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Sammandrag 
Länge har renens evolutionära historia varit okänd. För att svara på var och vid vilken 
tid renen domesticerades och hur renarna har spritt sig över de nya habitaten som 
öppnades upp efter istiden har lämningar av döda renar använts. Med ny genteknik 
har det blivit möjligt att undersöka släktskap mellan olika levande populationer 
genom att jämföra genetiska skillnader och likheter. De nya metoderna har visat att 
renen har tämjts på flera olika platser Europa och Asien, bland annat i Skandinavien 
från och med 1500-talet. Det har visats, med dessa nya metoder, att domesticeringen 
har haft konkreta effekter på renars beteende jämt mot människor. Svaren på dessa 
frågor kan ha betydelse för framtida rennäring och bevarande av vildrensbestånd. 
 
 

Inledning  
Renen (Rangifer tarandus) är och har varit betydelsefull för människor både som 
vilddjur och tamdjur. Renen är vittspridd över hela den subarktiska regionen och har 
delats upp i flera underarter baserat på morfologiska och ekologiska karaktärer. Det är 
däremot okänt om och hur mycket dessa underarter skiljer sig åt genetiskt då de 
synbara skillnader som finns mellan underarterna skulle kunna förklaras av olika 
förutsättningar i miljöerna de lever i. Tamrenens ursprung har också varit 
omdiskuterat då motsägelsefulla bevis och teorier finns kring detta. Denna artikel 
behandlar frågorna om underarterna har säregna karaktärer och var tamrenen uppkom, 
tillsammans med kringliggande frågor likt, vilka skillnader finns mellan tama och 
vilda renar och vad som har gett upphov till dessa skillnader.  
 
Teorier om domesticeringen 
Det finns olika teorier om när och var renen domesticerades. Enligt historiska studier 
domesticerades renhjordar först öster om Uralbergen varpå djuren eller kunskapen om 
tämjning spreds både åt väst och öst över den Eurasiska kontinenten (Laufer 1917, 
Hatt 1918 & Storli 1994). Ett område där det finns bevis för tidig renskötsel är Altai-
bergen (Mongoliet och Ryssland), där domesticering kan ha inträffat redan för 5000-
3000 år sedan (Gordon 2011). Denna teori är till största delen baserad på arkeologiska 
fynd av utrustning som kan ha används i samband med bruk av tamren. Andra teorier 
är att renen har tämjts flera gånger på olika platser under historien. I Skandinavien har 
stöd för domesticering av ren under järnåldern baserats på studier av samers 
bosättningsmönster, men författaren utesluter inte att kunskapen om tämjningen kan 
ha kommit österifrån (Hedman 2003). Den första domesticeringshändelsen kan ha 
inträffat under senare järnålder medan den andra vågen av domesticering av ren kan 
har skett under medeltiden (800-1200) (Sorli 1994 & Hedman 2003). Det tidigaste 
utnyttjandet av tamren var under denna tid något man ägnande sig åt vid sidan av den 
traditionella jakten och fisket (Storli 1994).  
 
Historisk bakgrund 
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Renen har länge varit en viktig resurs för folk som lever i norr. Rester av ren har 
hittats i Neandertalbosättningar i Europa. Majoriteten av de ben (95 %) som har 
hittadats i Lascaux-grottan i södra Frankrike har identifierats som lämningar av ren, 
vilket alltså var stapelföda för människor i forntidens Europa (Gordon 2011). I de 
grottmålningarna från ca 17000 - 11000 år sedan och som har gjort grottan känd 
avbildar dock få renen. En teori är att människorna som målade var nomader som 
följde renen söderut på vintern. Där stötte de på djuren som avbildadess på 
grottväggarna (Gordon 2011). Även i Nordamerika hade renen en viktig roll för 
förhistoriska människor. I Kanada har man hittat föremål som människor skapat av 
ren, de äldsta ca 11300 år gamla (Storck & Spiess 1994). I Skandinavien finns det 
också arkeologiska spår av historisk renjakt, det finns åtskilliga fångstanordningar 
kvar i norra Skandinavien som fångstarmar och fångstgropar, en del av dem mer än 
5000 år gamla (Hedman 2003).  
Människan utnyttjade troligen tämjda renar som lockbete i jakt på vildren i början av 
domesticeringsprocessen, man har också tänkt att de använts som transportdjur och i 
vissa kulturer också som riddjur samt att man använde renens mjölk som 
näringsmedel (Gordon 2011). Länge fanns tamrenen exklusivt i vildrenens 
utbredningsområde och det mesta tyder på att de levt sida vid sida av varandra under 
lång tid (Roed et al. 2008). 
 
Renen som art är betydligt äldre än dess historiska interaktion med människan, de 
äldsta lämningarna som bedömts vara ren är tänder som har hittats i Yukon i 
nordvästra Kanada. Dessa har bestämts till att vara ca 1,6 miljoner år (Gordon 2011). 
Anledningen att ren förekommer runt hela det norra halvklotet var att den kunde 
sprida sig över den landmassa som fanns mellan östra Ryssland och Alaska under 
senaste istiden (Beringia), nutidens Beringssund. När Beringssund bildades 
separerades renen i två subpopulationer, en på den Eurasiska kontinenten samt en i 
Nordamerika.     
 
