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Jag vill utreda hur Sverige förvaltar de fyra rovdjuren brunbjörn, järv, lodjur och varg. 
Uppfyller man de mål och krav som ställs på Sverige i fråga om att stammarna mår bra och 
är livskraftiga? Finns det någon optimal storlek för stammen? Detta är några av de frågor 
som jag vill försöka finna svar på. Enligt forskare är det inte brist på livsmiljö som är 
problemet i Sverige utan snarare politik och ekonomi. Konflikter mellan människan och 
rovdjuret har funnits i flera århundraden, under 1900-talet var i princip alla rovdjur utrotade 
från Sverige. Varg och järv uppnår idag inte målen om gynnsam bevarandestatus, medan björn 
och lodjur gör det. Sverige bör åtminstone ha så stora stammar att det uppfyller kraven på 
gynnsam bevarandestatus. Är det rimligt att det i över hälften av Sveriges yta är lagligt att 
skjuta rovdjur, delar av året till hela året, enbart då rovdjuren bara befinner sig i området? 
 
 
 
 

Gynnsam bevarandestatus: En 
arts population ska förbli 
livskraftig och artens 
utbredningsområde ska förbli 
tillräckligt stort för att kunna 
hysa en livskraftig stam. 

 
Livskraftig stam: 
Populationen har minst 90 % 
sannolikhet att överleva i 100 
år. 

 
Art- och habitatdirektiv: Detta 
är ett direktiv från EU som syftar 
till att bevara biologisk mångfald 
och infördes i svensk lagstiftning 
år 1992. 

 
Rovdjursförvaltningsområde: 
Sverige är indelat i tre 
rovdjursförvaltningsområden, 
Norra, Mellersta och Södra. 



 

Brunbjörn (Ursus arctos) 
Brunbjörn finns idag över stora delar av Sverige, och har gjort det sedan istiden. Brunbjörnen 
var på tillbakagång från våra svenska marker och var nästan helt utrotad under 1700-talet. Idag 
finns det björn i princip hela Sverige med undantag i södra landet. Björnen har ett gott rykte 
om man jävför med tillexempel vargen. Att ge någon en björnkram eller en nallebjörn till 
barnen är en vanlig företeelse. Staten har bestämt att det varje år ska födas 1000 björnar i 
Sverige, och det uppfyller björnstammen. Det finns idag 3300 björnar i Sverige och i och med 
detta uppfyller Sverige EU:s Art- och habitatdirektiv mål på att vi ska ha en ”gynnsam 
bevarandestatus” för björn. Anledningen till att stammen är så välmående anses vara att björnen 
härstammar från tre delpopulationer och har därmed ett genetiskt utbyte mellan populationerna, 
detta leder till att björnstammen blir genetiskt frisk. Björnens huvudsakliga föda består av 
växter, insekter, kadaver och klövvilt (det vill säga ren, älg och rådjur). Björnen blir könsmogen 
när den är 5 år och får kullar ungefär vart tredje år. En normalstor kull är två björnar. Då 
björnen går i ide sjunker kroppstemperaturen från normala 38˚ till 33-34˚. 
Teoretiskt sett så finns det mer plats för fler björnar i Sverige anser forskarna. 
 
 

Kortfakta om Brunbjörn 
 

Utbredning: I princip hela Sverige 
Kroppslängd: 1,5-3 meter 
Vikt: 60-315 kg 
Föda: Bär, insekter, kadaver och klövvilt 
Kuriosa: Den första björnen levde för 20 
miljoner år sedan och kallades 
gryningsbjörn, den var lika liten som en 
räv. 



Järv (Gulo gulo) 
Det finns lite forskning kring järven, anledningen till detta är att järven lever i norra Sverige i 
det alpina landskapet och är därför svårinventerad. Den har heller inte fått lika mycket medial 
uppmärksamhet som de andra rovdjuren. Det finns cirka 650 järvar idag och stammen har inte 
uppnått gynnsam bevarandestatus. Järven håller till i norra Sverige där terrängen är kuperad 
och det finns mycket berg. Järvens föda består till största del av ren och kadaver. 
Kullstorleken hos järv är 2-3 ungar och järven blir könsmogen vid två års ålder. Honan får 
kullar var annat år men dödligheten är hög hos järvungar, detta beror på inomarts predation 
det vill säga att järvhanar dödar ungarna. Järven har ett rykte om sig att vara glupsk och 
järvens vetenskapliga namn ”gulo gulo” betyder strupe och syftar på att järven hugger sitt 
byte i strupen för att döda det. Järvstammen bör vara större för att uppnå gynnsam 
bevarandestatus. Järvstammen anses vara genetisk frisk och detta tyder på utbyte mellan andra 
stammar från framför allt Öst. Ungefär 50 % av den skandinaviska halvön anses vara lämpligt 
habitat för järven. 
 
