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I detta nummer …

Västerbotten är en kulturhistorisk tidskrift. Men kultur hör intimt samman med natur, och 
därför strävar vi efter att i åtminstone något nummer varje år fokusera på länets natur. 
Nu har turen kommit till våra fem största rovdjur – björn, järv, kungsörn, lo och varg.

Rovdjurens vara eller icke vara är något som ständigt debatteras, ibland i ganska 
hårda ordalag. I detta nummer får vi stifta närmare bekantskap med såväl rovdjuren 
som människor som på olika sätt är engagerade i rovdjursfrågan. De fl esta bilderna är 
tagna av Staff an Widstrand och Brutus Östling, två namnkunniga fotografer som båda 
är aktuella med varsin bok, Vilda Sverige respektive Örnarnas rike.

Michael Schneider är disputerad biolog och rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen 
Västerbotten. Där samordnar han arbetet kring björn, järv, lo, varg och kungsörn i 
länet. Han inleder med en redogörelse av rovdjuren och berättar också om arbetet i 
Västerbottens Regionala Rovdjursråd. Därefter beskriver han mer ingående det största 
av våra rovdjur – björnen.

Jens Persson är viltforskare som arbetar med forskning på stora rovdjur och är 
projektledare för det Svenska Järvprojektet. Han arbetar på Grimsö Forskningssta tion 
(Sveriges Lantbruksuniversitet) och bedriver fältarbete i Jokkmokksfj ällen i Norr botten. 
Här berättar han om fj ällets och skogens mest okända rovdjur – järven.

Johan Ekenstedt är biolog som är specialiserad på rovfåglar. Han jobbar främst för 
länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten, SLU och Umeå universitet. Hans bi drag 
är en artikel om det enda fl ygande av länets fem största rovdjur – kungsörnen.

Jenny Mattisson, doktorand och verksam inom Lodjursprojektet vid Grimsö forsk-
ningsstation, fortsätter med en betraktelse över Nordens stora fl äckiga katt – lodjuret.

Jens Karlsson, även han knuten till Grimsö forskningsstation och dess Viltskade center, 
avrundar rovdjurspresentationen med en artikel om det kanske mest om diskuterade 
rovdjuret – vargen.

Emma Nyberg från Skellefteå har läst kulturjournalistprogrammet på Umeå universitet. 
Hon har på uppdrag av redaktören genomfört ett antal intervjuer med människor som 
på olika sätt är engagerade i rovdjursfrågan och beskriver deras argument för och emot 
rovdjur. Hon har också porträtterat Maria som studerar till jägmästare och som delger 
sina tankar kring rovdjur.

Anders Huggert, arkeolog vid Västerbottens museum, har forskat i en mängd histo-
riska källor och avslutar rovdjursnumret med en artikel om hur man förr skyd dade sina 
hundar mor rovdjursangrepp.

I Nära notiser fortsätter Carl von Linné sin lappländska resa år 1732. Till sin förtviv-
lan får han vända om på Lycksmyran och vända åter mot Umeå i stället för att fort sätta 
mot Sorsele.

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens 
läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar ger ett 
välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.
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bildtexten    

September. Tid för älgjakt, svamp och lingon. 

Och tid för hällmålningsjakt! Höj blicken från 

de röda bären en stund. Ser du någon lodrät 

bergvägg eller en grottbildning? Kanske ett 

stort stenblock? Gå fram till bergväggen, kryp 

in under överhänget. Ser du några röda figurer 

på stenens yta? Det kan vara en oupptäckt 

hällmålning!

I förra numret Spår från 10 000 år berättade vi 

om länets förhistoria och om att 2007 är Arkeo

logins År. Runt om i länet visas det utställningar, 

och det anordnas föredrag och exkursioner.

Ett led i arkeologiåret är Hällmålningsjak

ten! Under senare år har flera nya hällmålningar 

blivit upptäckta, men fortfarande finns det sä-

kert massor med målningar som ännu ingen 

hittat. Vi vill ha din hjälp – så ta med matsäck-

en och bege dig ut i skog och mark. Om du 

tror att du har upptäckt en hällmålning, kon-

takta Västerbottens museum (090-17 18 00), 

Skellefteå museum (0910 -73 55 00) eller Skogs-

museet i Lycksele (0935-379 45). Tävlingen 

 pågår fram till den 31 oktober. I slutet av året 

utses det finaste hällmålningsfyndet, och upp-

hittaren belönas med resecheckar (totala pris-

summan är 20 000 kronor).

Bilden visar älgfigurer på en lodrät vägg vid 

foten av Storberget, ca 25 km väster om Åsele.

ANDERS KARLSSON

Kr
is

te
r 

H
ä

g
g

lu
n

d
/s

Ke
ll

ef
te

å
 m

u
se

u
m



2

b
r

u
tu

s 
ö

st
li

n
g



3

Våra rovdjur i länet
m i c H a e l  s c H n e i d e r

Björn, järv, lodjur, varg och kungsörn är de fem arterna som sammanfattas 

under begreppet stora rovdjur i Sverige. Arterna har fått mycket uppmärk-

samhet. Detta beror på att de är stora, kraftfulla och imponerande köttätare 

som kan egga fantasin såväl som att de kan förorsaka mycket konkreta 

problem. Men det beror också på att stammarna är eller har varit små och 

sårbara och därmed kräver åtgärder för att kunna bevaras. Alla fem arter av 

stora rovdjur förekommer i Västerbottens län. Vi har fasta stammar av björn, 

järv, lo och kungsörn, som producerar ungar varje år. Vargar dyker upp 

regelbundet, men under de senaste 50 åren bara som ensamma kringströ-

vande individer.

Utifrån länets natur finns det gynnsamma 
förutsättningar för samtliga rovdjur. Olika 
delar av länet är dock olika bra för de olika 
arterna utifrån befolkningstäthet, produkti
vitet, landskapets utseende och klimat. Det 
är människans inställningar och åsikter som 
idag styr rovdjurens förekomst i Västerbotten, 
inte de naturliga förhållandena som råder.

Mycket arbete, tid och pengar har lagts ner 
på de stora rovdjuren i länet under de senaste 
15 åren. Detta gjordes för att utveckla bra in
venteringsmetoder, för att ge bidrag till före
byggande åtgärder mot rovdjursangrepp, för 
att ersätta skador som rovdjuren har förorsa
kat, för att informera om arterna, för att räkna 

och forska kring rovdjuren, samt för att ut
veckla bra rutiner för deras förvaltning.

Samverkan

Målet med den regionala rovdjursförvalt
ningen är att garantera en långsiktig överlev
nad av arterna i livskraftiga stammar i landet 
och samtidigt minimera de rovdjursrelatera
de problemen för befolkningen i länet.  Detta 
mål kan endast nås när människor, organisa
tioner, institutioner och myndigheter som 
berörs av rovdjuren samverkar.

De aktörer som är mest aktiva inom rov
djursarbetet i länet är Länsstyrelsen (med 
sitt rådgivande Regionala Rovdjursråd), same
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byarna, jägarna samt en del fågelskådare och 
forskare.

Länsstyrelsen är ansvarig för förvaltningen 
av rovdjuren. Denna uppgift innebär att re
gionala förvaltningsplaner tas fram och hålls 
aktuella, att rovdjurens antal och utbredning 
fastställs, att jakten på rovdjur administreras, 
att det informeras om rovdjur samt att pro
blemdjur och skador förorsakade av rovdjur 
tas om hand och förebyggs i möjligaste mån.

Samebyarna har en central roll i rovdjurs
sammanhang. I Västerbotten utgör renar en 
stor del av den föda som lo och järv behöver. 
Därför betalar också staten ut en ersättning 
för rovdjursrivna renar. Samebyarna är också 
aktiva när det gäller inventeringen av järv, lo
djur och i viss mån varg.

Jägarna är precis som samebyarna ett vik
tigt bollplank för Länsstyrelsen när det gäller 
rovdjursförvaltningen. Detta gäller både Jäga
reförbundets tjänstemän i Umeå och enskilda 
jägare ute i länet. Jägarna är delaktiga i lo
djursinventeringen och har en avgörande roll 
i inventeringen av björn, både när det gäller 
rapportering av björnobservationer under älg
jakten och när det gäller insamling av björn
spillning för DNAanalys.

Kungsörnsgruppen i Västerbottens Ornito
logiska Förening inventerar kungsörn nedan
för odlingsgränsen, bedömer hotbilder vid oli
ka ingrepp (exempelvis vid uppsättning av 
telemaster eller vindsnurror) och försöker 
att få igång forskning om örnarna.

Det finns för närvarande fyra stora forsk
ningsprojekt som undersöker biologi och eko
logi av björn, järv, lo och varg i Sverige. Dessa 

samordnas med motsvarande arbete som på
går i Norge. För kungsörnen finns idéer, och 
om dessa förverkligas kommer Västerbotten 
framöver att bli centrum för kungsörnsforsk
ningen i Sverige. Både lo och vargforskningen 
är idag aktiva i länet. Det pågår också ett ut
vecklingsarbete kring björninventeringen. An
nars har västerbottnisk rovdjursforskning hit
tills haft sin tyngdpunkt i att titta på människor 
som påverkas av rovdjur. Det nu avslutade 
forskningsprogrammet FjällMistra har haft en 
avgörande roll för detta. Inom FjällMistra ge
nomförde man en stor attitydundersökning 
under år 2004 och man har också granskat 
förvaltningsarbetet kring rovdjuren.

En sammanhållen rovdjurspolitik

Riksdagen har bestämt att det ska finnas fas
ta stammar av alla fem rovdjur i landet, och 
att arterna får återkolonisera områden där de 
tidigare förekom. Man har satt mål för antal 
och utbredning och också dragit upp riktlin
jer för hur och när dessa mål ska nås. I och 
med att klimat, vegetation, markanvändning 
och befolkningstäthet är så olika i landet och 
att renskötseln endast bedrivs i norra  Sverige, 
har man också bestämt att det ska tas fram 
regionala förvaltningsplaner för de stora rov
djuren på länsnivå, så att man inom rovdjurs
förvaltningen kan ta hänsyn till de specifika 
förutsättningarna i varje region.

I samband med detta diskuterade Regio
nala Rovdjursrådet i Västerbotten fram mål 
för antal och utbredning av rovdjuren i länet, 
ett gediget arbete som tog tre år. Resultaten 
av diskussionerna lämnades som rekommen
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dationer till Länsstyrelsen, och Länsstyrelsen 
byggde förvaltningsplanerna kring dessa.

Attityder

Stora rovdjur engagerar. Många människor 
har åsikter, och åsikterna går isär. Så är det 
också i Västerbotten, och diskussionerna är 
många och intensiva. Men i motsats till andra 
håll i landet är diskussionerna kring de stora 
rovdjuren i länet ganska lugna och sansade. 
Trots detta förekommer bevisligen illegal jakt 
på stora rovdjur. Detta är olyckligt, eftersom 
det ibland gör att hela grupper i samhället 
beskylls för olaglig verksamhet. Det är också 
onödigt, i och med att det idag finns stora 
möjligheterna att jaga rovdjur helt legalt.

År 2004 genomförde FjällMistra en stor 
enkätundersökning om människornas attity
der gentemot stora rovdjur. Man skickade ett 
frågeformulär till 120 personer i varje kom
mun i norra Sverige och till en referensgrupp 
i övriga landet. I Västerbotten besvarade 66% 
av de tillfrågade denna enkät. Detta var nio 
procentenheter fler än i Sverige i genomsnitt. 
I samtliga kommuner låg svarsfrekvensen över 
riksgenomsnittet, vilket tyder på att frågorna i 
undersökningen intresserade länsborna.

Lodjuret är den mest populära rovdjursar
ten i länet. Järven är den art länsborna är 
minst intresserade av att bevara. Majoriteten 
av de boende i Västerbotten ställer sig bakom 
de av riksdagen fastställda målen för hur 
många rovdjur som ska finnas i landet. Det 
finns dock en stor minoritet i länet som är av 
motsatt uppfattning. Det gäller särskilt målet 
för antalet björnar, där var fjärde tillfrågad 
Västerbottning anser att målet om 1000 björ
nar i landet är för högt. Även för vargen och 
lodjuret anser var femte tillfrågad att målen 
bör sänkas. De länsbor som bor i städerna är 
mer positivt inställda till rovdjuren än de som 
bor i mindre tätorter eller på landsbygden. 
Västerbottningarna ställer sig bakom den nu
varande organiseringen av rovdjursförvaltning
en på såväl riks som  länsnivå. Man ger också 
sitt stöd till Regionala Rovdjursrådet. Dess
utom är man intresserad av att stärka lokalbe
folkningens och kommunernas inflytande.

Rovdjuren internationellt

Globalt finns stora stammar av alla fem rov
djursarterna, och ingen är hotad på denna 
storskaliga nivå. I ett europeiskt perspektiv 
där  e mot kräver arterna hänsyn, eftersom 

Det ungefärliga antalet individer av de 
fem rovdjursarterna i Västerbotten, i 
Sverige, inom Europeiska Unionen och 
globalt. För de två sistnämnda områdena 
är siffrorna ofta ganska grova uppskatt-
ningar. Siffrorna för Västerbotten och 
Sverige gäller perioden 2004–2006.

Västerbotten Sverige EU Globalt

Björn 300 2 500 13 500–16 000 200 000

Järv 90 430 500–600 42 500

Lodjur 170 1 300 5 000–8 000 30 000–60 000

Varg 1–3 150 12 500–14 500 157 000–177 000

Kungsörn 215 1 500 10 000–11 000 50 000–100 000
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 star  ka stammar mest bara finns i Europas 
nordliga och östra delar. Inom Norden har 
främst Finland, med dess närhet till de ryska 
skogarna, rätt stora rovdjurspopulationer, 
medan stammarna i Norge är relativt små, un
dantaget kungs  örnen. Danmark och Island 
saknar stora rovdjur.

Björnen

Björn förekommer från Dalarna och norrut i 
landet. De flesta honorna finns i tre så kalla
de kärnområden, varav det största ligger i 
norra Jämtland och södra Västerbotten.

Björnen är vanligt förekommande i länet 
med en fast, reproducerande stam. Stammen 
är stor och består av ca 300 individer. Men för
delningen av främst honorna är mycket ojämn. 
De flesta honorna, och den högsta björntäthe
ten, finns i trakterna av Dorotea och Vilhelmi
na, medan antalet honor, och björnar totalt, är 
lågt i fjällområdet och i kustlandet. Björnen 
inventeras med hjälp av obser vationer som 

görs under de första sju älgjaktsdagarna, och 
med hjälp av DNAanalys av insamlad spill
ning. Sedan 1998, när man började räkna björ
nar under älgjakten, har stammen varit stabil, 
med bara en svag tendens till ökning. Lokalt i 
länet kan ökning en dock upplevas som stor.

I de regionala förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren sätts mål för arternas antal och utbredning i länet. Antalsmålet sätts som 
antal föryngringar, eftersom det är dessa som gör att stammarna växer och att utbredningen kan bli större när ungdjuren  
blir vuxna och lämnar modern. Antalet föryngringar kan grovt räknas om till antal individer.

Björnen i Västerbotten. Björnarna är inte jämnt fördelade i lä-
net. De flesta honorna och den tätaste stammen finns längs 
länets södra gräns. I fjällen och kustlandet är björnarna få, och 
de flesta björnar där är hannar.

Antal föryngringar Motsvarar antal individer
Utbredning i framtiden Jämfört med idag

Minst Högst Minst Högst

Björn 25 60 250 600 Centrala länet Annan utbredning

Järv 26 Ej satt än 150 — Stor del av länet, jämnt 
mellan samebyarna

Fler. Större och 
jämnare utbredning

Lodjur 20 30 120 180 Jämn Jämnare utbredning

Varg 0 0 Enstaka 
vandrande

Enstaka 
stationära Hela länet Ingen förändring

Kungsörn 75 Sätts ej 350-400 Sätts ej Hela länet Fler. Större och 
jämnare utbredning

många honor

få honor

få björnar
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Björnarna i länet ställer inte till med  några 
större problem för näringar eller jakten, men 
enskilda människor kan påverkas starkt av 
björnförekomst.

Järven

Järv förekommer främst i norra Sveriges fjäll
områden från Dalarna och norrut, med en 
tyngdpunkt i Västerbotten och Norrbotten. 
Arten finns även stationär på två ställen i 
skogslandet i Västernorrlands och Gävleborgs 
län, där också föryngring har konstaterats.

Järven har en fast och reproducerande stam 
i länet med 10–20 föryngringar per år. Vår 
kunskap om antal och utbredning är relativt 
detaljerad på grund av årliga inventeringar. 
Stammen har legat på ungefär samma nivå se
dan inventeringarna började, men med stora 
svängningar från år till år i antalet föryng
ringar som hittades. Järvföryngringar har en

dast konstaterats i fjällområdet i länet, och en
dast  några få lyor har hittats i de fjällnära 
sko garna.