Underarter av ren  
Tundraren 
Tundraren är benämningen på en ekotyp av ren som lever en stor del av sitt liv på 
tundra eller i öppna bergsområden. Tundraren omfattar alla renunderarter utom de två 
underarterna av skogsren. Utöver Rangifer tarandus tarandus som finns i hela 
Eurasien finns det två underarter beskrivna i Nordamerika. R. t grantii som finns i 
Alaska och nordvästra Kanada och R. t groenlandicus från centrala Kanada och västra 
Grönland (Flagstad and Røed 2003). Tundrarenen har dessutom lyckats kolonisera 
några av de nordligaste öarna i ishavet, det skedde troligen under en värmeperiod då 
förhållandena var annorlunda än i dag. Dessa populationer av renar kallas högarktiska 
renar och har kunnat överleva i de hårda naturförhållandena genom att stressen från 
predatorer (varg saknas på Svalbard och delar av Grönland) och parasiter har varit 
lägre på dessa öar än på fastlanden. Att de högarktiskarenarna har mycket kortare ben 
än annan tundraren kan vara en anpassning till miljön de lever i. Korta ben minskar 
kontaktytan med luften, vilket är en fördel i kallare klimat (Klein 1999). Andra 
gemensamma drag för de högarktiska renarna är att de är mindre än nominaltypen 
med tätare päls med fler fina strån (Flagstad & Røed 2003; Klein 1999). Två 
underarter av högarktiska renar återstår i dag; Rangifer tarandus pearyi som finns på 
de nordligaste Kanadensiska öarna, Svalbardsrenen Rangifer tarandus platyrhyncus 
(figur 1).Den tredje underarten R. t eogroelandicus förekom längs östra Grönlands 
kust innan den utrotades kring år 1900 (Gravlund et al 1998, Flagstad & Røed 2003). 
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Det finns teorier om att dessa tre underarter koloniserade öarna från en gemensam 
källpopulation, andra teorier hävdar att de har olika ursprung och likheterna beror på 
konvergentevolution (Gravlund et al 1998)  
Då de högarktiska renarna skiljer sig så pass mycket från annan tundraren har 
förslagits att de högarktiska renarna härstammar från renar som överlevt i en annan 
istidsrefug än den vanliga tundrarenen. Vilka förmodas ha överlevt kring Beringia, 
landmassan som sammanband Asien och Nordamerika, alternativt kring alperna i 
Europa (Banfield 1962).  
 

 
Figur 1. Svalbardsrenen (Rangifer tarandus platyrhyncus) finns endast på Svalbard. Karaktärer som 
korta ben, liten kropp och längre hår delar den med de andra högarktiska renarna. Om dessa karaktärer 
har samma ursprung är okänt. Foto Erlend Bjørtvedt 

 
Skogsren 
Skogsren delas in i två underarter, en i Europa och en i Nordamerika. Den är allmänt 
större än tundrarenen och har bastantare, kortare horn som till skillnad från 
tundrarenen ofta saknas på honorna (Banfield 1962). 
Den Europeiska skogsrenen (Rangifer tarandus fennicus) är en underart av ren som 
levde i boreala skogar över hela Europa men på grund av jakt försvann den i den grad 
att den endast fanns kvar i Ryska karelen (Banfield 1962). Europeisk skogsren 
återfinns idag endast där och i östra Finland som blev återkoloniserat på 1950-talet 
(Komulainen 1972). Skogsrenen skiljer sig från den skandinaviska tundrarenen 
genom att den har en bredare kropp och längre ben (Nieminen & Helle 1980). Den 
lever i mindre grupper än tundrarenen och är mer stationär (Komulainen 1972). 
Skogsrenen i Europa anses komma från en annan förhistorisk population än den 
europeiska tundrarenen. Skogrenen tros ha överlevt senaste istiden i ett tempererat 
klimat i sydöstra Europa, isolerad från populationen som gav upphov till tundrarenen i 
västra Europa (Rankama & Ukkonen 2001). 
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Den skogsren som finns i Nordamerika är av underarten Rangifer tarandus caribou 
som för i tiden var vitt spridd över kontinenten. Många populationer har utrotats och 
den återfinns nu mindre antal än tidigare i Kanada (Flagstad and Røed 2003). 
Huruvida de båda skogsrenstyperna har ett gemensamt ursprung är okänt. Trots att 
skogsrenen i Nordamerika (R. t caribou) är den egentliga Cariboun kallas normalt all 
ren som härstammar ifrån Nordamerika för caribou för att betona skillnad mot renen 
som endast finns i Eurasien (Cronin et al 2006). 
 
Det finns ingen vildren kvar i Sverige idag. Både skogs och tundraren som fanns här 
är försvunna. De närmaste bestånden av vildren är skogsrenspopulationerna i östra 
Finland och tundrarenarna i södra Norge där Hardangervidda har Europas största 
population av vildren (6000-8000 individer)(Røed et al 2011).  
 
Syfte 
Renen är en av de få domesticerade djuren där vildformen fortfarande finns kvar i 
stort antal (Roed et al 2008). Renen befinner sig också i ett tidigt steg av 
domesticering jämfört med annan tamboskap, något som reflekteras i dess relativt fria 
liv från människan (Reimers et al 2012). Arten är därför lämpad för studier av vilka 
genetiska och beteendemässiga förändringar som sker tidigt i 
domesticeringsprocessen då resultaten kan appliceras på andra tämjda arter.   
 
Tills för nyligen kom all information om renens domesticering från arkeologiska och 
historiska referenser (Røed et al 2011). Med den genteknik som har utvecklats de 
senaste tjugo åren har det blivit möjligt att jämföra släktskap mellan olika 
populationer av ren, både mellan vilda och tama populationer men också med DNA 
utvunnet från material hämtat från museum och funnet vid arkeologiska utgrävningar. 
Med resultat från sådana undersökningar ska denna artikel redovisa de svar som finns 
på hur, vart och när domesticeringen av ren skedde samt vilka skillnader som 
domesticeringen skapade mellan vild- och tamren.  