 
 
 
 
 

Kortfakta om Järv 
 

Utbredning: Utmed hela fjällkedjan 
Kroppslängd: 70-85 cm 
Vikt: 8-25 kilo 
Föda: Kadaver, ren, fågel, småvilt och 
växter 
Kuriosa: Järven kan hoppa 1,5 meter rakt 
upp i luften. 



Lodjur (Lynx lynx) 
Lodjur finns i princip över hela Sverige. Lodjuret är ett utpräglad köttätare och deras föda 
består av ren, hare, rådjur och räv och den behöver cirka 1 kilo kött per dygn. Lodjursstammen 
har fluktuerat mycket under de senaste 100 åren. Det fredades första gången 
1928, sedan togs fridlysningen bort och stammen sjönk drastiskt. Lodjuret blev återigen fredat 
1986 i hela Sverige utom rennäringsområdet, för att sedan 1991 bli fredat i hela landet. Det 
finns idag 1500 lodjur, men teoretisk sett skulle det få plats med cirka 3600 enligt forskarna. 
Problemet då är rennäringsområdet som täcker 52 % av Sveriges yta, och befinner sig lodjur, 
björn varg eller järv inom detta område får de lagligt skjutas. Illegal jakt på lodjur är ett stort 
problem då jägarna hävdar att de tilldelas för få.  Sveriges miniminivåer på lodjur är 300 
föryngringar per år, detta kan variera ända ner till 250 föryngringar, det vill säga 1500 
individer. 
 

 
 
 
 
 
 

Kortfakta om Lodjur 
 

Utbredning: I princip hela Sverige 
Kroppslängd: 80-130 cm 
Vikt: 15-25 kg 
Föda: Räv, hare, ren och rådjur 
Kuriosa: Lodjuret kan inte ryta som andra 
kattdjur, bara jama, spinna, yla och fräsa 



Varg (Canis lupus) 
Vargen har ett dåligt rykte bland människan, den kopplas ofta ihop med negativa ting som 
vargavinter och varulvar. Det finns idag mellan 250 till 290 vargar i Sverige. Det är en stam 
som härstammar från tre individer vilket leder till att stammen har en hög inavelskvot. För att 
stammen skall vara välmående med den inavelskvot som vargstammen har idag bör det finnas 
1000 vargar. Om man i stället hjälper vargstammen att blir genetiskt frisk så är 450 ett rimligt 
antal vargar. Problemet idag är att hela vargstammen är centrerad till mellersta Sverige där det 
finns mycket älg och rådjur och då också många jägare. Jägarna ser vargen som en konkurrent 
om viltet. Det inträffar även att vargen tar jakthundar då de ser dem som en artfrände och på så 
sätt en konkurrent. Lösningen på problemet med inavel ligger i att få in nya genetiskt friska 
individer, antingen genom att gynna naturlig invandring från öst, inplantering av nya individer 
eller att placera ut valpar som är uppfödda i djurpark. Det bör dock undersökas mer på området 
innan man placerar ut nya valpar. Ett problem är att då de ska invandra från öst måste de 
passera renskötselområdet och som tidigare nämnt får samerna skjuta rovdjur som vistas i 
renskötselområdet och detta blir ett stort besvär.  På 28 år har tre vargar lyckats tagit sig över 
gränsen, det säger en hel del. 
 
 
 

Kortfakta om Varg 
 

Utbredning: Idag finns vargen 
framför allt i mellersta Sverige 
Kroppslängd: 90-150 cm 
Vikt: 18-80 kg 
Föda: Rådjur, älg, gnagare 
och bär 
Kuriosa: Vargen kan springa 70 
km/h 
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