Järven kan vara problematisk inom rensköt
seln. Angrepp på andra tamdjur än ren har 
hittills inte konstaterats i länet.

Lodjuret

Lodjur återfinns i landets centrala och norra 
delar. Få föryngringar är kända söder om Vä
nern och Vättern och det är glest med lodjur 
i Västerbottens och Norrbottens kustland.

Lodjuret förekommer med en fast, repro
ducerande stam i länet. Informationen om 
antal och utbredning är mycket detaljerad på 
grund av de årliga inventeringarna. Stammen 
har minskat markant under den tid invente
ringarna har pågått och ligger nu mellan 20 
och 30 familjegrupper, dvs honor med ungar. 
Familjegrupperna finns främst i de västra och 
södra delarna av länet, medan länets nordös

Järvföryngringar i Västerbotten. Järvarna är inte jämnt förde-
lade i länet. Föryngring förekommer endast i fjällen och de 
fjällnära skogarna. Ensamma järvar kan man däremot hitta i 
hela länet, och mest under vinterhalvåret.

Järvstammens utveckling. Järvstammens storlek i antal individer är svår att be-
räkna. Antalet föryngringar som hittades per år har kraftigt gått upp och ner se-
dan inventeringarna började 1996. Under inventeringarna mellan mars och juni 
varje år letar och räknar man de lyor där järvhonor har fött ungar. Den röda linjen 
i figuren indikerar den nivå på 26 föryngringar per år som sattes som miniminivå 
för järvstammen i Västerbotten. Än ligger vi alltså under miniminivån.
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tra del är ganska tom på lodjur, även ensam
ma djur är sällsynta där.

Lodjuret är populärt bland länets med
borgare och ställer inte till med några större 
problem för allmänheten eller tamdjursägar
na. De som jagar och utfodrar rådjur och en 
del renägare kan däremot uppleva lodjuren 
som ett reellt problem.

Vargen

Varg förekommer i en fast stam i Sveriges 
centrala delar. Ensamma vandrande individer 
kan dock dyka upp var som helst i landet.

Vargen har de senaste femtio åren endast 
förekommit tillfälligt och inte reproducerat 
sig i Västerbotten. Enstaka individer dyker 
upp varje år och försvinner igen efter en kor
tare eller längre period. Antalet individer 
som besöker länet, och vistelsens längd, ver
kar dock ha ökat under senare år. Vargar kan 

Lostammens utveckling. Lostammen har minskat sedan inventeringarna bör-
jade 1996. Under inventeringarna i januari och februari varje år räknas antalet 
 familjegrupper, dvs. honor som fortfarande går med sina ungar som de har fått 
året innan. De senaste åren har stammen legat mellan 20 och 30 sådana föryng-
ringar per år i länet. Det röda området visar intervallet som sattes i förvaltnings-
planen för arten: minst 20 och högst 30 föryngringar av lodjur ska finnas i länet.

Lodjursföryngringar i Västerbotten. Lodjuren är inte jämnt 
fördelade i länet. De flesta föryngringarna och den tätaste 
stammen finns i södra skogslandet. I de övre fjällregionerna 
och länets nordöstra hörn är stammen gles.

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

50

40

30

20

10

0

A
N

TA
L 

FA
M

IL
JE

G
R

U
P

P
E

R

dyka upp var som helst i länet, men en viss 
koncentration av observationer har under 
åren funnits i kustlandet.

Vargen har en stor förmåga att skapa kon
flikter, ganska oberoende av om djuren fak
tiskt gör skada eller inte. Många människor 
har starka åsikter och känslor när det gäller 
denna art. Rennäringen anser att vargen är 
det rovdjur som vållar mest problem.

Kungsörnen

Kungsörn förekommer främst i norra Sveri
ges inland. I landets södra delar återfinns ar
ten endast lokalt under häckningstid. På Got
land och i Skåne finns en liten men fast stam. 
Totalt beräknas det finnas maximalt 670 
kungsörnsrevir, varav ca 65% återfinns i Norr 
och Västerbotten. En viss andel av reviren 

många föryngringar

få föryngringar

inga föryngringar
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Kungsörnen i Västerbotten. Antalet kända revir med par av kungsörn har gått 
upp från år till år fram till 2004. 2006 års låga häckningsframgång beror sannolikt 
på ogynnsamma väderförhållanden under starten av häckningssäsongen. Den 
raka blå linjen visar miniminivån för antalet besatta revir, den raka röda linjen 
mini minivån för antalet lyckade häckningar. I båda fallen ligger vi idag under mi-
niminivån. 

saknar örnar, och för närvarande finns troligen 
färre än 500 etablerade par i landet.

Kungsörnen är vanligt förekommande i 
Västerbottens inre delar med en reproduce
rande stam både i skogslandet och i fjällen. Ett 
ökande antal lyckade häckningar hittades var
je år fram till 2004, med en tyngdpunkt i Åse
le kommun. Detta återspeglar inte en ökning 
av stammen, utan en större arbetsinsats under 
inventeringarna. Inte alla par häckar varje år, 
och inte alla som häckar lyckas att få ut flygga 
ungar. Totalt finns ett nittiotal kända besatta 

revir per år. Dessa siffror kommer sannolikt 
att öka i och med att inventeringsarbetet in
tensifieras från år till år.

Konflikterna kring kungsörnen är få i  länet. 
Skadorna begränsas vanligtvis till rennäring
en. Målet för stammen i länet är fri utveck
ling utan mänsklig påverkan. Idag når vi inte 
miniminivåerna, varken för antalet besatta 
revir eller för antalet lyckade häckningar.

Häckande kungsörn i Västerbotten. Den nuvarande utbred-
ningen av häckande kungsörnar i Västerbottens län. Par av kungs-
örn saknas i kustlandet. Däremot förekommer havsörn där.

Häckande par

inga häckande par

Får Nöt Häst Hund Katt Kalkon

Björn 103 2 3 1 0 0

Järv 0 0 0 0 0 0

Lodjur 31 3 2 1 1 7

Varg 13 0 0 0 0 0

Kungsörn 0 0 0 2 0 0

Totalt 147 5 5 4 1 7

Angripna tamdjur per djurslag (summa 1997–2005). 
Renar tas inte upp här – istället för att räkna döda re-
nar i landskapet, vilket är mycket svårt, räknas antalet 
rovdjur. Man kan konstatera att få tamdjur angrips av 
rovdjur, och att björnen är den art som står för flest 
angrepp. Källa: Länsstyrelsens statistik.

besatta revir

lyckade häckningar
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För att öka kunskapen om rovdjuren krävs att vi alla hjälps åt – Länsstyrelsen, forskare, 
jägare, renskötare och allmänhet. Mikael Winka visar färska järvspår på Lilla Tjulträsket 
i Vindelfjällens naturreservat, Sorsele kommun.
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Att förvalta rovdjur är ingen enkel sak. Detta beror 

delvis på rovdjurens biologi. Djuren rör sig över stora 

ytor och förekommer i glesa stammar, vilket gör att 

de är svåra att hitta och räkna. Rovdjuren äter andra 

djur och kan därmed konkurrera med jägare eller 

förorsaka ekonomisk skada för tamdjursägare. Och 

sedan kan rovdjuren under vissa speciella omstän-

digheter vara farliga för människor. Men till stor del 

beror detta också på att många människor har starka 

åsikter i rovdjursfrågor. Och ofta spelar känslor in.

Ingen person eller instans kan förvalta rovdjuren 

allenarådande. Det är alldeles för mycket jobb. Och 

så kräver rovdjursförvaltningen en bred förankring 

för att vara legitim, för att accepteras av dem som 

berörs av rovdjursfrågor, för att fungera i praktiken.

Tre huvudsakliga områden

I huvudsak styrs rovdjursförvaltningen av tre områ-

den: det befintliga regelverket (nationell och inter-

nationell lagstiftning och överenskommelser för att 

bevara rovdjuren i livskraftiga stammar och för att 

reglera jakten), rovdjurens biologi och ekologi (hur 

många måste finnas, hur mycket plats behöver de, 

vilka problem förorsakar de?) samt människors atti-

tyder och behov.

Det befintliga regelverket är omfattande, men 

ganska klart och lättillgängligt. Genom en omfat-

tande, ökande och mångfacetterad forskning lär vi 

oss allt mer om hur rovdjuren lever och fungerar, vil-

ka krav de har och vilka problem de för med sig. 

Men hur kan människorna som påverkas av rovdju-

ren vara delaktiga i förvaltningen av arterna på ett 

bra sätt?

I Sverige har vi bland annat valt att inrätta rov-

djursgrupper som är rådgivande organ till de myn-

digheter som förvaltar rovdjuren. Dessa myndighe-

ter är Naturvårdsverket, som har det övergripande 

nationella ansvaret, och länsstyrelserna, som jobbar 

på regional nivå. Naturvårdsverket har sitt Nationel-

la Rovdjursråd, medan det finns regionala rovdjurs-

grupper i de flesta län.

Regional rådgivning

Västerbottens rovdjursgrupp kallas för Regionala 

Rovdjursrådet och har jobbat sedan hösten 2002. 

Här samlas företrädare för grupper i samhället som 

på ett eller annat sätt påverkas av rovdjur. I rådet  

ingår för närvarande (2007) samebyarna, Lantbrukar-

nas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas 

Riksförbund/Landsbygdens jägare, Fåravelsföre-

ningen, Svenska Naturskyddsföreningen, Rovdjurs-

föreningen, Västerbottens Ornitologiska Förening 

och Polisen. Ordföranden rekryteras bland ledamö-

terna i Länsstyrelsens styrelse och representerar 

också kommunpolitikerna i länet.

Rovdjursrådet är ett rådgivande organ som bi-

står Länsstyrelsen i dess arbete med rovdjuren. Rå-

det ger synpunkter, men tar inga beslut. Att ta be-

slut i rovdjursfrågor är Länsstyrelsens uppgift.

Kommunikation

Kommunikation är ledstjärnan i rådets arbete. Ett 

viktigt syfte är att ledamöterna ska lära känna andra 

personer och samhällsgrupper som påverkas av 

rovdjuren, deras åsikter, tankesätt och eventuella 

problem. En bättre kunskap och insikt ökar den öm-

Västerbottens Regionala Rovdjursråd
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sesidiga förståelsen för de attityder och det ageran-

de som kännetecknar de olika grupperingarna.

Rovdjursrådet är också ett forum där Länsstyrel-

sen på ett enkelt sätt kan samla och träffa de orga-

nisationerna som anses mest relevanta med hänsyn 

till rovdjursarbetet i länet. I detta forum är det lätt 

att föra ut information till ledamöterna, en informa-

tion som sedan ska distribueras vidare ut i organisa-

tionerna och därmed samhället. Men rådet nyttjas 

också för att samla in den kunskap, den information 

och de data om rovdjuren som finns ute i organisa-

tionerna, vilket är ovärderligt för en regionalt och 

lokalt anpassad rovdjursförvaltning.

Engagemang behövs

Att vara ledamot i Västerbottens Regionala Rovdjurs-

råd för ibland med sig hårt arbete och kräver intresse 

och engagemang. Det förväntas av ledamöterna att 

de i den egna organisationen samlar in den informa-

tion som efterfrågas av Länsstyrelsen, och att de dist-

ribuerar ut i organisationen den information som 

presenteras under Rovdjursrådets möten.

Rådet har vanligtvis tre möten per år. Mötena 

dokumenteras i omfattande minnesanteckningar, 

som skickas till samtliga ledamöter och som är till-

gängliga för nedladdning i digital form på Länssty-

relsens webbplats.

En viktig roll

Rådet spelade en mycket central och viktig roll när 

de regionala förvaltningsplanerna skulle skrivas. 

 Ledamöterna tog fram all den kunskap som fanns i 

organisationerna om de olika rovdjursarterna, och 

sammanställde också, i förekommande fall, de pro-

blem man har med rovdjuren. Sedan diskuterades 

livligt hur många individer av de olika arterna som 

skulle kunna finnas i Västerbotten, var de skulle få 

finnas samt vilka problem som kan förväntas upp-

stå och hur man kan lösa dessa. Resultaten av dis-

kussionerna sammanställdes och lämnades som re-

kommendationer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 

byggde sedan förvaltningsplaner kring dessa re-

kommendationer.

Förvaltningsplanerna, deras uppföljning och re-

videring kommer även i fortsättningen att vara ett 

viktigt moment i Rovdjursrådets arbete. Vidare 

kommer ledamöterna att vara sysselsatta med dis-

kussioner kring hur man får till stånd en fungerande 

kommunikation kring rovdjuren i länet, och med 

diskussioner rörande toleransnivåer för rovdjursfö-

rekomst inom samebyarna.

Arbetet utvärderas

Rovdjursrådets arbete har varit föremål för veten-

skaplig utvärdering. Representanter för forsknings-

programmet FjällMistra följde Rådet under några år, 

analyserade arbetssättet, intervjuade ledamöterna 

och jämförde med regionala rovdjursgruppen i 

Norrbotten. Resultatet var mycket glädjande för 

dem som jobbar i och med rådet. Forskarna konsta-

terade att Västerbottens rovdjursgrupp kan definie-

ras som en form av samförvaltning, att Västerbot-

tens rovdjursgrupp förefaller fungera bättre än 

gruppen i Norrbotten, samt att den rovdjursförvalt-

ning som etablerats i Västerbotten är mer robust el-

ler långsiktigt socialt hållbar.
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Björnen
m i c H a e l  s c H n e i d e r

Björnen är det största landlevande rovdjuret i Sverige och en av de  

största djurarterna i landet. Hanar är i genomsnitt större och tyngre än 

honor. Kroppen är relativt kort (130–250 cm) och kompakt. Svansen är 

så kort (5–15 cm) att den knappt syns. Huvudet är runt. Ögonen är bruna,  

små och tätt sittande. Öronen är korta, runda och delvis dolda i pälsen.  

Halsen är kraftig och puckeln över skuldrorna karaktäristisk.

Vikten varierar mellan 60 och 200 kg för ho
nor och 100 och 315 kg för hanar. En och 
samma individ är tyngre på hösten än på vå
ren, när fettdepåerna är tömda efter vintervi
lan. Pälsen är tjock, lurvig och oftast brun, 
men kan variera från ljust grågul till nästan 
svart hos olika individer. Björnungar har ofta 
en tydlig ljus halskrage. På håll är det svårt 
att avgöra könet av en levande björn i  skogen, 
om inte björnen har ungar med sig.

Björnarna är hälgångare och varje fot har 
fem tår med kraftiga klor (5–6 cm långa). 
Avtryck av mellanfotsdynan, tårna och ofta 
även klorna syns i spårstämplarna. I bakfo
tens spårstämpel syns även häldynan vilket 
gör att den påminner mycket om människo
spår. Det är svårt att uppskatta en björns 
storlek och vikt utifrån spårstämplarnas di
mensioner, eftersom det inte finns något klart 
samband mellan kropps och fotstorlek.

Fortplantning och spridning
Björnen sover under den kalla årstiden. Ide
perioden varar ungefär från mitten av okto
ber till början av maj. Längden varierar med 
breddgrad samt björnens kön och ålder. Vux
na hanar går normalt i ide sist och lämnar 
idet först, medan honor med årsungar går i 
ide först och lämnar idet sist. I skogslandet 
väljer björnen oftast sin ideplats i gamla myr
stackar, i fjällen grävs idet ofta direkt i jorden 
eller anläggs under en klippa. Vissa individer, 
främst hanar, kan även avstå från att anlägga 
ett ide och helt enkelt lägga sig under en gran 
eller ganska öppet bland några buskar.

Björnens parningstid infaller kring pingst 
då djuren är mycket rörliga. Varje hane kan 
para sig med flera honor och varje hona kan 
para sig med flera hanar. Det befruktade ägget 
fäster inte vid livmoderväggen före honan 
går i ide följande höst. Ungarna föds i idet 
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under januari/februari. Vid födseln väger ung
björnarna ca 500 gram, men har gått upp till 
2–4 kg då det är dags att lämna idet på våren 
när vegetationen har kommit igång.

Ungbjörnar tillbringar sina första 16 eller 
28 månader tillsammans med modern (bero
ende på om de övervintrar en eller två gång
er med modern), innan familjen splittras i 
samband med brunsten. I övrigt är björnar 
enstöringar som går ensamma.