 
 

Domesticering av ren 
Tamrenens ursprung 
Tamrenen utgör nära hälften av de tre miljoner renar som finns i Eurasien och på 
många håll finns vild ren i samma miljö (Reimers & Klein 1979). Det är oklart hur 
många vildrenspopulationer som dagens tamren härstammar ifrån och vilka dessa 
vildrenspopulationer var. Då tamrenen inte förekom i Nordamerika förrän i modern 
tid när den inplanterades från Ryssland har fokus varit att hitta ursprunget i Europa 
eller Asien (Cronin et al 2003).  
 
Bestämma ursprunget 
I en undersökning av tamrenens ursprung i Eurasien (Roed et al 2008) tog man 
vävnadsprov från 732 renar från 16 tama och 10 vilda populationer av ren, spridda 
från södra Norge till östra Ryssland. Proverna analyserades med mikrosatelliter på 
nukleärt-DNA (deoxyribonucleic acid) och med en 470 baspar (bp) lång sekvens av 
mitokondrie-DNA.  Man fann att 95- kombinationer av alleler (haploptyper) fanns 
inom dessa populationer. Med statistisk säkerhet på 95 % lyckades man ordna 
haplotyperna i fem kluster (har man en haplotyp har man med största sannolikhet 
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också de andra inom klustret). Dessa resultat visade på en stor skillnad mellan 
populationerna från Skandinavien och Ryssland. I Ryssland dominerades 
populationerna av ett haplotypkluster och i Skandinavien var det två andra 
haplotypkluster som fanns i störst frekvens. Fylogenetiska analyser av dessa data visar 
också att ryska renar, både vilda och tama är nära besläktade och att tamrenen verkar 
ha uppstått flera gånger i Ryssland (figur 2), de tamrenar som hittas i östra och västra 
Ryssland är närmare besläktade med de vilda renarna i respektive landsända än vad de 
är besläktade med varandra. Studien visade även att de skandinaviska populationerna 
av ren hade ett gemensamt ursprung baserat på nukleärt-DNA. Däremot visar data av 
mitokondrie-DNA som visar att renen i östliga Finland har samma ursprung som de 
västryska renarna. Vildrenen från centrala Norge och östra Finland skiljde sig från de 
andra skandinaviska renarna och verkar därmed varit isolerad längre än vildrenen i 
Sydnorge som var närmare besläktad med tamrenen än med de andra skandinaviska 
vildrenarna (figur 2). Resultaten tolkas som att tamrenen i Ryssland och Skandinavien 
har olika ursprung men författarna bakom artikeln fastslår att tamrenen har 
domesticerats på minst två områden i Ryssland. Renen i östra Finland anses vara en 
blandning av skandinavisk ren och ren från västra Ryssland viket förklarar de 
tvetydiga resultaten för dessa populationer med olika släktskap på nukleärt-DNA och 
mitokondrie-DNA. Analysen av haplotypklustren visade att de populationer som är 
mest avlägset besläktade med tamrenen var de två vilda populationerna i västra 
Ryssland respektive östra Finland. Dessa populationer består av det sista beståndet 
som finns kvar av skogsren Rangifer tardandus fennicus i Europa, och detta tolkas 
som att tamrenen domesticerades ur tundraren. Tundrarenen antas vara enklare att 
hålla då de lever i större flockar. (Roed et al 2008) 
 
I en studie av Røed et al (2011) undersöktes släktskapet mellan olika renpopulationer 
i Nordeuropa för ta reda på om domesticering av ren kan ha skett i Skandinaven. 
Studien utgick från mitokondriellt DNA, där man ämnade ta reda på släktskapen 
mellan olika tamrens- och vildrens-populationer i Fennoskandia och västra Ryssland. 
DNA-prover togs från vilda populationer i syd-Norge (Hardangervidda, Nordfjella, 
Setesdal), Kuhmo vid Ryska gränsen i Finland samt från tamren kring Røros i central 
Norge, en population i Finnmark, en i finska Lappland, en i östra Finland (Halla) samt 
fyra prov från västra Ryssland varav två var från Kolahalvön. Studien omfattade 
också prover av renben som hade daterats till 1210-1310 e. Kr. funna i 
Hardangervidda inkluderades också i studien för att se om dagens renar är avkomma 
från dessa medeltida renar. Resultaten analyserades med avseende på sju 
haplotypkluster som man identifierat tidigare (Røed et al 2008).  Resultaten visade att 
dagens vildrenar i Hardangervidda har närmare släktskap med tamren i norra Norge 
än med medeltidens renar från samma plats då det vanligaste haplotypklustet i 
proverna från de medeltida renarna saknas helt i dagens norska renar. Författarna 
menar att klustersammansättningen kan ha påverkats radikalt av stora svängningar i 
populationsstorlek och iblandning av tamren i populationen. Ett haplotypkluster finns 
i alla Fennoskandiska renar samt i renarna på Kola-halvön medan den saknas helt i 
östra Ryssland. Det finns också betydande skillnader i mellan de skandinaviska 
renarna och de ryska renarna vad gäller frekvensen av de haplotypkluster som 
förekommer i alla studerade renpopulationerna. Genomgående var de vanliga 
haplotypklustren bland renar i Ryssland mycket ovanliga i Skandinavien och vice 
versa. Hos de finska djuren finns tydliga skillnader mellan vild och tam-
populationerna, där vildrenen tycks sakna de flesta kluster som finns i resten av 
Skandinavien medan tamrenen bär på dessa. Författarna tolkar resultaten som ett 
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bevis på att tamrenen som finns i Skandinavien och Finland har ett gemensamt 
ursprung som är skilt från de ryska tamrenarna. (Røed et al 2011) 
 
