endast mellan 30 och 80 fjällrävar kvar i Sverige. Populationen är så liten och 
fragmenterad att det är svårt för de kvarvarande individerna att hitta en partner. Dessa 
förutsättningar kan göra det svårt för fjällrävspopulationen att klara påfrestningar eller 
förändringar i miljön. Pågående klimatförändringar kan därför innebära slutet för den 
skandinaviska fjällräven. Den globala uppvärmningen har redan orsakat synbara förändringar 
i miljön på det norra halvklotet. Snö- och ismängden har minskat under många år och har 
förvärrats sedan slutet av 1990-talet. De flesta glaciärerna blir mindre, snötäcket försvinner 
tidigare på våren och havsisen i Arktis krymper under alla säsonger, särskilt på sommaren. 
Många arter förväntas flytta sina utbredningsområden i riktning mot polerna, vilket kommer 
att påverka de ekosystem som finns där.  
 

Klimatförändringar kan bli dödsstöten för 
den skandinaviska fjällräven 
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Fjällräven är en art som är anpassad till miljöer nära polerna. Den livnär sig huvudsakligen på 
smågnagare, framför allt lämlar, och dess ekologi är därför starkt bunden till smågnagarnas 
regelbundna populationstoppar som inträffar vart tredje till femte år. Fjällräven var en av de 
första arterna som koloniserade Sverige i samband med att inlandsisen försvann. Den höll sig 
till tundran i Fennoskandia (Sverige, Norge och Finland) och hade populationstoppar på 
tiotusen individer fram till 1800-talet. Under den tidigare delen av 1900-talet jagades 
fjällräven intensivt och populationsstorleken minskade drastiskt.	  Till sist var populationen så 
liten att den fick skydd enligt svensk lag 1927. I grannländerna Norge och Finland uppstod 
liknande problematik och även där fridlystes arten, i Norge 1930 och i Finland 1940. Trots det 
har arten ännu inte återhämtat sig. Det beror troligen på dåliga lämmelår och konkurrens från 
rödräven, vilka båda kan kopplas till ett varmare klimat. 

Konkurrens från rödräven 
I takt med att klimatet har blivit varmare har rödräven expanderat norrut och börjat 
konkurrera om fjällrävens levnadsmiljöer, vilket är en av de främsta anledningarna till att 
fjällräven inte har lyckats återhämta sig sedan fridlysningen. I Fennoskandia har studier visat 
att rödräven tränger undan 
fjällräven och tvingar den 
att vandra till områden 
högre upp. Rödrävar som 
vistas ovanför trädlinjen 
tenderar att välja fjällrävars 
lyor framför att gräva egna. 
Det har även gjorts flera 
observationer där rödrävar 
har jagat i väg eller dödat 
fjällrävar.  
 
Rödräven innebär inte bara 
ett hot som konkurrent, utan 
kan även smitta fjällräven 
med rävskabb och parasiter. 
Enligt Anders Angerbjörn, 
som är forskare vid 
Stockholms Universitet, 
finns det just nu en 
misstänkt fjällräv i Sverige som eventuellt har skabb, vilket den i så fall har fått från rödräv. 
Nyligen utförda studier visade spår av totalt 14 olika parasiter i avföringen hos den svenska 
fjällräven. Antalet parasiter är högt i förhållande till den lilla populationen, vilket kan bero på 
att fjällrävarna smittas vid kontakt med rödräven under till exempel slagsmål. Flera av 
parasiterna som hittades är vanliga hos rödrävar. 

Lämlarnas relation till snö 
Förutom konkurrens från rödräven, har fjällräven även drabbats av födobrist. Sedan 1980-talet 
har populationstopparna av smågnagare varit få eller näst intill uteblivit. Klimatförändringar 
har föreslagits ligga bakom dessa förändringar i smågnagarnas cykler. Under 
mildvädersperioder blir den lilla mängd snö som finns hård och tätpackad. Den luftficka 
under snön där fjällämmeln normalt lever, det så kallade subrivala rummet, kan då försvagas 

Antalet kullar av fjällräv har minskat medan antalet kullar av 
rödräv har ökat i Finland mellan år 1985-2005. 	  
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eller till och med försvinna helt. Det subrivala rummet behövs för isolering, tillgång till föda 
och skydd från rovdjur. Då klimatet blir varmare ökar troligen luftfuktigheten och snötäcket 
bli tunnare och hårdare, vilket kan påverka både lämlarna, och i förlängningen också 
fjällräven, negativt. Sedan 1982 rådde det brist på bytesdjur i fjällen och fjällrävspopulationen 
har på grund av detta minskat drastiskt. Även andra rovdjur i fjällen har sjunkit i antal, såsom 
fjällvråk och fjälluggla. 
 