Den tätaste björnstammen i Sverige – och 
de allra flesta honorna – finns i tre så kallade 
kärnområden för reproduktion, där tätheten 
är 2–3 djur/100 km2 (0,2–0,3 djur/1000 ha). 
Unga honor sprider sig maximalt 80 km från 
mammans hemområde, men mer än hälften 
av de unga honorna stannar kvar hos mo
dern. Unga hanar däremot kan vandra över 
500 km. Hemområdesstorleken är olika för 
olika kategorier av björnar, under och utan
för parningstiden, och i olika delar av landet. 
Hemområdesstorleken ökar med sjunkande 
björntäthet.

Föda

Björnen är allätare, den äter både växter och 
djur. I en studie från Dalarna och Gävleborgs 
län levererade bär hela 50% av energin björ
narna behövde under året. Älgar (mest älg
kalvar, kadaver och slaktavfall från älgjakten) 
stod för 25%, och myror för 20% av energi
intaget. Resterande 5% utgjordes av olika väx
ter. I renskötselområdet diskuteras hur många 
renar björnarna tar. Det finns för närvarande 
ingen detaljerad information om detta, men 
det är känt att björnen kan ta både vuxna re
nar och renkalvar.

Det händer att björnen dödar och äter 
tamdjur. Detta sker dock i relativt liten om
fattning, med tanke på det stora antalet björ
nar som finns i länet. Antalet angripna tam
djur varierar mycket från år till år. De tamdjur 
som angrips oftast är får. Jämfört med den 
nordamerikanska grizzlybjörnen (som tillhör 
samma björnart) äter den skandinaviska brun
björnen mycket bär, växter och myror och 
förhållandevis lite kött.

Livsmiljö

Björnen klarar sig i en lång rad olika miljöer 
från stäpp till tundra, men förekomst av skog 
verkar vara en viktig förutsättning för att 
björnen ska kunna existera i ett landskap 
som domineras av människan. I motsats till 
många andra skogslevande arter behöver björ
nen dock ingen gammelskog med lång konti
nuitet, utan klarar sig utmärkt i dagens pro
duktionsinriktade skogar i Sverige.

Det finns främst tre faktorer som avgör 
hur bra ett område är för björnen: födotill

Hemområdesstorlek (km2) hos olika kategorier av björnar under olika tider på året. 
Data från Skandinaviska Björnprojektets undersökningsområde i Norrbotten.

Kategori
Under  

parningstiden
Utanför  

parningstiden

Vuxna hanar 736 424

Honor med årsungar 61 169

Honor med fjolårsungar 226 261

Vuxna honor utan ungar 278 123

Stationära tvååringar 69 76
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gång, skydd mot förföljelse och förekomst av 
ideplatser. Bra livsmiljöer för björnen kän
netecknas av en produktiv älgstam, en hög 
bärproduktion (främst blåbär och kråkbär), 
många myrstackar och bra förekomst av häst
myror, stora träd som kan användas av björn
ungar när de ska undkomma arga hanar, en låg 
trafikintensitet och få skogsbilvägar (liten risk 
för störning och för påkörning) samt positiva 
attityder hos lokalbefolkningen.

Hur farlig är björnen?

Björnen upplevs av en del människor som ett 
hotfullt och farligt djur i de svenska  skogarna. 
Skandinaviska Björnprojektet har analyserat 
händelseförloppet under ca 800 möten mel
lan björn och människa. Man konstaterade att 
den skandinaviska björnen är den minst farli
ga björnen på jorden. Björnens vanliga reak
tion på en människa som närmar sig är att 
dra sig undan. Man har dock hittat ett antal 
faktorer som kan göra att björnen blir mer 
närgången, av nyfikenhet eller på grund av 
aggressivitet. Dessa faktorer är (i avtagande 
farlighetsgrad): skadad eller påskjuten björn; 
björnhona med årsungar; björn på kadaver; 
överraskad björn; björn vid ide samt hund 
som retar björnen.

Senast en människa blev dödad av björn i 
Sverige var i oktober 2004, då en jägare med 
hund blev attackerad av en ensam, möjligen 
skadeskjuten björnhona vid idet. Senaste döds
fallet innan dess var 1902, då en björnjägare 
överfölls av en björn, också den skadeskju
ten. Senast en obeväpnad människa blev dö
dad av björn var i början av 1800talet, då en 

flicka överraskade en björnhona med ungar 
vid idet. I svenska och norska tidskrifter pu
blicerades mellan 1976 och 1995 totalt 21 
olika händelser där en människa konfronte
rades med björn på nära håll. I sju av fallen 
blev människan skadad. Sex av dessa sju 
människor var jägare under pågående jakt. I 
fem av dessa sex fall förekom skotlossning.

Svenska björnar är alltså skygga djur som 
försöker undvika möten med människor. Un
der vissa förhållanden kan dock konfronta
tioner ske. I sådana fall gör björnens styrka 
att människor kan bli skadade. Det finns re
kommendationer angående hur man kan und
vika björnmöten, och hur man ska bete sig 
om man ändå möter björn (se Mer att läsa).

Stammens utveckling

Den svenska björnstammen beräknades upp
gå till ca 2 500 individer hösten 2005. Björn
stammen anses vara livskraftig (dvs ha liten 
risk att dö ut under de närmaste 100 åren), 
men eftersom antalet könsmogna individer 
uppskattas ligga bara omkring 1 000 placeras 
arten på rödlistan i alla fall.

Björnen har den lägsta förökningstakten 
av alla Sveriges däggdjur. Honornas ålder vid 
första reproduktion är 4–5 år. Intervallen mel
lan kullar är 2,5 år i genomsnitt, med en kull
storlek av 2,4 ungar. Björnen är anpassad till 
en låg vuxendödlighet, vilket gör att stam
men är känslig för jakt. Mänsklig påverkan är 
den viktigaste dödsorsaken för vuxna björ
nar. Maxåldern ligger på ca 30 år.

Eftersom björnen är svårinventerad vet vi 
inte så mycket om björnstammens tillväxt
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takt i Västerbotten. Utifrån jägarnas björnob  
s ervationer under älgjakten har Skandinaviska 
Björnprojektet beräknat att länets björn   stam 
är stabil och inte ökar tydligt. Lokalt kan det 
dock upplevas att stammen ökar markant. 
Efter insamling av björnspillning hösten 2004 
och efterföljande DNAanalys blev det klart 
att vi då hade ca 270 björnar i länet.

Forskning på gång

Sedan början av 1980talet har  Skandinaviska 
Björnprojektet studerat björnar i två studie
områden i Sverige, ett i Gävleborg och Dalar
na, och ett i Sarekområdet i Norrbotten. Forsk
ningsresultat och mycket information om 
björnens biologi och ekologi finns på Projek
tets hemsida <www.bearproject.info>.

Attityder gentemot björnen i länet
Björnen är inte den mest populära arten 
bland de stora rovdjuren i länet. Trots detta 
är länsborna intresserade av att bevara björ
nen. Många tycker ändå att riksdagens mål 
om minst 100 föryngringar, motsvarande ca 
1000 björnar i landet, är för högt och bör 
sänkas. I flertalet kommuner i länet finns det 
många innevånare som tycker så. I Dorotea 
är det t.o.m. en majoritet på 52% som stöder 
denna åsikt.

Det är inte klart varför så många männis
kor i länet vill sänka riksdagens mål. Den väl
kända skillnaden mellan stad och land blir 
tydlig här, då få innevånare i Lycksele, Skel
lefteå och Umeå kommuner vill sänka målet, 
medan det är många i inlandskommuner som 
Bjurholm, Dorotea och Vindeln som vill det. 

Det verkar finnas ett samband mellan en ne
gativ inställning gentemot björnmålet hos 
befolkningen och en hög eller ökande björn
täthet i kommunen.

”Sänk riksdagens mål”. Många länsbor tycker att riksdagens 
mål för björnen är för högt och bör sänkas. I många kommu-
ner är det betydande minoriteter som tycker detta, och i Doro-
tea är det en majoritet (52%) av befolkningen som har denna 
åsikt. Enligt resultat från FjällMistras attitydundersökning 2004.
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Järven
J e n s  P e r s s o n

Järven är det minst kända av de stora rovdjuren i landet. De flesta järvarna i 

Sverige lever i svårtillgängliga fjäll- och skogsområden i renskötselområdet. 

De föder ungarna i lyor som ofta grävs ut i branta fjällsluttningar där spåren 

sveps undan av vind och snö. Järven lever i glesa stammar och rör sig över 

stora områden. I Sverige finns omkring 420 järvar. Järvar har en låg reproduk-

tion och de lever främst på ren, varför de orsakar förluster för rennäringen. 

Samebyarna ersätts för dessa förluster i relation till hur många järvföryng-

ringar de har inom samebyns gränser.

Hemområden och livsmiljö

Järvar är revirhävdande, det vill säga de har 
hemområden som försvaras mot artfränder 
av samma kön. Reviren upprätthålls med 
hjälp av markeringar (exempelvis doft och 
urin) och direkta aggressioner. Vanligen är 
hanars revir flera gånger större än honors re
vir. Storleken varierar mycket, men vuxna 
honors revir är i genomsnitt 150 km2 medan 
hanars revir är 600 km2. Att hanar har flera 
gånger större revir än honor överensstämmer 
med järvarnas parningssystem där en hane 
parar sig med flera honor.

Järvens krav på livsmiljö är inte särskilt väl 
känt. Tillgång till klövvilt och snö under en 
stor del av året är säkerligen viktigt. Järven är 

anpassad till snö med sina stora fötter som 
ger en fördel i jakten på bytesdjur som sjun
ker djupare i snön. Snön är även viktig för 
byggandet av lyor som ger skydd mot både 
kyla och rovdjur samt möjligheter till lagring 
av föda. Andra stora rovdjur som är effekti
vare jägare, exempelvis lodjur, kan innebära 
ökad födotillgång för järven i form av fler ka
daver. En studie visade att ca 50% av den 
skandinaviska halvön utgör lämplig järvmiljö.

Järvens reproduktion 

I januari fäster det befruktade ägget vid järv
honans livmoder, långt efter att parningen 
skedde i april till augusti. Detta kallas för
dröjd implantation och är en anpassning som 
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gör det möjligt att förlägga parningstid och 
födsel under lämpligaste årstider. Därefter 
föds ungarna i månadsskiftet februari–mars i 
en lya som grävts ut i en djup snödriva eller i 
ett stenholster under snön. Ungarna stannar 
i lyan till slutet av april eller början av maj. 
Därefter tillbringar ungarna en stor del av sin 
tid i sekundära lyor tills de från början av juli 
följer honan på hennes vandringar. I augusti–
september är ungarna självständiga.

De flesta järvhonor reproducerar sig första 
gången vid 3–4 års ålder. De har en låg repro
duktionstakt och endast drygt hälften (55%) 
av honorna föder fram ungar varje år. En ge
nomsnittlig kull innehåller knappt två ungar 
när de lämnar lyan i början av maj. Repro
duktionen påverkas av födotillgången under 
vintern vilket gör att storleken på kullarna 
varierar mellan olika år. 

Unga järvar utvandrar

Kunskap om hur djur utvandrar från födelse
området och sprider sig är viktigt för att för
stå hur individer i en population kan spridas 
till nya områden och mellan populationer. 
Järvarna utvandrar vanligen från moderns re
vir vid omkring ett års ålder för att etablera 
ett eget revir innan de blir könsmogna.

Andelen honor respektive hanar som läm
nar moderns revir skiljer sig. Alla hanar ut
vandrar från moderns hemområde. Detta an
tas bero på konkurrens mellan hanar och/eller 
undvikande av inavel. Två tredjedelar av ho
norna utvandrar från moderns revir. De unga 
honornas utvandring påverkas av möjlighe
ten att ta över moderns revir. Om de kan ta 

över moderns revir stannar de, annars ut
vandrar de. Möjligheten att ta över moderns 
revir ges om modern dör eller flyttar till ett 
grannrevir. Honors utvandring styrs alltså av 
konkurrens om revir. Hanar utvandrar även 
längre än honor. I Norge utvandrade en hane 
över 500 km!

Överlevnad och dödsorsaker 

För att förstå varför tillväxten hos en popula
tion varierar behöver man kunskap om hur 
stor andel av individerna som överlever varje 
år och vad som orsakar dödligheten.

Omkring 80% av ungarna överlever från 
att de lämnat lyan (2–3 månaders ålder) till 
ett års ålder. Den vanligaste orsaken till un
gars dödlighet är att de dödas av andra järvar. 
Det sker dels i maj–juni när ungarna är bero
ende av modern, dels i augusti–september 
när de blivit mer självständiga.

Det är inte känt om det är hanar eller ho
nor som dödar ungarna under maj–juni. Det 
kan vara så att hanar dödar obesläktade ung
ar för att öka sin egen reproduktionsfram
gång. Det kan fungera genom att honans an
strängning minskar om hennes ungar dödas 
(hon slipper föda upp ungar), vilket gör att 
hon kan vara i bättre kondition nästa vinter. 
Därmed kan chansen öka att hon föder ha
nens ungar följande år. Men det kan även 
tänkas vara honor som dödar andras ungar 
för att minska konkurrensen för sig själv och 
sin avkomma. Det kan också vara så att för
bipasserande hanar eller honor utan särskilt 
syfte dödar ungarna. Alla ungar som dödats i 
augusti–september var honor och dödades 
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utanför moderns revir. Eftersom vuxna ho
nor är revirhävdande tror vi att dessa ungar 
dödats av främmande vuxna honor som för
svarar sitt revir.

Den viktigaste dödsorsaken bland vuxna 
järvar i Sverige är illegal jakt. I forskningen 
har man uppskattat att illegal jakt står för ca 
40–60% av vuxendödligheten. Andra döds
orsaker är legal jakt, skada, sjukdom, lavin 
och inomartsstrid. Om man räknar in både 
bekräftade och sannolika fall av illegal jakt är 
den årliga överlevnaden ca 82% hos vuxna 
järvar. Om man räknar bort individer som 
dödats illegalt är överlevnaden ca 93%. Legal 
jakt förekommer i så ringa omfattning i Sve
rige att det inte påverkar stammens utveck
ling. Däremot kan den mer omfattande lega
la jakten på järv i Norge påverka även den 
svenska stammen.

Vad betyder reproduktion och överlevnad 
för järvstammens tillväxt?

Tillväxten hos en population bestäms i hu
vudsak av reproduktion och överlevnad. Som 
beskrivits ovan är vuxenöverlevnaden i Jokk
mokksfjällen 82–93%, med respektive utan 
illegal jakt. Om vi använder dessa siffror för 
att beräkna stammens tillväxt ser man att 
denna är 2,5% med illegal jakt och 12% utan 
illegal jakt. Det visar betydelsen av illegal jakt 
för populationstillväxten. Detta ska dock ses 
mot bakgrund av att reproduktionen är låg 
och delvis begränsad av födotillgången. Om 
reproduktionen är låg behövs det inte myck
et ”extra” dödlighet för att begränsa stam
mens tillväxt.

Järvens födoval leder till konflikt med 
människan

Järven är både ett generalistrovdjur och ka
daverätare. Den kan döda större byten men i 
stor utsträckning lever den av kadaver. Den 
viktigaste födan för järven i Sverige är ren. 
Därmed påverkas födotillgången för järvarna 
direkt av antalet renar inom järvens utbred
ningsområde och av antalet renar som blir 
kvar i fjäll och fjällnära skogar under vintern. 
Utanför renskötselområdet lever järvarna till 
stor del av slaktrester från älgjakten och ka
daver. 

Det finns inga dokumenterade skador av 
järv på andra tamdjur än ren i Sverige de se
naste 100 åren. Men i Sverige är alltså tamren 
det viktigaste bytesdjuret. Troligen varierar 
järvens dödande av ren beroende på tillgång 
på ren, andra bytesdjur, snöförhållanden och 
individuella skillnader mellan järvar. Många 
järvar lever troligen perioder utan att döda 
mer än enstaka renar, samtidigt som de un
der gynnsamma förhållanden ibland dödar 
flera renar på kort tid. Järvens jakt gynnas av 
förhållanden med djup snö och skare som 
bär järven men inte renen. Järvens dödande 
av ren innebär direkta förluster för rennä
ringen samtidigt som det orsakar merarbete i 
form av bevakning och samling av renar som 
skrämts av jagande järvar. Samebyarna får 
ekonomisk kompensation för skador i rela
tion till antalet järvföryngringar inom same
byn. Till samebyar utan föryngring betalas 
ersättning ut om de har regelbunden eller 
tillfällig förekomst av järv. Ersättningen är 
200 000 kronor för en föryngring, 75 000 för 
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regelbunden förekomst och 25 000 för till
fällig förekomst.

Historisk utbredning i Sverige 

Enligt tidiga källor hade järven under 1800
talet, liksom idag, sin huvudsakliga utbred
ning i renskötselområdets fjäll och skogs
trakter med flest järvar i Norrbotten. Äldre 
fångststatistik antyder att järven hade en 
större geografisk utbredning än idag och åter
fanns i små stammar i Värmland och Dalar
na. Under 1800talet försvann järven från 
Värmland och Dalarna. Förekomsten i Gäv
leborgs län under 1800talet är oklar men 
var troligen sporadisk.