För att bedöma hur stora skillnaderna är mellan renen i Eurasien och renen i 
Nordamerika (Caribou) gjordes en studie där man använde prover från 19 renhjordar 
tagna över hela renens utbredningsområde. Både vilda och tama populationer 
inkluderades för de Nordamerikanska populationerna för att kunna visa på korsning 
mellan dessa. Genotypen för sju mikrosatelitloci sekvenserades och användes i 
studien. Heterozygotgraden och andelen olika (polymorfiska) loci som fanns i varje 
population beräknades. Beräkningar gjordes också på det genetiska avståndet (en 
metod där man jämför skillnader i genotypen mellan alla populationer, ju fler 
skillnader desto avlägsnare släktskap) mellan alla renpopulationer (Cronin et al., 
2003). Resultaten visade att de flesta loci fanns i alla hjordar men att några var 
begränsade till en population eller några angränsande populationer. Cariboun från 
Alaska hade flest alleler sett över alla loci. Heterozygotgraden var oväntat hög för alla 
populationerna (0,33 - 0,77) utom den från Svalbard (H=0,041) och cariboun från 
Alaska hade inte signifikant högre heterozygotgrad än de andra populationerna. Också 
i andelen olika loci skiljde Svarlbardsrenen (n=7) ut sig med att ha mycket lägre värde 
(28,6 %) än de andra populationerna som låg mellan 0,71 - 100 %. Slutsatser av dessa 
resultat är dock svåra att göra eftersom antalet provtagna renar per population 
varierade mycket, från 1 till 54 individer. Särskilt som man fann att antalet funna 
alleler ökade med antalet provtagna individer i varje population, ett faktum som kan 
förklara varför man hittade flest alleler i Alaska. I analysen över det genetiska 
avståndet kunde man se att cariboupopulationerna från Alaska hade nära släktband 
och skiljde sig tydligt från tamrenen i samma region. Alaska-cariboun var i stället 
närmare släkt med de andra cariboupopulationerna i östra Nordamerika (figur 2). En 
av renpopulationerna i östra Kanada (Newfoundland) hade ett närmare släktskap med 
svalbardsrenen än med de andra Nordamerikanska renarna. Dock var antalet replikat 
(n) aningen få vilket kan förklara att svalbardsrenen framstår som nära besläktade 
med den renar på Newfoundland. Att inkludera hjordar från västra Ryssland skulle 
också gett studien mer substans. Tamrenen i Alaska visade stora likheter med renen i 
östra Ryssland vilket speglar dess härkomst, och få likheter med Cariboun vilket tyder 
på begränsad korsning mellan tam och vildren i Alaska. Svalbardrenen och renen på 
Newfoundland visade inte några större likheter med de andra populationerna och 
hamnade som sidogrupper (Cronin et al 2003). 
 
I en studie som bygger på Cronin et al 2003 studerades också släktskapen mellan vild- 
och tamren i Nordamerika men här inkluderades prover från en vild 
skogsrenpopulation från Nordamerika (Cronin et al 2006). Man använde totalt 13 
populationer och focus låg på Alaska och östra Sibirien. Antalet mikrosateliter ökades 
till 18 och de gjorde också analyser av genen för cytokrom b som finns i 
mitokondrier. En svaghet i studien var dock att man använde samma begränsade antal 
prover för de skandinaviska (inklusive Svalbard) populationerna som tidigare. De 
fann även denna gång att tamrenen i Alaska hade ett nära släktskap med ren från östra 
Ryssland. Man slog fast att hybridisationen mellan den vilda och tama-renen inte kan 
ha varit omfattande då de två populationerna bara delade två av 76 haplotyper inom 
mitokondrie-DNA’t (figur 2). Den ursprungliga nordamerikanska tundrarenen hade 
signifikant (P<0,05) högre genetisk variation på mikrosatelit loci än de andra 
populationerna. Analysen över genetiskt avstånd visade att tundrarenen, alltså 
Cariboun, i Alaska och Kanada var nära besläktade, det var även tamrenen från 
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Alaska och östra Ryssland. Den skandinaviska renen och den nordamerikanska 
skogsrenen som ingick i studien visade sig vara relativt avlägset besläktade med de 
andra populationerna som ingick i studien men de visade ändå mer likhet med andra 
populationer på samma kontinent än med varandra. Något som man tror kan förklaras 
av att renen överlevde på minst fyra isolerade områden under senaste istiden (två i 
Nord Amerika för anfäderna till skogsren respektive tundrarenen samt två för Europa 
för anfäderna till renarna i östra Ryssland och Skandinavien)(Cronin et al 2006). 
 