 
Förändringar i fjällvärlden 
Ett varmare klimat kan innebära att vegetationen i fjällen förändras. En ökning på 19 % i den 
redan existerande fjällbjörkskogens biomassa har uppmätts sedan 1997 i subarktiska Sverige.  
Det har förutspåtts att trädgränsen kommer att flytta sig upp till 670 meter uppåt inom 100 år. 
En sådan förändring skulle teoretiskt sett innebära att arean av de trädlösa hedarna minskar 
med 75-85 %, vilket skulle påverka hela fjällekosystemet. Fjällräven, som lever i den trädlösa 
delen av landet, skulle naturligtvis inte gynnas av det scenariot. 
 
Med hjälp av matematiska och statistiska modeller kan man uppskatta en arts utbredning 
inom ett område där man känner till gällande och framtida miljöförhållanden. På det viset har 
det förutspåtts att fjällrävens utbredningsområde minskar med 56 % om den globala 
medeltemperaturen stiger med 4 ºC till 2080. Fjällämmelns utbredningsområde minskar med 
54 % enligt samma modell. 

Isolering 
Fjällrävens utbredning är i dagsläget mycket mindre än vad den potentiellt sett skulle kunna 
vara. Att fjällrävspopulationen är så liten och fragmenterad innebär ett hot i sig. Genetiska 
analyser visar att den fennoskandiska fjällrävspopulationen har mindre genetisk variation i 
söder än i norr, vilket beror på fragmentering. Innan fjällrävsstammen jagades till minimum-
nivåer och fragmenterades kunde fjällrävar vandra mellan de olika bestånden och på så vis 
jämna ut lokala effekter av goda och dåliga lämmelår, samtidigt som inavel förhindrades. Det 
är troligt att fjällräven inte har lyckats återhämta sig eftersom sammanlänkningen mellan 
bestånden har kollapsat.	  	  
 
Det mesta tyder på att den fennoskandiska populationen är isolerad, men det finns studier som 
visar att ett visst genetiskt utbyte har skett mellan den fennoskandiska och den sibiriska 
populationen, även efter den fennoskandiska populationens kraftiga försvagning. Det betyder 
att det inte är omöjligt att individer från Ryssland kan vandra till Sverige. Det är dock så 
ovanligt att det är osannolikt att det kan rädda populationen i Sverige. Däremot finns 
möjligheten att flytta hit individer från den sibiriska populationen som bevarandeåtgärd. 
Utplacering och förflyttning av fjällräv är i de flesta fall inte tillåtet idag, men det kan bli 
aktuellt i framtiden för att rädda arten. 

 

Framtidsutsikter 
Finns det hopp om att fjällräven ska kunna återhämta sig i Sverige, eller är den dödsdömd? 
Under senare år har forskning såväl som bevarandeprojekt utförts för att rädda fjällräven. 
1985 startade det Svenska Fjällrävsprojektet som leds av professor Anders Angerbjörn på 
Stockholms Universitet. Det är en är grupp som bedriver forskning om fjällräven och dess 
samverkan med andra arter. Det svenska fjällrävsprojektet har tidigare bedrivit projektet 
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SEFALO med mål att stoppa minskningen av fjällrävsstammen och öka artens möjligheter till 
återhämtning. Sedan projektet startade har antalet kullar fördubblats. Detta beror till stor del 
på den vinterutfordring av fjällräv och bekämpning av rödräv som skett under projektet. En 
viss del av ökningen har även berott på att antalet lämlar har ökat. År 2011 hade fjällämmeln 
en efterlängtad populationstopp, förmodligen tack vare två riktigt kalla vintrar 2010-2011. 
 
Med utökade bevarandeinsatser kan fjällräven ha en chans öka i antal. Om inte det lyckas och 
fjällräven minskar eller uppvisar tecken på inavel, kan import från den ryska fjällrävsstammen 
vara en lösning. Lyckas den fennoskandiska fjällräven uppnå en livskraftig populationsstorlek 
ökar dess chanser att klara de förändringar som den globala uppvärmningen kan innebära. 
Framtidsutsikterna ser mörka ut, men eftersom människan bär skulden för artens nedgång, är 
det likväl vårt ansvar att rädda fjällräven i landet. 
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