Troligen har järvstammens utbredning i 
söder alltså haft sin gräns i Värmland och 
Dalarna. Under 1930talet hade sydgränsen 
förskjutits till mellersta Härjedalen. Den be

skrivna kunskapen om järvens historiska ut
bredning stämmer faktiskt relativt väl över
ens med en nutida analys av lämplig järv miljö 
på den skandinaviska halvön.

Järvstammen fortsatte troligen att minska 
under 1900talet, främst till följd av ökade 
möjligheter till jakt på grund av förbättrade 
kommunikationsmöjligheter. Bertil Haglund 
uppskattade under 1960talet att: ”Antalet 
levande järvar inom landet torde knappast 
överskrida etthundra exemplar. Troligen är 
det lägre. Det är ytterst tvivelaktigt om mer 
än tio kullar i hela landet går fram per år”.

Inventeringar ger information om antal och 
utbredning  

I Sverige inventeras järvstammen genom re
gistrering av föryngringar i renskötselområ
det. Föryngringar fastställs genom lokalise
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ring av järvlyor och observationer av honor 
med ungar eller deras spår. I samebyar utan 
föryngring registreras även förekomst av järv. 
Arbetet utförs av länsstyrelserna i samarbete 
med samebyarna.

Den svenska järvpopulationens har sin ut
bredning i huvudsak inom renskötselområ
det längs fjällkedjan från Treriksröset ner till 
fjällen i nordvästra Dalarna. Generellt blir 
populationen glesare från norr till söder även 
om tätheten varierar lokalt inom de olika lä
nen. I Sverige registrerades 2004–2006 i ge
nomsnitt 65 föryngringar årligen i renskötsel
området, vilket motsvarar ca 420 individer. I 
Västerbotten återfinns järvar främst i fjällen 
och de fjällnära skogarna. De senaste tre åren 
registrerade man i genomsnitt 15 lyor per år 
i Västerbotten vilket motsvarar ca 100 indivi
der. 2006 dokumenterades 10 järvar utanför 
renskötselområdet, i skogslandet på gränsen 
mellan Gävleborgs och Västernorrlands län.

Stora delar av den norska järvstammen 
hänger samman med den svenska populatio
nen längs fjällkedjan från Finnmark i norr till 
NordTrøndelag i söder. Dessutom finns en 
delpopulation i södra Norge. I Norge regist
rerades åren 2004–2006 i genomsnitt 55 för
yngringar, vilket motsvarar ca 350 individer. I 
Finland förekommer järven i huvudsak i 
nordligaste Lappland, östra delarna av mel
lersta Finland samt i skogsområden i västra 
delarna av mellersta Finland. Den totala po
pulationsstorleken är omkring 130 individer.

Järven har en så kallad cirkumpolär ut
bredning som sammanfaller med de nordliga 
boreala skogarna och arktiska tundran runt 

norra halvklotet. Det totala antalet järvar i 
världen kan endast bedömas mycket grovt. I 
Nordamerika uppskattas stammen till mel
lan 15 000 och 19 000 individer i Kanada, 
sannolikt ett par tusen i Alaska och i övriga 
USA troligen 250–500 individer. I Ryssland 
har man grovt uppskattat populationen till 
omkring 20 000 järvar. Om vi lägger till ett 
par hundra individer i vardera Sverige, Norge, 
Finland, Mongoliet och Kina skulle en myck
et grov uppskattning av världspopulationen 
hamna på uppemot 50 000 järvar.

Framtiden för järven i Sverige

Den genetiska variationen är lägre hos den 
skandinaviska järven än hos ryska och nord
amerikanska järvar. Dessutom är både den 
svenska populationen i skogslandet och en 
separat sydnorsk population genetiskt skilda 
från huvudpopulationen längs fjällkedjan. 
Den låga genetiska variationen är förmodli
gen ett resultat av tidigare perioder med  liten 
populationsstorlek. I dagsläget är det inte 
sannolikt att genetiska problem påverkar den 
skandinaviska järvpopulationen. På lång sikt 
är det dock viktigt med invandring från Fin
land och Ryssland.

Inventeringar visar ingen tydlig trend i 
järvpopulationens utveckling. Därför är det 
svårt att förutsäga de närmaste årens utveck
ling av stammen. Utvecklingen de närmaste 
åren påverkas troligen mest av omfattningen 
av illegal jakt, tillgången på föda och hur jär
varna i skogslandet klarar sig.
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Kungsörnen
J o H a n  e K e n s t e d t

Den är i hög grad modig, grym och glupsk. 

Dess näbb och klor äro fruktansvärda  

vapen, och med sina väldiga vingar kan 

den utdela kraftiga slag.

Nordisk Familjebok (1885)

Kungsörnen har med sin storlek, styrka och 
flygförmåga imponerat på människan under 
lång tid. Beroende på omständigheter har 
den fått symbolisera allt från makt och frihet 
till glupskhet och ondska. Eftersom den svä
vat otillgängligt högt upp i himlen och häckat 
otillgängligt har den ansetts stå i kontakt med 
gudarna inom grekisk, romersk och nord
amerikanska indianers mytologi. Kunskapen 
om den har dock varit begränsad, och ett ex
empel på det är att i det medeltida Europa så 
ansågs den kunna återfå sin ungdom genom 
att dyka ner i havet.

I dagens samhälle används ofta en symbol 
för örn eftersom bokstaven ”a” härstammar 
från utseendet på en sittande örn. Lilla ”a” 
kommer från egyptiernas hieroglyfer och 
stiliserades sedan av fenicierna. Det är oklart 
vilken örnart som var förebild för egyptierna, 
men eftersom kungsörn förekommer i områ
det så är det inte omöjligt att det var just 

den. Sitt svenska namn har den fått av sitt 
gyllenbruna huvud som påminner om en 
kungakrona.

Kungsörnens kropp är brun och vingarna 
skiftar i olika nyanser av grått, svart, brunt och 
vitt beroende på ålder. Vingspannet är mellan 
190 och 220 centimeter, och fågeln väger 
mellan tre och ett halvt kilo till drygt fem 
kilo.

Boplatser och livslängd

Kungsörnen häckar i bon som den bygger i 
träd eller klippstup. Bona kan bli ansenligt 
stora och kan väga flera hundra kilo vilket 
kräver stabila och gamla träd, något som är 
en bristvara i dagens skogslandskap. Bona an
vänds under lång tid och ibland av flera gene
rationer av kungsörn. Det leder till att olika 
kungsörnar kan observeras i samma bo. I bör
jan av 1900talet ansågs kungsörnen kunna 
bli över 100 år gammal. En svensk kungsörn 

Ordet örn är släkt med 
den gamla grekiskans 
ornis, som betyder fågel, 
varifrån också ordet 
ornitolog härstammar. 
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som var ringmärkt återfanns död i slutet av 
80talet och den var då 32 år gammal. Den 
är därmed den äldsta kända kungsörnen i 
världen som levt i frihet. I fångenskap är det 
känt att den kan bli runt 45 år gammal.

Häckningsbiologi

Kungsörnarna lever i par som troligtvis är 
rätt stabila och båda fåglarna hjälps åt att 
bygga bona. Bobygge kan ske under stora de
lar av året men det intensifieras i februari
mars samtidigt som de börjar spelflyga i sitt 
revir. Under denna period är kungsörnen lätt 
att observera och det är också då som ideella 
ornitologer inom kungsörngruppen är ute 
och inventerar kungsörn i Västerbotten.

När kungsörnen lagt ägg i slutet av mars 
eller början av april börjar de smyga in på 
boet och blir allt mer osynliga. Äggen kläcks 
i mitten av maj och när ungarna blivit äldre 
än tre veckor ringmärks de med färgringar på 
båda benen. Det högra benets färg anger vilket 
område och det vänstra vilket år de är födda. 
Dessa ringar avläses sedan på de utfodrings
platser som finns runt om i Sverige. Dessa ut
fodringsplatser har också hjälpt många oerfar
na och unga örnar att överleva sina första 
vintrar. När kungsörnen blir fem, sex år anser 
man att den är fullvuxen och det är oftast då 
som den börjar häcka för första gången.

Föda och skadebild

Kungsörnen har en väldigt bred diet och dö
dar allt från små näbbmöss upp till renkalv 
och lamm. De vanligaste bytesdjuren är dock 
tjädrar, skogsharar, dal och fjällripor samt 

orrar. Kungsörnen dödar också en hel del and
ra rovdjur, rovfåglar och kråkfåglar så det är 
oklart om kungsörnen leder fram till att 
småviltet minskar eller ökar. Vintertid är till
gången på kadaver av renar och älgar viktigt 
och avgör om de kan vara kvar i reviret över 
vintern eller om de måste röra sig över större 
områden.

Eftersom kungsörnen aktivt jagar hund
djuret rödräv händer det att den ger sig på 
hundar. Finnspetsar och taxar är de vanli
gaste hundarna som attackeras men det har 
även hänt att stora hundar som gråhundar 
har blivit attackerade. Attacker på hundar är 
ovanligt och i hela landet har ungefär en in
cident om året dödlig utgång. I Västerbotten 
har inga attacker på hundar rapporterats un
der de senaste fyra åren.

Kungsörnen ställer dock till större prob
lem för rennäringen eftersom den lever på 
renar. Det är främst kalvarna som är utsatta 
under sitt första halvår. Den största studien på 
predation på ren genomfördes bland annat i 
samebyn Ubmeje (Umbyn) under 1980talet 
då 1615 renkalvar radiomärktes under kalv
märkningen. Under det följande året åter
fanns 136 av dem döda och fem av dem var 
säkert dödade av kungsörn. I 29 fall var kungs
örn en av flera möjliga orsaker till dödsfallet. 
Det finns ett fåtal konstaterade fall där kungs
örn angripit och dödat fullvuxna renar men 
då är renen ofta i väldigt dålig kondition. Det 
har också visat sig att konditionen på vajan 
(renkon) påverkar kalvens möjlighet att und
vika att dödas av rovdjur under sitt första 
levnadsår.
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Historisk utbredning och förekomst

Kungsörnen är knuten till ett öppet landskap 
såsom kalfjäll och myrmarker för att kunna 
jaga. Skogsbruket har genom sitt kalhygges
bruk öppnat upp områden där det tidigare 
funnits täta skogar. Skogsbruket har också 
lett till att antalet möjliga boträd har mins
kat eftersom ett kungsörnbo kräver kraftiga 
och därmed gamla träd. I Västerbotten finner 
man sällan kungsörn i närheten av jordbruks
mark, vilket Sven Ekman 1922 uttryckte 
med orden ”Han hör till de fåglar som har 
svårast att fördraga kulturen”. Troligtvis be

ror detta på att det är brist på lämpliga boträd 
i dessa områden och att kungsörnen har bli
vit förföljd under långt tid.

År 1922 kontaktade Einar Lönnberg alla 
jägmästare i Västerbotten och de uppmanades 
svara på förekomst av kungsörn i sitt område. 
Alla svar tydde på att den minskat under före
gående 20 åren, och jägmästarna kände en
dast till tre revir med lyckade häckningar un
der de tre föregående åren. En häcknings plats 
låg i närheten av Västansjö i Åsele kommun, 
den andra fanns i dåvarande Tärna kommun 
och den tredje vid StorJuktan i Sorsele kom
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Mer att läsa
 
Möt Kungsörnen av Dag Pettersson. 1997. Ica Förlag.

The Golden Eagle av Jeff Watson. 1997. T &  A D Poyser.

Örnarnas rike av Brutus Östling och Staffan Söderblom. 
2007. Norstedts. 

Vill du hjälpa till?

Observationer av kungsörnbon kan rapporteras 

till P-O Nilsson, 070–494 72 30. Till honom kan  

du också höra av dig om du vill vara med och 

inventera kungsörn.

mun. Intressant är att det påstås att den inte 
häckade på kalfjället. Denna undersökning, 
som genomfördes i hela landet, ledde till att 
kungsörnen fridlystes 1924. Anledningen till 
den kraftiga minskningen var den omfattande 
förföljelsen av arten. Det vanligaste sättet att 
döda kungsörn var att under vintern skjuta 
dem vid åtel eller att fånga dem i fångstsaxar. 
Fridlysningen minskade förföljelsen men den 
har ändå fortsatt, och varje år upptäcks flera 
fall där kungsörn dödats illegalt. Förutom 
förföljelse finns följande hot mot kungsörn
en; störningar kring boplatser, kollisioner 
med vindkraftverk, kraftledningar, påkörnin
gar av tåg och bilar samt miljögifter.

Nuvarande utbredning och förekomst

Kungsörnen häckar i alla kommuner i länet 
förutom Umeå, Vännäs och Robertsfors kom
mun. Häckningen som ligger längst österut 
ligger cirka fem mil från kusten. I Västerbot
tens län finns 151 kända revir med kungsörn. 
År 2004 fanns hela 104 kända par, men se
dan dess har de minskat till 80–90 par de se
nast två åren. Anledningen till minskningen 
är att 2004 var ett rekordår med 63 lyckade 
häckningar och under rekordår är det lättare 
att upptäcka kungsörnar än under år som de 
ställer in häckningen tidigt. Häckningsfram
gången beror till stor del på födotillgången 
men vädret kan ibland göra att häckningar 
måste avbrytas. År 2006 fanns det 81 kända 
par i länet (Åsele kommun 17, Lycksele 13, 
Sorsele 11, Vilhelmina 10, Skellefteå 9, Stor
uman 7, Vindeln 5, Malå 3, Norsjö 3, Bjur
holm 2, och Dorotea 1).

Namn på örn i Västerbotten

Historiskt sett har människor ofta behandlat 
rovfåglar som en sorts fågel och det speglas i 
begreppet spänning som används som ett 
namn på rovfåglar i Västerbotten. I Lantmäte
riets databas över ortnamn återfinns 17 områ
den där spänning förekommer i namnet. Flera 
av dessa områden ligger nära kungsörnbon. 
Ett annat namn för örn är Ant som förekom
mer 54 gånger i Västerbotten. Dessa ligger 
ofta i kustlandet och flera ställen ser ut att 
vara lämpligare boplatser för havsörn än kung
sörn eftersom de ligger nära stora sjöar och 
havet. Namnet örn förekommer på 15 platser. 
På lulesamiska heter örn Àrdnas (eller Árnas), 
och det finns fyra platser i Sorsele kommun 
med det namnet. Inga platser kan härledas till 
det nordsamiska namnet på örn, Goasskin, 
eller sydsamiskans Aarhtse. Sammanlagt kan 
hela 80 platser i länet sammankopplas med 
namn eller dialektala namn på örn.dig om du-

ara med och inventera kungsörn.
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Lodjuret
J e n n y  m a t t i s s o n

Från nästan utrotad under 1900-talets början lyckades lodjuret återhämta 

sig och frodas nu i Sveriges skogar och fjäll. Lodjuret är en skicklig jägare 

som lever ensam större delen av sitt liv och rör sig över stora områden. 

Favoritfödan är ren och rådjur vilket leder till en konflikt med både ren-

ägare och jägare. Idag finns mellan 1 300 och 1 500 lodjur i Sverige.

Lodjuret känns igen på sina svarta tofsar på 
öronspetsarna, korta svans och fläckiga päls. 
Den har stora ögon och synen är välutveck
lad. Vintertid kan den upptäcka en råbock på 
500 meter. Hörseln är dock det skarpaste 
sinnet, och lon kan uppfatta en visselsignal 
på längre avstånd än en hund (4,5 respektive 
3 km). Tassarna är stora och runda och fun
gerar utmärkt som snöskor på vintern. Under 
vintern är pälsen grågul med svaga mörka 
fläckar medan den på sommaren antar en mer 
rödbrun ton och fläckarna framträder tyd
ligare. Lodjuren är generellt tystlåtna. Under 
brunsten i mars kan man dock höra dem 
ropa till varandra. Ropen kan påminna något 
om en berguvs rop. Ett argt lodjur morrar 
kraftfullt och kan fräsa om den känner sig 
trängd. Pip och jamande förekommer också 
mellan mor och ungar och likt andra katter 
spinner även lodjuren.

Familjeliv
Vid två års ålder blir lodjuren könsmogna. 
De parar sig under mars månad och en hane 
parar sig vanligtvis med flera honor. Hanar 
kan vara mycket aggressiva mot varandra un
der brunsten och slagsmål hanar emellan kan 
ibland gå så illa att det leder till den enes 
död. Lodjuret är dräktigt i ca 70 dagar så de 
flesta kullar föds i slutet av maj eller i början 
av juni. Lodjurshonorna förbereder ingen 
egen lya men platsen väljs ändå noga. Hon 
väljer helst en torr plats i svårframkomlig 
terräng och ofta i skydd under ett klippblock 
eller en tät gran. Hos lodjuren är det honan 
som ensam står för familjeförsörjningen. Vid 
födseln väger ungarna ca 200 gram. De föds 
likt kattungar blinda, och ögonen öppnas först 
vid knappt två veckors ålder.