För att ta reda på när renen domesticerades i Finnmark undersöktes 2011 en 269 
baspar lång sekvens av mitokondriekontroll DNA (en polymorfisk icke 
proteinkodande sekvens av mitokondrie DNA). Prover togs från arkeologiska fynd av 
ren av varierande ålder från 3400 f kr till 1900-talet (Bjørnstad et al 2012). Hypotesen 
var att de domesticerade renarna kom från en och samma mitokondrielinje och att de 
haplotyper som följde med linjen skulle öka i frekvens vid tillfället för den storskaliga 
renskötselns expansion. Material togs från ben och tänder från 68 renar hittade vid 
olika utgrävningsplatser i främst norra och östra delarna av Finnmark. Proverna 
delades upp i fem tidsintervaller, 3400 f kr till år 0, 0- 1500, 1500-1800, 1900-talet 
samt en tidigare serie prover från detta århundrade från både Finnmark och andra 
delar av Skandinavien. I urvalet identifierades 31 olika haplotyper varav 19 inte hade 
observerats tidigare, dessa hittades i det äldre materialet. Haplotyperna ordnades i fem 
kluster. Det kluster som var vanligast i proverna från 3400 f kr-0 och 0-1500 
(frekvens 0,880 respektive 0,917) har minskat i proverna från och med 1500-1800 
(0,380) och har sedan 1900-talet varit på en låg nivå (0,048). Det andra klustret som 
fanns i de två äldre tidsintervallen av prover försvann helt efter 1800 talet och har 
ersatts med tre nya kluster. Jämfört med andra renar som lever i Skandinavien idag så 
liknar sammansättningen tama renar som finns i södra Norge, medan de avviker 
aningen från finska renar som fortfarande har kvar ett av de kluster som försvann i 
Finnmark innan1900-talet. De kluster som fanns i Finnmark 3400 f kr till 1500 och 
försvann eller minskade i frekvens är fortfarande vanliga i vildrens populationer över 
hela Skandinavien. Som exempel är det klustret som dominerade i Finnmark innan 
1500 det vanligaste i de Finska skogsrenarna (0,880) idag medan ett annat kluster som 
försvann i Finnmark är det dominerande i vildrenarna i Dovre och Rondane. 
Författarna till rapporten tolkar dessa resultat som att renen började domesticeras 
storskaligt först efter år 1500. När de tittade på individ nivå i intervallet 1500-1800 
såg man att kluster sammansättningen förvandlades hastigast under 1600-talet något 
som tolkas som att det var då domesticeringen började i Finnmark något som styrks 
av att antalet fällor som används i renjakt också minskade under denna tid (Bjørnstad 
et al 2012).  
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Figur 2. Schematiskbild av släktskap mellan populationer av ren baserat på data från genetiskvariation 
i mikrosateliter (Cronin et al 2006, Roed et al 2008). Längden på linjerna ger ingen information om 
olikhet mellan populationerna. Streckad linje visar på att betydande hybridisation har inträffat från en 
population till en annan, i detta fall från Tundraren Alaska till Tamren.  

Varifrån de högarktiska renarna har sitt ursprung är fortfarande inte helt klarlagt. En 
studie som gjordes 1995 undersökte detta genom att sekvensera en 203 baspar lång 
mitokondrie DNA sekvens hos individer från alla underarter av tundraren inkluderat 
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museimaterial från fyra döda exemplar av Rangifer tarandus eogroelandicus med 
härkomst från östra Grönland. Totalt fann man 36 single nucleotide polymorphisms 
(SNP) och 41 haplotyper varav 23 endast var representerad i en individ (Gravlund et 
al 1998). Tester för hetrogenitet och genetiskt mångfald utfördes. Det visade sig att de 
högarktiska renarna från den Kanadensiska arktiska arkipelagen (Rangifer tarandus 
pearyi) inte skiljde sig signifikant från renen på Baffin Island och inte heller från den 
högarktiska renen från östra Grönland. Renen på Svalbard (Rangifer tarandus 
platyrhyncus) hade homogena haplotyper med både ren i Norge, på Taimyr-halvön i 
Ryssland och från östra Grönland. Däremot skiljde sig Svalbardrenen sig mest av alla 
populationer från renen på östra Grönland i fråga om de övriga haplotyperna, medan 
mest likhet fanns med populationen i Norge följt av populationen på Taimyr-halvön. 
Renarna på Svalbard hade lägst heterozygositet och visade därmed den högsta graden 
av inavel ibland populationerna i studien. Renarna i Kanadas övärld och de sydligare 
renarna på Baffin Island var mest lika sett över alla populationer. Studiens 
upphovsmän konstaterar dock att de har för låg upplösning (för få SNP) för att kunna 
fastslå om de tre högarktiska renarna har ett monofyletiskt ursprung. Trots 
begräsningarna i studien tolkar författarna resultaten som att de högarktiska renarna 
inte har ett monofyletiskt ursprung och att Rangifer tarandus eogroelandicus och 
Rangifer tarandus pearyi har sitt ursprung ur den Nordamerikanska tundrarenen, 
medan Rangifer tarandus platyrhyncus har sina rötter i Europa. Författarna av artikeln 
tror att den kan ha använt Franz Joseph öarna som en väg till Svalbard då lämningar 
av ren har återfunnits på dessa öar (Gravlund et al 1998).  
 
Effekter av domesticering 
Domesticeringen av renen har inte haft påtagliga effekter, morfologin har inte 
förändrats avsevärt. Tamrenen i Finland skiljer sig inte markant i benlängd eller vikt 
från den vilda tundrarenen som finns kvar i Norge (Nieminen & Helle 1980). 
Skillnader finns däremot mellan olika tamrenspopulationer, tamrenen på Kolahalvön 
har visats vara signifikant större än den finska populationen, men om denna skillnad 
beror på genetiskt arv eller näringstillgång är oklart (Nieminen & Helle 1980).   
 
En process som brukar karakterisera domesticering är att djurens naturliga 
försvarsbeteenden gentemot människor och eventuellt andra djur försvagas. Selektion 
antas minska frekvensen av de gener som ger djuren detta skygga beteende då dessa 
djur på olika vis försvinner ur populationen. Oskygga djur är lättare att hålla och 
samla ihop och får då skydd av människan mot rovdjur. De orädda djuren ökar 
därmed i tampopulationen och så även deras gener (Reimers et al 2012). Finns det en 
stark skillnad i flyktbeteende hos vildren och tamren kan detta vara en viktig faktor 
som påverkar skillnader i överlevnad och produktion hos de vilda respektive tama 
renar. Mycket av den viltlevande renen som finns i dag är blandningar av vilda och 
tama djur, då det inte antogs finnas några skillnader mellan vildrenar och tamrenar har 
tamrenar fått ersätta utrotade eller kraftigt minskade vildren bestånd (Price 1999).  
 