Ungarna följer vanligtvis modern tills de 
är 9–10 månader gamla. Vid den här tiden är 
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de nästan fullvuxna och har lärt sig att jaga 
större byten själva. När ungarna blir bort
stötta av modern måste de leta efter ett eget 
område att slå sig ner i. Om det finns lediga 
områden i närheten stannar honungar nära 
modern medan de flesta hanungar ger sig ut 
på längre vandringar, upp till 450 km från 
moderns område. Lodjur har mycket stora 
hemområden jämfört med andra kattdjur 
som exempelvis tiger eller puma. Inte ens de 
största nationalparkerna och naturreservaten 
räcker till för att hysa mer än ett par indivi
der. Hanarnas områden är nästan dubbelt så 

stora som honornas. Storleken på hemområ
dena varierar mycket mellan olika individer 
och olika områden i Sverige, troligen beroen
de på födotillgången i området.

Överlevnad

Det första året är en tuff tid för lodjuren och 
många dör innan de hinner fylla ett år (30–
70%), oftast av svält. Den naturliga dödlig
heten hos vuxna lodjur är betydligt lägre än 
hos ungar (10–20%). Jakt är den främsta 
dödsorsaken hos vuxna individer.  Sjukdom, 
framför allt skabb, trafik och predation från 
andra rovdjur är andra dödsorsaker hos både 
ungar och vuxna lodjur. Det äldsta kända lo
djuret i vilt tillstånd i Sverige är minst 15 år. 

Ren och rådjur på menyn

Lodjurets favoritföda består av rådjur eller 
ren beroende på var de lever. I norr är renen 
den viktigaste födan och i söder rådjuret. Lon 
dödar även hare, skogsfågel, ibland räv, bäver, 
smågnagare och tamboskap. Hur ofta lodju
ret slår ett större byte varierar mycket mel
lan individer och var de lever. Under vinter
halvåret dödar en lodjurshona med ungar 
fem till sex renar eller rådjur i månaden. En
samma honor dödar färre, knappt tre i måna
den.

Lodjuret är likt de flesta kattdjur en skick
lig jägare som ofta jagar i skydd av träd och 
svackor. När de upptäckt bytet med hjälp 
hörseln eller synen smyger den tätt inpå dju
ret för att sedan avsluta med en explosiv at
tack. Misslyckas anfallet ger lodjuret snabbt 
upp, vanligtvis inom 50–60 meter. Större by

LOdJURSFAKTA

Art Lynx lynx

Familj Kattdjur (Felidea)

Mankhöjd 60–75 cm

Längd  ca 1 m

Vikt   16–20 kg

  20–30 kg

Spår 7–9 cm långa

Kullstorlek 1–4 ungar

Hemområde  300–850 km2

  600–1500 km2

Utbredning Skandinavien, Finland,  Baltikum,  

 norra delarna av europeiska Ryss- 

 land, Ukraina, Polen, Vitryssland,   

 Tjeckien, Slovakien, Ungern samt  

 över stora delar av Balkan. Återin- 

 planterad i Slovenien och Schweiz  

 varifrån de spridit sig till Kroatien,  

 Bosnien, italienska Alperna och   

 Jurabergen
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ten som rådjur och ren dödas, vanligtvis utan 
kamp, av ett effektivt bett mot luftstrupen 
som kväver djuret. Små byten som harar tar 
lon med framtassarna och dödande bett mot 
rygg eller nacke.

Lodjuret stannar i genomsnitt tre dagar 
vid ett större byte. Hon vilar gärna några 
hundra meter bort för att sedan återkomma 
för en ny måltid. Lodjuret täcker ofta över 
sitt byte med snö eller gräs och mossa. Ho
nor med ungar konsumerar stora delar av by
tet medan ensamma honor och hanar kan 
lämna kvar så mycket som en tredjedel. Det
ta kan tyckas onödigt men i naturen är det 
inte mycket som går till spillo. Snabbt däref
ter är troligen järven eller rödräven på plats 
och tar sin del av det som lodjuret lämnat 
kvar. Kungsörnen och korpen är inte heller 
sena att försöka få sig en munsbit.

Lodjurets fram- och tillbakagång i Sverige

För ungefär 9000 år sedan invandrade lodju
ret till den skandinaviska halvön via en land
brygga mellan Danmark och Sverige. Vid 
dess ankomst till Sverige fanns redan män
niskan på plats men forskarna vet väldigt lite 
om relationen mellan människa och lodjur 
under denna tid. Troligtvis levde de relativt 
fredligt ihop. Detta kom dock att ändras för 
cirka 3000–4000 år sedan när boskapssköt
seln blev allt viktigare för människans för
sörjning. Då uppstod en konkurrens mellan 
människan och lodjuret som finns kvar än 
idag.

Lodjuret har jagats av människan i alla ti
der men inte bara för att skydda boskap utan 

framför allt för sin vackra päls. Redan under 
vikingatiden var Skandinavien en stor expor
tör av lodjurskinn. Under Gustav Vasas tid 
var lodjurskinnet mycket högt värderat. In
komsten från ett lodjurskinn kunde inbringa 
ett helt årsbehov av råg för en familj. Under 
1600talet steg värdet ytterligare och ett lo
djurskinn var nu värt 15 gånger så mycket 
som ett vargskinn. Speciella loskyttar anställ
des för att stilla Vasakungarnas begär efter de 
mjuka lodjurskinnen.

Fram till 1800talets början klarar lodju
ren att stå emot det höga jakttrycket men 
därefter minskar de kraftigt, och vid sekel
skiftet 1900 finns endast en spillra kvar av 
den forna stammen. Orsaken till lodjurens 
tillbakagång är troligen mänsklig förföljelse i 
kombination med minskad födotillgång. Ut
vecklingen av skjutvapen tar också fart och 
de blir effektivare och vanligare förekom
mande bland folk på landsbygden.

Räddande fridlysning

När lodjuren fridlystes 1927 var arten starkt 
hotad med bara ett fåtal individer kvar i mel
lersta Norrlands inland. Fridlysningen gav re
sultat och stammen började öka långsamt. 
År 1943 hävdes fridlysningen men stammen 
lyckades ändå fortsätta öka och började nu 
spridas både norrut och söderut. 1980talet 
inleddes dock med hårt jakttryck och ökad 
dödlighet genom rävskabb, och stammen 
minsk ade återigen. Ännu en gång fridlystes 
lodjuret, först 1986 i södra Sverige och 1991 
i hela landet. Denna fridlysning kvarstår, men 
Naturvårdsverket ger årligen tillstånd till 
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skyddsjakt då vi idag har vi en livskraftig lo
djursstam i Sverige.

Lons utbredning i Sverige och Västerbotten

Den svenska lodjurstammen på mellan 1 300 
och 1 500 individer är idag utspridd över näs
tan hela Sverige. I Götaland är det dock fort
farande ganska glest mellan lodjuren och de 
flesta finner vi i södra Svealand samt i Jämt
land och Västernorrlands län.  Lodjurstammen 
håller successivt på att öka söderut i landet 
och enstaka observationer förekommer ända 
nere i norra Skåne. Ynglande lodjur har på
träffats i både Blekinge, Halland och södra 
Småland.

Ungefär 170 lodjur lever idag inom Väs
terbottens gränser. Stammen har minskat 
successivt mellan 1996 och 2004, från 240 
individer till 110 individer. Trenden har dock 
vänt de senaste åren och en liten ökning har 
observerats. De västra och södra delarna av 
länet hyser de flesta lodjursfamiljerna medan 
det är ganska tomt i den nordöstra delen.

Lodjuret och människan

Människans relation till lodjuret är generellt 
ganska positiv jämfört med de övriga stora 
rovdjuren. Den största konflikten mellan 
människa och lodjur återfinns inom rensköt
selområdet där lodjuren tar mycket ren och 
lokalt kan orsaka stora förluster för renägar
na. Grovt räknat antas dagens lodjursstam 
inom renskötselområdet (ca 600 individer) 
döda mellan 10 000 och 28 000 renar om 
året. Men även om lodjuret slår många renar 
är den mer accepterad än vargen och järven 

då den dödar snabbt och effektivt så att re
nen slipper lida. En annan skillnad är att lo
djuret sällan hetsjagar och därmed inte stör 
den betande renhjorden nämnvärt. Sameby
arna ersätts årligen för förluster av ren i rela
tion till hur många lodjursföryngringar det 
finns inom samebyns gränser.

Utanför renskötselområdet upplevs inom 
vissa områden lodjuret som en konkurrent 
om det jaktbara viltet, främst då rådjur. I om
råden med låga tätheter av rådjur kan lodju
ren ha stor effekt på rådjurstammen vilket 
leder till att få rådjur finns kvar för jakt. En 
annan konflikt skapas då lodjur angriper tam
boskap, framförallt får. Det är idag inget stör
re problem om man ser på en nationell skala 
men givetvis kännbart för de enskilda får
ägarna som får sin boskap angripen. Under 
2006 inträffade totalt 149 angrepp av lodjur 
på får i hela Sverige. Lodjur är inte farliga för 
människor. Det finns en del skrönor om lo
djursattacker på människor men mycket få 
dokumenterade fall. Däremot blir flera hun
dar angripna av lo varje år, framför allt jakt
hundar. Även en del tamkatter dödas när till
fälle ges.

Lodjurets framtid

Sveriges riksdag har beslutat att vi ska ha 
minst 1 500 lodjur spridda över hela landet, 
med huvuddelen av stammen utanför ren
skötselområdet. Lodjursstammen har med
vetet minskats inom renskötselområdet för 
att mildra konflikten med renägarna. Sprid
ningen söderut har dock inte gått lika fort 
som önskats, vilket har lett till en svag minsk
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ning av lodjursstammen. I Västerbottens län 
är Länsstyrelsen idag nöjd med det antal lo
djur man har inom länet men önskar en jäm
nare geografisk spridning.

Lodjuret har inte så höga krav på livsmiljö 
utan kan klara sig bra på de flesta platser så 

Mer att läsa
Lodjuret – viltet, ekologin och människan. Liberg, O. 1997 Svenska jägarförbundet

Lodjur. Jonsson, S. 1983. Natur och Kultur. Stockholm.

Lodjuret Lynx lynx i Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbotten, meddelande 8 2006. <www.ac.lst.se/files/nnsXq1MJ.pdf>

•	 Förr	kallades	lodjuret	för	göpa	vilket	lever	kvar	i	norskans	”gaupe”	och	fortfarande	förekommer	

lokalt i västra Värmland och Jämtland.  

•	 Förr	trodde	man	att	lodjuret	likt	en	vampyr	drack	blod	från	djurens	strupe.	Denna	tro	kommer	

från att lodjuret ofta lämnar två tydliga hål i strupen där hörntänderna trängt in. Idag vet vi dock 

att blod dricker den inte utan detta är ett effektivt sätt att täppa till strupen och snabbt kväva 

bytesdjuret.

•	 Lon,	likt	många	andra	kattdjur,	anses	vara	känslig	för	månen	och	dess	rörelse.	Lodjuret	tros	vara	

som aktivast under nymåne. 

länge det finns tillgång till föda och skyddade 
plaster där de kan föda sina ungar. Bytestill
gång och jakt begränsar dock stammens till
växt. Under vintern 2007 fick 75 lodjur skju
tas, varav 29 inom renskötselområdet.

Där bor lodjuret, som folk kalla göpa, ty i skogen åtminstone är det farligt att nämna dess 
rätta namn. Den, som har talat om det om dagen, må väl se om fårhusets dörrar och gluggar 
mot kvällen, ty eljest kommer det. Det klättrar rätt uppför får-husväggen, ty dess klor äro 
starka som stålnaglar, glider in genom den trängsta glugg och kastar sig över fåren. Och göpa 
hänger sig vid deras strupe och dricker blod ur halsådern och mördar och river, ända tills 
vartenda får är dött. Den upphör inte med sin vilda dödsdans bland de förskrämda djuren, 
så länge något av dem ger ett tecken till liv.

Ur Selma Lagerlöfs Gösta Berglings saga (1891)
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Vargen
J e n s  K a r l s s o n

I hela världen uppskattas antalet vargar till ungefär 200 000, men det kan 

finnas betydligt fler. De flesta finns i Kanada, Ryssland och övriga Asien. 

Även om det finns cirka 2 000 vargar i Spanien så återfinns de flesta av 

Europas omkring 10 000 vargar i östra Europa.

Avskjutningssiffror från den dåvarande do
mänstyrelsen visar att det vid 1800talets 
början fanns ca 1 500 vargar i Sverige. Sedan 
dess har varg jagats hårt och för 30 år sedan 
betraktades vargen i Sverige som mer eller 
mindre utrotad. År 1966 fridlystes vargen i 
Sverige och sex år senare i Norge, men det 
dröjde ända till 1990talet innan vargarna på 
allvar ökade i antal. Under vintern 1990/91 
räknade man till åtta vargar och en född 
valpkull, vintern 2006/07 var motsvarande 
siffror 150 vargar och 15 valpkullar i Skandi
navien, dvs Sverige och Norge. Det är inte 
meningsfullt att dela upp vargstammen i en 
svensk och en norsk del, dels eftersom flera 
revir ligger på riksgränsen, dels eftersom vand
rande ungvargar på bara några dagar kan röra 
sig från ett av länderna till det andra. Detta 
innebär också att den svenska vargförvalt
ningen har stor betydelse för den norska och 
tvärtom.

De flesta vargarna i Sverige idag finns i 
Värmland, Dalarna och Örebro län. Väster

botten och övriga renskötselområdet är ett 
”transitlän” som utvandrande ungvargar pas
serar på väg söderut eller norrut. Genetiska 
analyser har visat att de vargar vi har nu här
stammar från tre individer och därmed är 
ganska inavlade, vilket på sikt skulle kunna 
leda till problem. När jag sitter och skriver 
den här texten nås jag emellertid av beskedet 
att en vargspillning som hittades i närheten 
av Rättvik i Dalarna för någon vecka sedan, 
vid DNA analys visade sig komma från en 
varg som vandrat in från Finland/Ryssland. 
Samma varg hittade man tidigare i vinter 
spillning från i Norrbotten och i slutet av feb
ruari hittades en spillning som visade att den 
passerat Storuman i Västerbotten. Om  denna 
varg får valpar i framtiden kan det mildra 
eventuella effekter av inavel.

Hur fungerar vargar?

Det korta svaret på den frågan är: det beror 
på var de är. Vargar är nämligen mycket an
passningsbara. Det finns vargar i nordligaste 
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Arktis, det finns vargar i Saudiarabiens öknar 
och det finns vargar i europeiska storstäder. 
Myten om vargar som extrema vildmarksdjur 
har uppstått under senare delen av 1900ta
let då vargar i princip utrotats av människor 
från snart sagt alla områden utom de mest 
otillgängliga trakterna. I takt med att opinio
nen svängt har många vargstammar runt om 
i världen ökat i antal och utbredning. Det 
medför också att vargar återigen kommer att 
leva närmare människor.

Det vi ibland kallar för en vargflock är 
egentligen en familjegrupp. Flocken består 
nämligen nästan alltid av ett vargpar och deras 
valpar från ett eller flera år. Varje familjegrupp 
har ett eget revir där de har väldigt svårt att 
tolerera att andra vargar rör sig. Reviren är i 
genomsnitt 100 000 hektar stora (ungefär 3x3 
mil). Revirets gränser märker vargarna ut ge
nom att krafsa i marken, urinera, placera spill
ning synligt eller yla. En främmande varg som 
kommer in i ett revir riskerar att bli dödad av 
de rättmätiga ägarna till reviret.

Om det hela tiden föds nya valpar i ett re
vir så borde ju snart reviret svämma över av 
vargar, men ändå är det vanligen inte fler än 
omkring sex vargar i ett skandinaviskt varg
revir (som mest har det varit elva vargar i ett 
och samma revir). Det beror på att mellan 
ett och två års ålder blir valparna könsmogna 
och börjar fundera på att skaffa sig ett eget 
revir. Om de ska bilda par med någon från 
sitt eget revir så innebär ju det i praktiken att 
de måste slå sig ihop med ett syskon eller en 
förälder. Därför vandrar vargarna i regel ut 
från sitt födelserevir i den åldern för att hitta 

ett ledigt område och en ledig partner. En 
del av de sändarförsedda vargarna har tillryg
galagt mer än 100 mil i sitt sökande.

Vad äter vargar?

Vargar är inte lika utpräglade allätare som 
björnar men äter i stort sett vad de kommer 
över. Vargar är inte främmande för att äta ka
daver och köttrester som de hittar vid åtlar, 
vägar och järnvägar. I de delar av Skandina
vien där vi har huvuddelen av vargstammen 
idag är älg det vanligaste bytesdjuret – inte 
för att vargar föredrar älg framför allt annat, 
utan för att det finns relativt gott om älg. I 
exempelvis Polen visar studier att vargarna 
föredrar rådjur eller hjort framför älg om de 
kan välja – troligen därför att en vuxen älg 
försvarar sig och ibland dödar eller skadar en 
angripande varg. Vargarna äter också här en 
del rådjur, bäver och grävling, men det är älg 
som är stapelfödan. I renskötselområdet in
går naturligtvis även renar i dieten. I vilken 
utsträckning de äter ren är dock okänt. Den 
sändarförsedda så kallade Bullmarksvargen 
dödade ungefär lika många älgar som renar 
under vintern 2007.

Studier av sändarförsedda vargar som be
drivits inom det skandinaviska vargforsknings
projektet SKANDULV visar att vargarna i ett 
revir dödar omkring 115 älgar per år i genom
snitt. De allra flesta av dessa älgar är årskalvar. 
En jämförelse av konditionen hos vargdödade 
älgar och skjutna älgar vid Grims ö forsknings
station visade att konditionen var densamma 
hos älgarna som vargarna och jägarna tog. Var
garna i Skandinavien tar således inte bara sju
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ka eller svaga djur. Detta beror bland annat 
på att älgstammen regleras genom jakt och att 
det därför inte finns så många gamla eller sju
ka djur. I andra delar av världen där jakttryck
et på klövdjursstammarna är lägre tycks var
garna i större utsträckning ta klövdjur i sämre 
kondition. Sett över hela Sverige så har var
garnas predation på älg ingen som helst bety
delse för älgstammens storlek. Lokalt, i vissa 
vargrevir, kan det dock märkas. Om älgtäthe
ten är låg (< 10 älgar per 1 000 hektar) eller 
vargreviret litet så kan vargarnas uttag ur älg
stammen påverka även vår älgjakt.

Människor och vargar

Vi människor reglerar vargstammens antal 
och utbredning i Sverige och övriga världen. 
I Sverige har riksdagen satt 20 årliga valpkul
lar som ett etappmål för vargstammen, det 
motsvarar ungefär 200 vargar. Om vargstam
men fortsätter att öka kan det målet vara 
nått redan om 2–3 år. Den vanligaste dödsor
saken för varg i Skandinavien idag är illegal 
jakt. Skyddsjakt, sjukdomar och trafik är inte 
viktiga dödsorsaker även om skabb tycks 
kunna slå ut hela valpkullar. Skabben drab
bar även vuxna vargar men dödar dem oftast 
inte utan läker ut. Förekomsten av skabb är 
sannolikt indirekt relaterad till mänsklig ak
tivitet. Det är vanlig rävskabb som drabbar 
vargarna, i bebyggda trakter finns oftast fler 
rävar än i obebyggda och därmed ökar risken 
för att en varg ska smittas.

Illegal jakt på varg är inte vanligt men 
 förekommer. Enligt en rapport från BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet) utförs den dock 

sällan av ”vanliga” jägare utan av personer som 
ofta redan är tungt kriminellt belastade. Att 
vargstammen i Sverige ökar i antal kan väl i 
sig ses som ett tecken på att människors tole
rans för varg har ökat under de senaste 50 
åren. Nästan alla studier av inställningen till 
varg visar att äldre, kvinnor och jägare är de 
mest negativt inställda. Många studier visar 
också att det inte finns något tydligt samband 
mellan kunskap om varg och inställningen till 
varg, att man är negativt inställd till varg bety
der således inte automatiskt att man kan min
dre om varg och vice versa. Vilken inställning 
olika människor har bygger på vilka värde
ringar de har och värderingar är inget som för
ändras i brådrasket. De unga, som idag är de 
som är mest positivt inställda, kommer därför 
sannolikt att ha samma inställning till varg då 
de blir äldre.

Tamdjur och vargar

Antalet renar som dödas eller skadas av varg i 
Sverige är ganska litet eftersom det idag inte 
finns fler än enstaka vandrande vargar i ren
skötselområdet. Med ett större antal vargar 
skulle naturligtvis även påverkan på rennä
ringen öka. Inte bara i form av dödade renar 
utan även i form av merkostnader för så kall
lade indirekta skador, där en varg till exempel 
kan skingra en renhjord som samebyn samlat 
för flytt, skiljning eller slakt.

Under 2006 angrep vargar omkring 150 
andra tamdjur än ren i Sverige, det är nästan 
uteslutande får som angrips, vid en handfull 
tillfällen varje år angrips även nöt, och då of
tast kalvar. Skador på hägnade tamdjur kan 
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förebyggas på ett effektivt sätt genom att an
vända elstängsel med minst fem välsträckta 
trådar. Att förebygga angrepp på tamdjur 
som betar fritt utan stängsel är betydligt svå

rare men det finns mer eller mindre väl ut
vecklade metoder. Ökad tillsyn och riktad 
skyddsjakt är förmodligen de mest effektiva 
metoderna idag.
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Hundar och vargar

Varg och hund är egentligen samma art och 
kan para sig med varandra och få fertil av
komma. Hundar kan därför, av vargar, uppfat
tas som konkurrenter om både partners och 
bytesdjur. En varg som stöter på en lös hund i 
sitt revir kan därför komma att betrakta och 
behandla hunden som en konkurrerande varg. 
Revirstrider mellan vargar är ofta allvarliga 
historier som ibland resulterar i att den ena 
parten avlider. I vissa delar av världen är revir
strider en vanlig dödsorsak bland vuxna var
gar. I Sverige råkade 25 hundar i slagsmål med 
varg under 2006, 16 av de 25 hundarna dog 
och de övriga blev skadade. Det är nästan ute
slutande jakthundar under jaktutövning som 
råkar i slagsmål med vargar. Det finns idag ett 
mindre antal åtgärder som kan minska risken 
för att jakthunden ska bli skadad eller dödad 
av varg. Hur effektiva dessa åtgärder är vet vi 
inte idag, men vill du ända veta mer om dem 
så rekommenderar jag ett besök på Viltskade
centers hemsida <www.viltskadecenter.se>.

Är vargar farliga?

I teorin, absolut. En ensam varg kan döda en 
fullvuxen älg på flera hundra kilo så visst har 
en varg fysisk förmåga att kunna skada en män
niska. Av olika anledningar är detta mycket 
ovanligt. Det finns dock två faktorer som i vårt 
land skulle kunna öka risken för att vargar an
griper människor:

Rabies – Det är dock inte ett eventuellt bett 
i sig som är dödligt utan smittan som det för 
med sig om man inte kommer under behand
ling.

Tillvänjning – De flesta inser att en björn 
som vant sig vid att till exempel få mat av 
och i närheten av människor gradvis kan 
vänja sig vid människor och därmed lära sig 
att röra sig mycket nära människor. Vid så
dana tillfällen ökar naturligtvis risken för att 
det  exempelvis ska uppstå en situation där 
djuret känner sig trängt och gör ett skenan
fall eller fullföljder att anfall mot en män
niska. Genom att tänka sig för är det emel
lertid enkelt att undvika tillvanda vargar och 
andra rovdjur. De som bor i områden med 
björn har kanske redan märkt att slaktrester 
från älgjakten kan locka björnar till sig. Var
gar är precis lika intresserade av sådan mat 
och att placera exempelvis slaktavfall i när
heten av bebyggelse eller tamdjur leder för 
eller senare till att man lockar dit rovdjur.

Vargstammens utveckling i framtiden

Hur många vargar det ska finnas i Sverige 
och var de ska finnas är helt och hållet en 
politisk fråga. Om man lämnar vargstam
men att utvecklas fritt finns det plats och 
bytesdjur för fler än 5 000 vargar i Sverige. 
Dagens etappmål på 200 vargar är förmod
ligen snart nått och då tvingas riksdagen att 
sätta ett mer långsiktigt mål. Vilket antal 
man då landar på har man inte gett några 
signaler om från riksdagen. Att vi ska ha varg 
i Sverige har riksdagen beslutat. Hur många 
vargar vi ska ha i Sverige beror dock till sy
vende och sist på vad vi vill ha vargarna till. 
Där har såväl politiker som vi andra en kara
mell att suga på.
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Rovdjursfrågor – vem tycker vad?
e m m a  n y b e r g

Fyra parter i rovdjursdiskussionen: Länsstyrelsen Västerbotten, Jägarförbundet  

i Västerbotten, Svenska Rovdjursföreningen och Svenska Samernas Riksförbund.  

En av dem är en beslutande instans som måste ta hänsyn till nationella och  

europeiska bestämmelser. De tre övriga är intresseorganisationer som alla 

slåss för sin sak. Vem tycker vad? Vem har rätt? Skapa dig en egen uppfattning.

Paragraf 28

En central fråga i rovdjursdebatten är den lag 

som omnämns som paragraf 28, och som syftar 

till jaktförordningen 28 § (1987:905). Den 1 maj 

2007 gjordes ett tillägg till paragra fen. Innan 

dess hade tamdjursägare rätt att försvara sina 

djur mot en befarad rovdjursattack om de var 

innanför hägn, och om djurägaren såg det som 

sista utväg att döda rovdjuret. Efter tillägget 

gäller samma regler utanför hägn, där man tidi-

gare fick skjuta rovdjuret först vid en upprepad 

attack. Den nya lagen gäller på prov till den 30 

april 2009, då den upphör om inte ett aktivt be-

slut fattas.

han arbetar med allt från jakt och fiskeären
den till vindkraft och naturreserverat.

Som chef för avdelningen har han lång er
farenhet av rovdjursrelaterat arbete, och tve
kar inte med svaret på frågan vad som upp
rör flest när det handlar om rovdjur.

– Det är hur många rovdjur som ska finnas, 
och var. Kopplat till det följer frågan om hur 
många djur som ska skjutas i skyddsjakten.

Länsstyrelsens övergripande rovdjursmål  
för Västerbottens län:

Större stammar av björn, järv och kungsörn.

En bättre spridning av alla arter.

En utredning om vargens möjligheter i Västerbotten.

Ett rovdjursarbete som är väl förankrat bland länets  

medborgare.

Fler beslut i rovdjursfrågor ska tas på regional nivå.
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Länsstyrelsen i Västerbotten

Naturvårdsdirektör Björn Jonsson tar emot 
på sitt kontor i Länsstyrelsens byggnad i 
Umeå. I korridoren sitter kollegor som  liksom 
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hade föredragit att den sett ut som den gjor
de tidigare.

– Det finns problem med rovdjurshat, så 
är det, och de förändringar man har gjort ger 
onödiga möjligheter till illegalt dödande. Vi 
tycker att de gamla reglerna som fanns inn
anför hägn var bra, men tycker inte man ska 
få skjuta djur utanför hägn enligt det nya sys
temet. När man får döda djuret innan anfall 
är det problematiskt att följa upp vad som 
egentligen hände innan skottet.

Björn Jonsson förstår samer och jägares 
kritik mot den tidigare lagstiftningen, då de 
hade svårt att skydda sina renar och jakthun
dar mot rovdjursangrepp. Men han är orolig 
för vilka konsekvenser lagändringen kan få 
successivt. En sådan tror han är att fler kom
mer att kräva att få ha vapen på sina skotrar 
för att kunna skydda sina tamdjur. En annan 
är att fler rovdjur kommer att skjutas obe
fogat.

Renägande samer ersätts av staten för  varje 
rovdjursföryngring som finns inom deras om
råde. En föryngring innebär en rovdjurshona 
med ungar födda under året. Ersättningen, 
som delas ut varje år, varierar beroende på 
vilket rovdjur det rör sig om, och hur regel
bundet djuret finns i området. Till exempel 
ersätts en varaktig rovdjursföryngring av järv 
eller lo inom samebyarnas betesområde med 
200 000 kronor, vilket innebär att rovdjuren 
antas riva 200 renar, värderade till 1 000 kro
nor per individ. Björn Jonsson tycker att sys
temets upplägg är bra.

– När vi lär oss mer om hur många djur 
som rovdjuren äter, då kan ersättningen even

Varje år beslutar Naturvårdsverket hur 
många rovdjur som ska skjutas i Västerbot
ten. Jakten kallas skyddsjakt, då den är till för 
att hålla nere de skador som rovdjuren orsa
kar, främst på rennäringen.

Skyddsjakt är en av många frågor som dis
kuteras i Västerbottens Regionala Rovdjurs
råd, som finns för att Länsstyrelsen ska få ta 
del av olika åsikter i rovdjursfrågor innan be
slut fattas. Men frågan är vilka som myndig
heten lyssnar på mest? De tycks få kritik 
både för att gå djurvänners ärenden och för 
att tillgodose jägare och samers önskningar.

– Om ingen är nöjd är det en bra kompro
miss, säger Björn Jonsson. Nej, skämt åsido, 
vi är vana vid det. Vi lyssnar på alla i det re
gionala rovdjursrådet och får bra synpunkter. 
Vi är nöjda med hur våra beslut fattas.

En av kärnfrågorna är enligt naturvårdsdi
rektören att ha ett gemensamt kunskapsun
derlag. Men det är svårt. Till exempel är man 
inom olika läger inte ens överens om hur 
många rovdjur det faktiskt finns i Sverige.

– Vi försöker vara tydliga med hur inven
teringen går till, men även att det finns en 
viss osäkerhet i resultaten. Vår förhoppning 
är också att så många som möjligt ska kunna 
delta i att samla in kunskap på olika sätt och 
därigenom bättre kunna acceptera resulta
ten. En annan svår kunskapsfråga är hur dju
ren egentligen beter sig. Exempelvis äter de 
flesta björnar bär och örter, men några blir 
duktiga jägare och kan äta mycket kött. Det 
finns en stor individuell skillnad.

Den omdiskuterade paragraf 28 ändrades 
den 1 maj i år (se faktarutan). Länsstyrelsen 
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tuellt förändras. Just nu finns inga andra siff
ror, och därför ligger ersättningen fast.

Ett argument jägare har emot rovdjur är 
att djuren ”inkräktar” på jägarnas villebråd, 
som älg och rådjur. Björn Jonsson, som själv 
är jägare, tycker att aspekten är överdriven 
och att den framförallt dyker upp när rov
djur kommer tillbaka till ett område efter att 
ha varit borta en längre tid. Då har jägarna 
anpassat sin jakt efter det och vant sig vid att 
jaga en viss mängd vilt. Han tror dock inte 
att det är något problem på sikt.

– Jägarna måste anpassa sig eftersom rov
djuren ska finnas, så är det bara.

Det rovdjur som väcker mest känslor är 
utan tvekan vargen. Länsstyrelsen i Väster
botten avvaktar än så länge till att ta in en 
föryngring i länet. Först måste man ta fram 
så kallade ”toleransnivåer” för länet, alltså be
stämma hur många rovdjur regionen är be
redd att ha.

– När vi gjort det och om det visar sig att 
vi ligger på nivåer som klarar ytterligare rov
djurstryck, då kan vi diskutera varg. Nästa steg 
blir då att fundera över var den ska vara. Här 
finns en koppling till rovdjurspolitiken som 
säger att det inte ska finnas fasta vargstammar 
där rennäringen är stor. Men om en varg i 
stället etablerar sig vid kusten, är den kvar 
där? Vi måste avvakta med en målsättning 
för vargen tills vi vet mer.

Angående den vargskräck som finns tycker 
Björn Jonsson att den är överdriven.

– Det finns många gamla myter. Kan man 
för lite om rovdjur har man lätt en bild av att 
de för med sig problem.

Han tror också att en illvilja mot vargar i 
vissa fall hetsas fram genom rovdjursfientliga 
kampanjer.

– Motståndet mot rovdjur ökar naturligt
vis också där effekten av dem är tydliga, som 
i områden där man jagar mycket och där det 
finns renskötsel.

Frågan är varför vargen väcker en sådan 
debatt i Sverige, som har runt 150 vargar, 
medan protesterna hörs mindre i till exem
pel Spanien, där det finns cirka 1 500 vargar. 
Svaret är enkelt enligt Björn Jonsson.

– Spanien har ingen omfattande jägarkul
tur som påverkas, och heller ingen renskötsel.

Länsstyrelsen tycker att de som bor i rov
djurstäta områden borde få mer att säga till 
om, men man kan inte lokalt få besluta om 
orten ska ha rovdjur eller inte.