Att ren har förmåga att skilja mellan olika rovdjur och reagera med olika respons på 
hot från dem har visat i en studie på Svalbardren där avståndet mellan ren och två 
olika rovdjur mättes (Reimers & Eftestøl 2012). Rovdjuren i fråga var människor 
klädda i mörka kläder alternativt i isbjörnsdräkt. Renarna upptäckte isbjörnsdräkten 
på längre håll än människorna i mörka kläder. Rovdjursresponsen var dock inte 
korrelerat till flyktavståndet, som var 2,3 gånger längre när isbjörnen närmade sig 
jämfört med när den svartklädda människan närmades sig. Renarna kan därmed antas 
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ta isbjörnen som ett större hot än människor, något som kan bero på att befolkningen 
på Svalbard har varit obetydlig. (Reimers & Eftestøl 2012) 
 
I ett försök att ta reda på om det finns några genetiskt betingade skillnader i beteende 
mellan vildren och tamren i Norge mättes flyktbeteende hos grupper av renar och 
analyserades i förhållande till deras släktskap med tamren (Reimers et al 2012). 
Populationerna som studien utfördes på var vildren från fem bergsområden i södra 
Norge med varierande tamrenssläktskap (Rondane, Hardangervidda, Ottadalen, 
Forollhogna, Norefjell-Reinsjøfjell). Jakt bedrivs i liknande omfattning i alla fem 
områden och den bedöms döda betydligt fler renar än vad rovdjur gör. Mänsklig 
aktivitet, speciellt i form av turism finns i alla områden och den bedömdes variera 
men vara låg i alla områden. Tre av populationerna var grundade av förrymda 
tamrenar och en annan hade förvildats efter att renskötseln avbrutits i slutet av 
sextiotalet. I Hardangervidda och Rondane har det alltid funnits ett bestånd av vildren. 
Men det är okänt hur omfattande migrationen mellan dessa fem populationer har varit 
och i vilken utsträckning de härstammar från vildren eller tamren. Populationernas 
vaksamhet och flyktbeteenden uppskattades genom att filma hjordar med betande 
renar, utan störning noterade man hur ofta de tittade upp och spanade efter hot, 
gruppsamansättning och hur stort avståndet var mellan individerna. Sedan närmade 
sig en man renflocken i konstant hastighet och avståndet bestämdes mellan mannen 
och renarna när djuren upptäckte honom, gruppen samlade sig och när den flydde. 
Flockarna följdes sedan så att man kunde mäta flyktdistansen, alltså avståndet de 
flyttar sig innan renarna började beta igen. Filmningarna utfördes under flera år och 
årstider. Genotyper för 14 mikrosteliter sekvenserades för ett urval (n=36-211) av 
renar från varje population. Med hjälp av genotyperna beräknades 
allelsammansättning och släktskap mellan de fem populationerna och till en oblandad 
tamrenspopulation. Studien visade att populationerna var genetiskt distinkta. Renarna 
från Rondane skiljde sig mest från tamrenen medan Hardangerviddapopulationen 
tycktes vara en blandning av Rondane populationen och tamren. De andra tre 
populationerna uppvisade mindre likhet med Rondanepopulationen och mer med 
tamrenenen. Variationen (genetisk hetrozygositet) i Norefjell-Reinsjøfjell var 
signifikant lägre än i de andra fyra populationerna. 
 
Vaksamheten var högst i Rondane där renarna spanade efter hot dubbelt mycket som i 
Hardangervidda, och cirka fyra gånger mer än i Norefjell-Reinsjøfjell och Ottadalen. 
Renar som gick i mindre hjordar var också mer vaksamma än de i stora hjordar. Alla 
populationer var mindre vaksamma under brunsten. Hondjur med kalvar var inte mer 
vaksamma än de utan kalvar (Reimers et al 2012). 
 
Avståndet som rengrupperna upptäckte människan på varierade, medelvärdet som 
upptäckten skedde på var längst i Hardangervidda (332 m) och Rondane (325 m) och 
betydligt kortare i de andra områdena, Ottadalen (196 m), Forollhogna (180 m) och 
Norefjell-Reinsjøfjell (118m). Samma mönster gällde för avståndet då de började 
springa. Flyktdistansen var högst i Hardangervidda (1495 m) och Rondane (1064 m) 
följt av Ottadalen (405 m), Forollhogna (242 m) och Norefjell-Reinsjøfjell (166 m). I 
övrigt visade det sig att små grupper flydde tidigare och längre än stora och att renen 
flydde tidigast under vintern jämfört med resten av året (Reimers et al 2012). 
Författarna skriver att populationerna i Forollhogna, Norefjell-Reinsjøfjell och 
Ottadalen med största säkerhet har sitt ursprung i tamrenar och att de skillnader som 
finns har skapats av att populationerna grundades av ett mycket begränsat antal djur 
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och att det är genetisk drift som påverkat populationerna. Man tror baserat på 
resultaten att det finns en koppling mellan vild-genotyp och högre vaksamhet och 
längre flyktavstånd. Även om man påpekar att i det område (Norefjell-Reinsjøfjell) 
som har avsevärt mer turism också har de minsta reaktionerna från renarna vilket kan 
tala för att reaktionen beror på invänjning. Författarna diskuterade också kring 
nackdelarna med det starkare säkerhetsbeteendet hos vildrensgenotypen, då renarna i 
Rondane och Hardangervidda väger i medel 20 kg mindre än renarna i de andra 
områdena. Något som framhålls kunna bero på att de har mindre tid att äta då de 
ödslar mer tid att speja efter predatorer eller att kvaliteten av betesmark eller föda helt 
enkelt var sämre i Hardangervidda och Rondane än i de andra områdena.  
 