– Det man inte kan bortse från är att vi 
nationellt har tagit beslut om att vi ska ha 
rovdjur. Men vi ska lyssna på dem som är 
oroliga och fundersamma. Det är viktigt att 
de får vara med i arbetet. Frågan är hur bråt
tom det behöver vara för att nå upp till de 
nivåer vi vill ha för djuren. Vi kanske ska öka 
långsamt för att på så sätt lugna de oroliga.

Jägarförbundet i Västerbotten

Vill jägare skjuta så många rovdjur som möj
ligt? Vad innebär lagändringen i paragraf 28 
för jägarkåren? Ordföranden för Jägareför
bundet i Västerbotten, Torbjörn Lövbom, tar 
emot på naturbruksgymnasiet utanför Bur
träsk där han arbetar. När jag kommer provar 
han skolans nyaste investering – en jaktsimu
lator där gevärskulor, mygg och levande djur 
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bytts ut mot ett oladdat vapen som siktas 
mot en skärm med fiktiv skog och dataani
merade fåglar och björnar.

– Det gäller inte bara att träffa djuret, sä
ger han. Det gäller att träffa på rätt ställe.

Rovdjur och jägare konkurrerar om att 
döda samma villebråd, som älg och rådjur. 
Kritiker till jakt kan tycka att det är rimligt 
att vi människor, som kan skaffa föda på an
nat sätt, borde överlåta dödandet åt djuren. 
Torbjörn Lövbom försvarar sig med att han 
hellre äter älg som vuxit i frihet än kött från 
djur som är uppfödda att bli mat och sedan 
transporterats långa sträckor. Men enligt ho
nom är det inte människan och rovdjurens 
rivalitet om viltet som historiskt hotat rov
djurens överlevnad, utan istället människans 
behov av att skydda sin tamboskap.

I Västerbottens regionala rovdjursråd rös
tar jägare och samer ofta likadant.

– Vi är båda brukare av naturen, inte be
varare. Men rovdjur ställer till mest problem 
för samer, medan de för oss även är en jakt
bar resurs.

Men rovdjuren kan också, som nämnts 
ovan, minska på villebrådet.

– Ett lodjur äter 40–50 rådjur per år. Fanns 
det för mycket lo i våra trakter skulle rådju
ren vara borta inom några år.

Länsstyrelsen vill ha större stammar av 
björn, järv och kungsörn; något som Jägarför
bundet inte opponerar sig särskilt starkt 
emot.

– Björnen är inget större problem för jä
garna, de ställer till mer problem för vanligt 
folk, särskilt kvinnor i glesbygden upplever 

ofta rädsla och obehag. Järv är inte heller nå
got allvarligt problem för jägarna. Vi har i 
norr ett speciellt ansvar för järven. Det vikti
gaste är att förvaltningen sköts på ett bra sätt, 
till exempel så att problemdjur snabbt ska 
kunna tas bort.

2006 fick 20 björnar skjutas i länets skydds
jakt. Torbjörn Lövbom tycker att summan är 
för låg i förhållande till tillväxten.

– Man är för restriktiv, även med lo. Vi för
ordar en långsam tillväxt, för vi har en bra 
tillväxt trots skyddsjakt. Vi har dessutom en 
så pass bra inventering i dag, så det finns ing
en risk att vi ska komma under riksdagens 
satta miniminivåer för björn och lo.

Det verkar som att jägarna alltid vill skju
ta fler djur än de tilldelas. Orsaken enligt 
Torbjörn Lövbom är att myndigheterna ge
nerellt är för försiktiga.

Jägarförbundet har länge haft som sin vik
tigaste fråga att förändra paragraf 28 så att 
man får skydda sina tamdjur mot en rov
djursattack även utanför hägn.

– Det handlar om att slippa stå och se på 
när en varg äter upp ens hund.

Ordföranden är lättad över att ändringen 
nu är gjord.

– Förändringen innebär att man lyssnat till 
dem som fått bära rovdjurspolitikens avigsi
da och fått hela sin livssituation och livsstil 
förändrad.

Han tror att ”paragraf 28fall” bara kom
mer att inträffa någon gång per år, och att lag
ändringen inte ska innebära några problem, 
då en polisutredning kommer att tillsättas 
vid varje enskilt tillfälle. Motargumentet om 
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att den nya lagen kommer att resul tera i mer 
illegal jakt biter inte på Torbjörn Lövbom.

– Allting kan utnyttjas, men vi vill vara lag
liga. Annars skulle vi inte ha drivit den här 
frågan så hårt. Vi vill ju inte ha en situation 
där människor tvingas ta lagen i egna händer 
för att skydda husdjur.

Grundprincipen för Jägarförbundet i Väs
terbotten är att beslut som rör rovdjur ska 
skötas så lokalt som möjligt. Ett mer övergri
pande mål är att få en rovdjursförvaltning 
som tar hänsyn till människors möjlighet att 
bo och leva i rovdjursområden, och samtidigt 
ha kvar sina fritidssysslor – om det så är bär
plockning eller jakt. Torbjörn Lövbom anser 
att det är ohållbart att ha det som i dag, då 
Sveriges nationella rovdjurspolitik bärs upp av 
några få landskap, som Värmland och Dalar
na. Men det är en svår problematik att kom
ma åt. Lösningen enligt honom är emellertid 
att ha en aktiv förvaltning där man plockar 
bort de djur som ställer till mest problem, till 
exempel de som dödar hundar. På så sätt kan 
acceptansen för rovdjur öka menar han.

En annan fråga Jägarförbundet jobbar för 
är att Sverige ska ha en samordnad rovdjurs
politik med Norge och Finland. Däremot stäl
ler man sig emot övergripande direktiv från 
EU.

– Vi ska inte behöva stå med mössan i 
hand i Bryssel och förklara vår rovdjurspoli
tik för några byråkrater. Faktum är att vi har 
både lyckats bevara och kraftigt öka våra rov
djursstammar. Det kan man inte säga om län
derna i övriga Västeuropa. Så de borde kom
ma hit och lära sig istället.

Svenska Rovdjursföreningen
Gymnasieläraren Krister Persson slår på sin 
dator och sätter i en skiva med en amatör
film från 1989. På inspelning leker en varg 
och en jakthund tillsammans i de jämtländ
ska fjällen.

– Skulle du skjuta nu? undrar han.
Vargen springer mot hunden, och det är 

omöjligt att se om den kommer att attackera 
eller inte. Väl framme vid hunden visar var
gen sig bara vilja leka.

– Det är inte vanligt att man ser sånt här, 
men unga vargar kan vara sällskapssjuka.

Hans exempel är ett argument varför pa
ragraf 28 borde ha sett ut som den gjorde 
och inte ändrats till dagens lagstiftning – att 
man ska kunna skjuta ett rovdjur utanför 
hägn innan angrepp har skett. Krister Pers
son från Svenska Rovdjursföreningens, SRF, 
säger att paragrafen ändras efter förutsätt
ningarna.

– 1990 fanns bara en vargföryngring i Sve
rige. Då gick det inte ha en lag som sa att den 
honan fick skjutas för att hon var innanför 
ett hägn och hotade ett får. Ett skott kunde 
ha utrotat vargen i landet.

Men trots att vargstammen har ökat sedan 
dess tycker han inte att antalet är nog högt 
för att lagen skulle ha ändrats. Dessutom an
ser han att den nya lagen bryter mot EU:s 
”art och habitatdirektiv”, som är en skrivel
se till skydd av arter och miljöer som med
lemsländerna undertecknat.

– Enligt art och habitatdirektivet är det 
förbjudet att avsiktligt döda ett rovdjur om 
du inte först provat alla andra möjligheter. 
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Nu när paragraf 28 ändrats blir det omöjligt 
att bevisa om du verkligen skjutit varnings
skotten innan, och inte efter.

Krister Persson tycker att statens ersätt
ningssystem för att ersätta samer för rivna 
renar är rimligt. Däremot gillar han inte for
muleringen i beslutet som säger att en för
yngring antas döda 200 djur.

– Det kommer inte att göras. Ersättningen 
är mer än skadan. 

Men samerna hävdar ju att de får för lite 
ersättning?

– Det ligger i sakens natur, en näring vill 
alltid ha mer pengar, man blir aldrig nöjd. 
Hittills har dödandet varit betydligt mindre 
än ersättningen.

SRF arbetar för att människor och rovdjur 
ska kunna leva tillsammans i Sverige. De vill 
också öka människors acceptans för rovdju
ren och förståelsen för att också rovdjuren 
har rätt att finnas i vår natur och äta sin na
turliga föda. Krister Persson medger dock att 
det finns problem.

– Rovdjuren konkurrerar i viss mån med 
oss människor, med jägarnas villebråd, och 
som hot mot våra tamdjur. Det är en urgam
mal konflikt. Men rovdjuren behövs för att 
ekosystemet ska vara intakt, de fyller en funk
tion vi inte kan ersätta.

En sådan funktion är enligt honom att de 
långsiktigt bevarar älgstammen, detta genom 
att sålla bort svagare djur med sämre gener 
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innan de sprider sina anlag vidare. En annan 
funktion är att rovdjuren representerar en 
fulltalig natur som är mer komplett.

– Sverige är rikare med 180 vargar än utan.
Vargen väcker många känslor, men Krister 

Persson förstår inte varför många är rädda för 
den och inte vill ha den i samhället där de bor. 
Inte heller tycker han att de som lever nära 
rovdjuren, oftast människor i inlandet, borde 
få bestämma om de vill ha djuren eller inte.

– Rovdjuren tillhör oss alla. Sådana beslut 
kan inte avgöras på kommunnivå.

En undersökning från 2005, Fjällmistra
rapport nr 10, visade att invånarna i samtliga 
västerbottniska kommuner var positiva till 
riksdagens delmål på 200 vargar i landet, och 
inte ville minska siffran. Trots det kan man 
lätt få en bild av att varghatet är stort. En or
sak är media, tror Krister Persson. Som ex
empel ger han hur många tidningar, trots den 
positiva rapporten, hade svarta rubriker i stil 
med ”Bjurholm mest negativ till varg”. En an
nan orsak till varghat är vad han kallar nega
tiva jägarkrafter.

– De göder vargrädslan och skrämmer folk 
i ett politiskt syfte.

SRF tycker att det är bra att Sverige bedri
ver skyddsjakt i linje med art och habitatdi
rektivet för att lindra skadorna för rensköt
seln. När det kommer till björnen anser man 
emellertid att jakten inte behöver kallas för 
skyddsjakt, eftersom det finns så pass många 
björnar. Djuret är livskraftigt.

– Jag hoppas att skyddsjakten på björn kan 
ersättas med förvaltning och jakt.

Så är dock inte fallet med lodjuret, där SRF 

snarare tycker att skyddsjakten borde mins
ka.

– I Västerbotten ska det finnas 25–30 för
yngringar, men vi hade hellre sett cirka 40. 
Enligt beräkningarna borde skyddsjakten vi 
haft de senaste åren varit okej utan att stam
men skulle minska, men ändå gör den det 
lite grann. Det indikerar att vi måste vara 
försik tiga.

Som en del i art och habitatdirektivet som 
Sverige undertecknat står att man ska utbil
da och informera om bakgrunden till den 
rovdjurspolitik som finns. Krister Persson är 
inte nöjd med genomförandet.

– Allt det har försummats, både nationellt 
och regionalt.

Svenska Samernas Riksförbund

Mitt besök hos Svenska Samernas Riksför
bund, SSR, i Umeå har inte varat mer än en 
halv minut innan rovdjursfrågan kommer på 
tal.

– Samebyn Vapsten ringde i morse, säger 
förbundsdirektören Malin Brännström. Var
gen som har synts hos dem är stationär.

– Det här kan bli problem, säger riksför
bundets ordförande Per Gustav Idivuoma.

Det rovdjur som stör rennäringen mest är 
järven, som är känd för att riva flera djur åt 
gången. Ett nationellt mål är att järven ska få 
en jämnare spridning, något Per Gustav 
Idivuoma ställer sig tvekande till.

– Hur ska den få det när järven själv hittar 
områden den trivs i?

Men trots att SSR inte alltid stödjer den rov
djurspolitik som drivs, respekterar man den.
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– Vi har förståelse för att länsstyrelsen föl
jer nationella mål. Vårt perspektiv är ingen 
myndighets, vi är fria att tycka.

Inte bara de fyra stora rovdjuren är ett 
problem för de renägande samerna. Så är 
också det femte rovdjuret, kungsörnen, som 
främst attackerar under kalvningsperioden.

– Forskarna hävdar motsatsen, men de får 
hävda vad de vill.

Generellt sett tycker Per Gustav Idivuo
ma att samernas ersättning från staten är för 
låg, men deras problem vore inte ur världen 
bara för kompensationen skulle höjas.

– Det handlar om att kunna driva en nä
ring, vi vill inte vara leverantörer av rovdjurs
mat. Vi är inte emot rovdjur, men vi måste 
ha en balans mellan näringen och rovdjuren.

SSR:s lösning på problemet är densamma 
som jägarnas: att ta bort eller flytta djur när 
det finns för många på samma plats, och att 
ta bort de djur som gör störst skada.

– Det är det enda vettiga.
SSR vill att förvaltningen ska ske på en lo

kal nivå, där samebyarna är mer delaktiga, 
men Per Gustav Idivuoma säger att det är 
otroligt svårt att argumentera mot nationella 
mål när en enskild sameby drabbas.

– Vi kräver inte rovdjursfria samebyar, det 
är inte möjligt. Vi vill att rovdjuren ska vara 
kvar, och är beredda att köpa en viss skada, 
bara den inte blir för stor.

Liksom jägarna vill samerna se att målen 
för rovdjur ska ha ett nordiskt perspektiv, med 
argumentet att rovdjuren rör sig fritt över 
landsgränser. Det gäller också de renägande 
samerna, som både verkar på svensk och norsk 

mark. Konsekvensen blir att de hamnar under 
olika förvaltningssystem och lagar beroende 
på vilken sida av gränsen de befinner sig.

– Jag kan för mitt liv inte förstå varför vi 
inte har en gemensam förvaltning. Både Sve
rige, Norge och Finland har skrivit under ha
bitatdirektivet.

Per Gustav Idivuoma är nöjd med änd
ringen i paragraf 28. Han menar att den tidi
gare lagtexten tvingat renägarna att bryta 
mot djurskyddslagen.

– Enligt den är du skyldig att se till att dju
ren har det bra, men vid angrepp har du for
mellt inte haft någon möjlighet att skydda 
djuret. Det strider mot renägaransvaret att 
inte kunna skydda sitt eget djur.

En invändning naturvårdsdirektör Björn 
Jonss on hade emot förändringen av paragra
fen var att fler kommer att vilja ha vapen på 
skotrarna; en utveckling han finner oroande. 
Per Gustav Idivuoma tillbakavisar påståendet.

– Det är lite väl långsökt. Myndigheten 
skulle själv sätta stopp för det i sin vapenlag
stiftning.

Samtidigt menar han att länsstyrelsens re
sonemang innebär ett ifrågasättande av djur
ägarens omdöme.

– Den nya lagen innebär ju att man ska 
kunna skydda sina djur från rovdjursangrepp, 
som ett slags skyddsjakt på eget initiativ. Det 
som Björn egentligen säger är att djurägaren 
inte kan göra den bedömningen, det är ett 
lite väl ologiskt resonemang.

Ett annat argument från kritikersidan till 
lagändringen är rädslan för att tjuvjakten 
kommer att öka, då det blir svårt att bevisa 
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Den enskilt viktigaste frågan för SSR är 
att rennäringen ska kunna bedrivas. Ett stöd 
för den önskan finns i en lagtext som säger 
att samebyarnas renskötsel inte ska allvarligt 
försvåras eller förhindras trots förekomsten 
av rovdjur; en formulering som Per Gustav 
Idivuoma inte alltid tycker sig se mer än på 
papperet.

– Om den inte kan brytas ner till verklig
heten är den tämligen värdelös. Vem har 
tolkningsföreträde i en sådan situation?

vad som egentligen skett vid dödandet. Per 
Gustav Idivuoma håller med om att det är en 
otroligt svår fråga.

– Chansen till vittnen är inte speciellt stor. 
Det går inte heller att förutsäga tillfället, man 
måste bedöma utifrån en ögonblickssituation.

Trots det ser han ingen risk för missbruk av 
den nya lagen eftersom en anmälan ska göras 
i varje fall.

– Det skulle inte gå för sig. Om det inte gått 
rätt till kommer utredningen att visa det.
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Jag heter Maria Andersson, men alla 

som känner mig kallar mig Mia. Jag är 

30 år och kommer från Stugun i Jämt-

land. Om tre år tar jag min examen 

som jägmästare på Sveriges Lantbruks-

universitet, SLU, i Umeå. Inom min in-

riktning, skogshushållning, lär vi oss 

om traditionell skogsskötsel, ekonomi 

och logistik. När jag är färdigutbildad 

kan jag till exempel jobba på ett skogs-

bolag, inom en biståndsorganisation 

eller på ett möbelföretag. Mina upp-

gifter kunde då vara att se till så att 

skogen avverkas på ett sunt sätt, att 

återbeskoga ett område som har sköv-

lats, eller att se till att möbelföretaget 

köper in etiskt försvarbart trä till sina 

produkter.