 

Diskussion 
Att döma av analyser av genetiskt material från renar i Eurasien finns det starkt stöd 
för hypoteser som omfattar flera ursprung av domesticerad ren. All undersökning med 
genteknik hitintills indikerar det, samt att det inte finns arkeologiska bevis som 
motstrider det. Idag kan inte antalet ursprung för domesticerad ren fastlås, för att göra 
det krävs utökad forskning som inkluderar fler populationer för att upptäcka alla 
domesticeringar. Men resultat av dagens forskning finns det enligt mig starka skäl för 
att hävda att ren har domesticerats vid tre skilda platser under historien, varav i 
Skandinavien (Finland inkluderat) är en plats, västra Ryssland och nordöstra Asien 
(troligen Ryssland eller Mongoliet) är de andra två.  
 
Enligt forskning utförd i Alaska är tamrenen där avkommor av tamren som 
domesticerades i östra Ryssland och det finns därmed inga bevis för att storskalig 
domesticering skett i Nordamerika. En begränsning med dessa genetiska analyser är 
att om domesticerad ren har funnits tidigare kan dess avkommor ha dött ut eller 
lämnat försvinnande lite avtryck i dagens renars genom, något som gör att det inte går 
att detektera. Nya arkeologiska fynd som visar att tamren fanns i Amerika innan 
Asiatisk tamren inplanterades ökar relevansen att undersöka detta område utförligare. 
 
Få studier har använt molekylära metoder för att utreda tidpunkten för domesticering 
av ren. Den enda studie som jag har hittat är den gjord på renar i Finnmark, där 
haplotypsammansättningen har förändrats i populationen av renar mellan åren 1500-
1800. Förändringen av haplotypsammansättning indikerar det har skett något som har 
förändrat populationssammansättningen dramatiskt. Det är troligt att det är människan 
som har gett upphov till denna förändring då hapltotypernasammansättningen varit 
relativt stabil de tidigare 2900 åren, vilket möjligtvis betyder att sjukdomar och 
rovdjur inte haft någon påtaglig inverkan. Det är med troligt att detta beror på 
storskalig domesticering av ren då de haplotyper som fanns i de tamrenenar som 
spreds i Finnmark ersatte haplotyperna som var kopplade till vildrenen. Viktigt att 
påpeka är att resultatet av denna studie inte utesluter tidigare småskaliga 
domesticeringar, så som arkeologiska studier har visat hänt i Skandinavien. Sådana 
små populationer av tidig tamren kan mycket väl vara ursprunget till den tamren som 
spreds snabbt i Finnmark efter 1400-talet.   
 
Storskalig domesticering är däremot det inte enda scenariot som kan tänkas ge upphov 
till förändringen av haplotypsammansättning, en kraftig minskning av 
populationsstorleken av ren i Finnmark under denna tid är en alternativ förklaring, då 
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genetiskdrift får kraftigare inverkan på haplotypsammansättningen. Ökad eller 
effektivare jakt på ren i kombination med sjukdomar kan var faktorer som gjorde att 
renarna minskade i antal så att denna förändring kunde ske. Men det vore då troligt att 
en andra, senare förskjutning av haplotypsammansättningen på grund av 
domesticering kunde observeras i proven, vilket inte var fallet i Finnmark.  
Författarna till denna studie nämner att individerna från 1600-talet var de första som 
visade den förändrade haplotypsammansättningen även då de hade för få individer 
från denna tid för att säkerställa detta statistiskt. Det skulle vara intressant att göra om 
studien med fler prover, så att man kunde ha tätare tidsintervaller och därmed med 
högre precision pricka in när domesticeringen ägde rum. Att göra det för hela eller 
fler områden i Skandinavien skulle ge en dimension till då även platsen för 
domesticering kan uppskattas. Utifrån vad vi vet nu kan domesticeringen ha skett 
både senare eller tidigare i Finnmark än i resten av Skandinavien. Självklart finns 
också möjligheten att tamrenen introducerades till Finnmark från något närliggande 
område i Skandinavien, vilket en större studie kunde bringa klarhet kring. 
 
Angående skogsren så visade analyser på Finsk och Nordamerikansk skogsrens 
nukleära DNA att de var närmare släkt med de skandinaviska respektive de 
nordamerikanska tundrarenarna än med varandra. Även om de inte har jämförts direkt 
med varandra i någon studie finns det inget som tyder att de har ett monofyletiskt 
ursprung utan istället utvecklats konvergent från olika populationer av tundraren. Att 
den finska skogsrenen visade ett relativt nära släktskap med domesticerad ren inom 
samma område i östra Finland och med Rysk ren på andra sidan gränsen tror jag beror 
på att betydande utbyte mellan dessa populationer. Och därmed inte att de här 
stammar från samma glaciärrefug. Detta styrks med resultaten att de östliga finska 
tamrenarna även hade alla av de haplotypkluster som återfanns i andra tamrens 
populationer i Skandinavien medan en del av dem saknades skogsrenen. Den finska 
skogsrenens likheter med den ryska tamrenen i Karelen var begränsad till 
mitokondrie-DNA och likheterna har förmodligen uppkommit genom korsning med 
renar i Ryssland innan skogsrenen invandrade till Finland på 1950-talet. 
Mitokondrielinjen kan därefter svept upp i frekvens genom drift i den i finska 
populationen som studerades, vilket skulle förklara varför skogsrenen hade mest 
genetiska likheter med tamrenen i ryska Karelen i analysen av mitokondrie DNA.  
 
Det både finns genetiska och arkeologiska bevis för att skogsrenen och tundrarenen i 
Europa överlevde i två olika glaciärrefuger. Det är därmed det troligt att de 
anpassningar och skillnader som har uppstått mellan dem har tagit lång tid utvecklats 
genom selektion då populationerna har varit separerade under lång tid. Detta kan 
därför vara en anledning att bevara skogsrenen, då det kan vara svårt att ersätta den 
med tundraren, som kan kräva flera generationer för att anpassa sig till skogen på 
samma sätt som skogsrenen. 
 
De två studierna som använde prover av ren från Nordamerika och östra Ryssland 
visade att populationerna på de olika kontinenterna delade många alleler och att få 
alleler var begränsade till en kontinent. Antalet delade alleler mellan ren i östra 
Ryssland och Europa var aningen högre men det är också vad jag förväntar mig av 
populationer på samma kontinent. Många av allerna fanns även i alla undersökta 
populationer av ren över dess utbredningsområde. Sammantaget ger dessa uppgifter 
stöd för att renen hade en sammanbunden utbredning mellan Eurasien och 
Nordamerika fram till relativt nyligen så att genetiskt utbyte kunde ske mellan de två 
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kontinenterna. Detta stämmer in bra med vetskapen att det fans en landbrygga i 
mellan kontinenterna i form av Beringia under senaste istiden. Men det är också 
möjligt att renen koloniserade en av kontinenterna från den andra tidigare än Beringia 
bildades och att likheterna beror på att nya alleler inte har hunnit bildas under tiden 
som har passerat. Det är osäkert på vilken kontinent renen har sitt ursprung, den 
genetiska mångfalden har i studier visats vara högre aningen högre i Nordamerika 
vilket skulle kunna indikera en lägre evolutionär historia för renen där. Men jag likt 
studiens författare att det beror på fler Nordamerikanska (n=192) än Eurasiska renar 
(n=70) undersöktes.  
 
Trots att ren från Eurasien och Nordamerika hade så stora likheter visade också 
undersökningar att det genetiska utbytet mellan tamren med ursprung i östra Ryssland 
och vildren från Alaska har varit begränsat. Det är troligt att vildrenen och tamrenen i 
Alaska har olika beteende som hindrar korsning och genetiskt utbyte mellan de två 
populationerna. Detta skulle kunna vara att de lever i olika miljöer eller att deras 
brunst inträffar vid olika tillfällen så att korsning inte sker. Vidare undersökning i 
ämnet för att se vad som har gett upphov till denna segregering av populationerna 
vore intressant.  
 
Angående ursprunget till de högarktiska renarna är inget klarlagt, ny forskning som 
inkluderar DNA från fler prover av de högarktiska renarna skulle behöva göras för att 
svara på frågan. Detta är dock något som kan försvåras av bristen på material från R. t 
eogroelandicus som numera endast finns i konserverat tillstånd på museum. 
Resultaten av de fåtal studier som har utförts talar för att R. t eogroelandicus och R.t 
pearyi delar samma ursprung medan R.t platyrhyncus härstammar från europeiska 
renar. Detta är också en är den teori som jag håller som mest trolig då Svalbard är mer 
geografiskt avlägset de andra två populationerna. Cronin et al 2003 såg ett nära 
släktskap mellan ren på Svalbard och Newfoundland något som kan tyda på att 
populationen åtminstone delvis har sitt ursprung i Nordamerika, men i samma studie 
var Svalbardsrenen och den högarktiska renen på Grönland mycket avlägset 
besläktade. Problemet är de begränsade antal prover de hade tillgång till i studien 
vilket inte gjorde resultatet signifikant.  
 
Den vildren som finns i Norge har i varierande grad tamren som anfäder. Särskilt 
vildrenen i södra Norge hade stor andel DNA som kopplas till tamren. Renarna i 
centrala Norge (Rondane) verkar dock ha klarat sig ifrån korsning med tamren i hög 
grad och kan därmed konstateras vara en sista rest av utpräglad skandinavisk vild 
tundraren. Renarna från central Norge är också de som undviker människor mer än de 
andra vilda populationerna och det verkar som detta beteende är genetisk kopplat. 
Vildrenarna i centrala Norge är mer känsliga för mänsklig aktivitet än renar på andra 
håll i Skandinavien. De blir mer stressade av människor på i deras närhet då de oftare 
flyr och slutar beta. De kan därför gynnas av att mindre antal människor rör sig inom 
synligt avstånd från dem. Dessa renar som visats vara som är mer rädda för människor 
har troligtvis en starkare rädsla för andra rovdjur också, detta skulle kunna visas med 
liknade experiment som utfördes av Riemers et al 2012 där människan ersatts av 
rovdjur. Om detta stämmer, att vildrenar från centrala Norge även visade mer rädsla 
för rovdjur, skulle de förmodligen också vara den population av norska vildrenar som 
överlevde bäst i förhållanden där rovdjur är närvarande.        
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Om vildren ska återinplanteras i Skandinaviska bergsområden någon gång i framtiden 
bör dessa populationer från centrala Norge vara en kandidat att ta djur ifrån då de har 
kvar en naturlig rädsla för rovdjur vilket borde ge dras avkomma att en har högre 
överlevnad i områden där det finns ett högt predationstryck än renar med mer tamrens 
ursprung.  
 

Tack 
Jag vill tacka mina handledare, Anna Rosling och Henrik Viberg samt Malin 
Petterson och Aleksander Milenkovic för konstruktiva synpunkter och förslag.  
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