Djur och natur har alltid intresserat 

mig, och då särskilt hundar. Jag var i 

åttaårsåldern när jag tjatade till mig 

min första valp, det blev en jakthund 

som pappa kunde ha när han jagade. 

Även nu har jag hund, en fågelhund. 

Jakt har alltid varit naturligt för mig ef-

tersom min pappa och mina två äldre 

bröder jagar. Jag gjorde teorin till min 

jägarexamen redan när jag gick i sex-

an, och avslutade med den praktiska 

delen när jag var 17. Det är roligt att 

jaga tillsammans, och det är också ett 

sätt för mig att umgås med min familj.Pe
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På gymnasiet läste jag en djurvår-

darlinje i Lycksele. Under utbildningen 

hade vi en halv termins praktik på djur-

parken som finns där. Jag gjorde bete-

endestudier på djurparkens vargar, det 

var ett tiotal, och var med och märkte 

och matade dem. Jag var fäst vid var-

gar sedan tidigare, men att se dem så 

nära gjorde mig ännu mer fascinerad. 

Arbetet fick mig att inse hur närbesläk-

tade hundar och vargar är, deras språk 

och signaler, deras sätt att agera. Jag 

tror många glömmer bort att hundar 

härstammar från vargar. Kan man för-

stå hur en vargflock fungerar kan man 

också förstå hundar.

Säkert hälften av studenterna på 

SLU jagar. Det ingår inga jakt- och rov-

djurskurser i vår grundutbildning, men 

det finns möjligheter att läsa valbara 

kurser inom bland annat jaktturism 

och viltförvaltning. Tack vare vårt in-

tresse för djur och natur blir det också 

naturligt för oss att diskutera ämnena 

på rasterna. Den generella uppfatt-

ningen bland dem jag pratar med är 

att det ska finnas rovdjur, men att de 

inte får inkräkta för mycket på jakten 

eller möjligheten att hålla tamboskap, 

som till exempel får. När det gäller jak-

ten är man dels orolig för att rovdjuren 

ska döda för mycket av det jaktbara vil-

tet, dels för att ens jakthund ska bli 

 dödad.

Många som är intoleranta mot rov-

djur är rädda just för att tvingas hitta 

sin hund i två delar. Jag kan förstå det, 

ens hund betyder mycket, det är en 

jaktkamrat som man lägger ner både 

tid, energi och pengar på. Om en varg 

skulle döda min hund skulle jag själv-

klart bli ledsen och uppriven, men jag 

skulle inte börja hata vargar för det. 

Det skulle vara intressant att se siffror 

på hur ofta något sådant verkligen 

händer. Jag har hört talas om många 

som fått sina hundar uppätna av var-

gar men jag känner ingen personli-

gen. I jakttidningar läser man ofta om 

sådana händelser, särskilt på hösten 

när det är älgjakt, och det finns också 

en hel del forskning kring vargars be-

nägenhet att äta hundar, men jag tror 

att andra dödsorsaker är långt vanli-

gare. Till exempel tror jag att det är 

större risk att ens hund blir överkörd 

än dödad av ett annat djur.

En annan sak vi har pratat om på 

universitetet är hur man kan sätta pris 

på det som inte har någon exakt kost-

nad i Sverige i dag, som vilda djur, ren 

luft och vatten. Vi har också diskuterat 

vad man är villig att betala för att ha 

rovdjur. Det har ju gjorts undersök-

ningar som visar att de som är mest 

positiva till rovdjur är de som bor i 

storstäder, långt ifrån själva djuren. 

Trots att det inte gäller mig är jag ändå 

beredd att betala rätt mycket för att 

ha rovdjur i Sverige. Jag har aldrig bott 

i ett rovdjurstätt område, men jag 

skulle gärna pröva för att se om det 

skulle påverka mina åsikter, men jag 

tror inte det.

Ett sätt att öka acceptansen för rov-

djur tror jag är att låta tamdjursägare 

ha en möjlighet att skydda sina djur 

vid angrepp, något som ändringen i 

paragraf 28 nu har sett till. Ett annat 

sätt är att tillåta en större skyddsjakt 

på de rovdjur som ställer till problem. 

På så sätt kan tjuvjakten minska, och 

jag tror inte att fler djur kommer att dö 

i slutänden. Jag skulle inte ha något 

emot att skyddsjaga varg om det blev 

aktuellt. Tjusningen med att jaga rov-

djur är att de är skyggare men också 

slugare än många andra djur, vilket gör 

att utmaningen blir större. Jag lockas 

inte av själva faromomentet som en del 

gör, utan fascineras mer av djuren i sig. 

När man jagar ett djur måste man för-

stå deras livsmönster och beteende för 

att kunna överlista dem.
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Hundhalsband till skydd mot vargbett i strupen. 
Fodrat med läder. Bollnäs, Hälsingland. 
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Hundar bar broddhalsband
a n d e r s  H u g g e r t

Vargen förekom allmänt i vårt land ännu in
emot mitten av 1800talet. Stammen hade 
då två kärnområden, nämligen på det små
ländska höglandet samt i norra Svealand och 
Norrland. Genom intensiv förföljelse med 
alla till buds stående medel – även slagjärn 
och förgiftad åtel – skedde undan för undan 
emellertid en kraftig minskning av antalet in
divider och arten var snart utrotad i södra 
Sverige. Kring 1930 hade utvecklingen gått 
därhän, att det fanns varg endast i fjällområ
de och närmast angränsande skogar. Beträf
fande Västerbottens län var det främst fråga 
om en flock i Gitsfjället, i gränsområdet mel
lan Dorotea och Vilhelmina socken. I alla ti
der har varg rört sig fritt mellan Sverige och 
Norge. Det har också skett invandring öster
ifrån till nordligaste Sverige.

Sedan ett område blivit fritt från varg, be
hövde människan inte längre fundera över 
det rovdjuret då husdjur släpptes ut i betes
mark och på fäbodskog (fä = nötkreatur). 
Vallhundar och jakthundar kunde röra sig i 
terrängen utan att behöva möta gråben. Ja, 
inte heller gårdens bandhund löpte risk att 
påpassligt snappas bort. Denna tryggare och 
med tiden fullständigt invanda situation änd
rades radikalt i slutet av 1970talet, i och 
med att varg åter etablerade sig i landet. Se

dan dess har antalet djur ökat och man kan 
numera tala om en svensk vargstam. Den 
väcker debatt! Vargmotståndare vill inte ac
ceptera att vargen tar sin tribut av jaktbart 
vilt och än mindre att den ger sig på och dö
dar tamboskap – för att inte tala om reaktio
nerna då jakt och sällskapshundar faller of
fer. Förr i tiden försökte man skydda hunden 
genom förberedande fostran. Det förekom 
även att den försågs med ett broddhalsband.

Broddhalsbandet

Anordningen utgörs i princip av ett kraftigt 
halsband, på vilket det sitter rader av vassa 
järnspetsar; vanligen i form av en räcka län
kar, med två eller tre utsmidda spetsar. Hals
bandet skulle skydda hunden mot bett i stru
pen. Om vargen reflexmässigt ändå högg mot 
strupen, så lär den inte ha gjort om försöket.

Sveriges äldsta kända broddhalsband är 
från vikingatiden och påträffades i en välbär
gad bondes grav vid Valsgärde i Gamla Upp
sala socken. Under senmedeltiden kallades 
en sådan anordning brodhelse. Ordets senare 
sammansättningsled är välkänt i norska dia
lekter och har även noterats på Gotland (hälsä 
= halsband). Den medeltida benämningen fö
rekommer hos teologen och författaren Peder 
Månsson (d. 1534), som i sin lantmannabok 
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Bonda-konst även tar upp ämnet hundar. Be
träffande just fähundar heter det: … göris oc 
brodhelse jernath them til wern för androm 
hwndom oc wlffwom. Peder Månsson skrev 
detta i Rom, där han på Vadstena klosters 
uppdrag vistades en lång följd av år. Vid för
fattandet hade han tillgång till, och använde 
även i stor utsträckning, arbeten av både an
tikens och medeltidens auktoriteter på lant
brukets område. Broddhalsbandet var i an
vändning i Medelhavsområdet redan under 
antiken och sedan framöver i tiden. På det 
kontinentaleuropeiska området norr om Al
perna ges belägg från medeltid och nyare tid. 

Även i England skyddades hundar på detta 
sätt under medeltiden.

Utifrån broddhalsband i svenska musei
samlingar kan det geografiska utbredningsom
rådet under nyare tid sägas omfatta: nord
västra Götaland, hela Svealand samt södra 
och mellersta Norrland, men även Öland. 
Halsband av detta slag har också varit i bruk 
i Norge.

Även i Vilhelmina socken

Sveriges nordligaste broddhalsband är från 
byn Skog i Vilhelmina socken. Byn är belä
gen i skogsland, på ett höjdstråk i anslutning 

Rödhårig hund 
med broddhals-
band skäller på 
igelkott. Humo-
ristisk vinjett på 
dalsländsk karta 
från 1694.
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till ett vidsträckt sankmarksområde, som i 
sin tur gränsar till Blajkfjället och Gitsfjället, 
där det ännu kring 1930 fanns en vargflock. 
Avståndet mellan byn och just det sist nämn
da fjällområdet är endast 25 km.

Bebyggelsen i Skog kom till som kronony
bygge år 1832 och hade sitt omedelbara ur
sprung i ett närbeläget hemman i Skansholm 
vid den stora Malgomajsjön. Redan före 1785 
fanns det två nybyggare på det som då hette 
Skansholmen och här var det fråga om en di
rekt kolonisation från Anundsjö socken i 
Ångermanland. Med andra ord kan bruket av 
broddhalsband i Skog, via Skansholm, må
hända härledas till ångermanländsk skogs
bygd.

Halsbandets stomme består av ett knappt 
centimetern brett järnband, vari tolv kraftiga 
broddar fästs i enkel rad. Broddarna mäter i 
längd mellan 8 och drygt 10 centimeter. Järn
bandets ena ände har formen av en krok, som 
kan hakas i andra ändens ögla. En fjädrande 
metalltunga hindrar kroken från att glida ur 
öglan. I ihophakat skick mäter halsbandet 15 
centimeter i diameter. Stommen bör ur
sprungligen ha haft en stadig läderklädsel, 
men inget sådant finns nu i behåll.

Diametern tyder på att det var avsett för 
en hund med kraftigt halsparti. Frågan om 
djurets närmare utseende och karaktär kan 
belysas genom några uppgifter i resedag
böcker, som förts av Fale Burman, gymnasie
lärare i Härnösand. Mellan åren 1793 och 
1802 gjorde denne åtskilliga resor i hem
landskapet Jämtland; allt syftande till en 
bred och allsidig jämtlandsbeskrivning. In

hämtandet av information var förberett ge
nom ett slags frågelista. Han önskade exem
pelvis få veta, hur man födde upp och 
fostrade goda vallhundar/fähundar. Vidare 
gjorde han en intressant notering beträffan
de hundraser: 2 racer hundar uråldrigt inhem-
ska i Iemtland, af temmeligen stort slag – det 
ena i färg liknande Vargar – det andra Beck-
svart, och argare till lynne. Burmans beskriv
ning skulle kunna gälla äldre former av vår 
tids Jämthund samt svart Norsk älghund, som 
har sitt ursprung just i gränsområdet mellan 
Norge och Sverige.

Broddhalsband och hundar i 1700-talets 
Hälsingland

Hälsingland är det landskap i Norrland som 
är bäst känt i fråga om förekomsten och bru
ket av olika typer av hundar under 1700ta
let. Uppgifterna är från århundradets förra 
del och går tillbaks på förhållanden under 
1600talet. Det som här avses är avsnittet 
om hundar i prosten Olof Bromans (1676–
1750) utförliga hälsingeskildring Glysisval-
lur, som enligt tidens maner berikats med åt
skilliga för sammanhanget egentligen rätt 
perifera lärda betraktelser. Nåväl, Broman 
förklarar att ingen hund i Hälsingland är den 
andra riktigt lik, men att man där, precis som 
i andra landsändar, tillämpar en funktionell 
indelning; i bandhundar, fähundar, jakthun
dar och onyttiga hundar, det vill säga diverse 
sällskapshundar. Intresset för jakthundar är 
inte särskilt utvecklat, vilket inte förvånar, 
eftersom jakt på högvilt – älg, hjort och rå
djur – med drivande hund vid den tiden var 
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förbehållen kungahuset och adeln. Först ge
nom kungligt förordnande 1789 tillerkändes 
ofrälse man som ägde skattejord rätt till jakt 
på egen mark.

Rovdjur var fredlösa och fick jagas av var 
och en. Broman nämner att det hos hälsinge
allmoge i alla fall förekom vardagliga fågel, 
har, ekorr och sjöhundar; hwilke upsnoka 
wildiuren, med skällandet them uppenbara, 
med jagandet ihjälbita och hembära, eller och 
efter the skiutna på watnet liggande simba och 
til lands föra, utan at thesse döde Creatur 
 upäta.

Han har betydligt mer att berätta om 
band och fähundar, eftersom sådana var i 
allmänt bruk på landsbygden. Intresset gäll
de både aveln och hur valp/unghund sedan 
skulle fostras för sin speciella uppgift. Från 
tiden i barndomshemmet i Rogsta har Bro
man egen erfarenhet av vad faderns fähun
dar förmådde uträtta, då boskapen gick i be
tesmark och på fäbodskog och skulle skyddas 
mot björn och andra skadedjur. I vallnings 
och vakthållningssysslan kunde hundarna 
rent av överglänsa vallhjon och fäkullor. Det 
hände uppenbarligen emellanåt att fähun
darna släpptes ut med boskapen, utan att nå
gon människa gick med. I sammanhanget 
nämner Broman att hunden kunde skyddas 
med ett taggigt halsband och att sådana tidi
gare var i allmänt bruk i Hälsingland, men 
att de under hans tid alltmer kom ur bruk. 
Utan någon som helst förklaring påstår han, 
att broddhalsbandet var till större skada än 
nytta för hunden. Även Fale Burman är skep
tisk till denna typ av halsband och tycker, att 

hunden i stället kunde hafva ett starkt tåg 
några gånger om halsen lindadt. Det hade 
nämligen konstaterats, att järnhallsbandet är 
hunden själf till hinders i envig med vargar.

Redan på Bromans tid hade man klart för 
sig att ärftliga faktorer var av betydelse då 
det gällde att få fram en god fähund. Den 
omsorgsfullt utvalda valpen skulle sedan fö
das upp i fähuset tillsammans med boskapen 
och få sin mat av fähuspigan. Släpptes boska
pen ut på markerna, så skulle även hunden 
följa med; den fick under inga omständighe
ter lämnas ensam hemma. Därigenom präg
lades den uppväxande hunden på boskaps
hjord och på för vallning ansvarig person. 
Det var vidare av betydelse, att valpen fick 
följa en erfaren fähund i terrängen och genom 
dess uppträdande lära sig bemöta en farofylld 
situation. Hos Fale Burman finns några kort
fattade uppgifter om hur valpar fostrades till 
goda fähundar i Jämtland. Där heter det 
framför allt, att den nyfödda valpen skulle 
gnidas inuti munhålan med varg och björn
fett. Behandlingen upprepades sedan en gång 
i veckan i samband med diandet och gav till 
resultat, att hunden blev hetsk mot rovdjur, 
men vänlig mot människor.

Allmogen i Olof Bromans Hälsingland 
hade jakthundar som spårade upp, jagade 
ifatt, angrep och bet ihjäl sitt byte. När det 
gällde de fredlösa rovdjuren, som vargen, var 
detta fullt tillåtet året över. Under 1800ta
lets förra hälft förekom det inom Övre Da
larnas bondekultur att varg jagades med 
bössa och hund och då skulle hunden vara 
utrustad med just ett broddhalsband. Vi för
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står, att det inte gick att jaga varg med dri
vande hund på vintern, när snön låg djup. 
Under sådana förhållanden blev det istället 
möjligt att komma åt vargen genom ett ihär
digt förföljande på skidor, varpå det upphun
na och helt utmattade djuret slogs och stacks 
ihjäl med den pikförsedda skidstaven. Den 
formen av hetsjakt har bedrivits i delar av 
Norrland och då speciellt i Lappland. Det 
fanns utsikt att lyckas, om vargen endast 
kunde förflytta sig språngvis i den djupa och 

mjuka lössnön, medan den förföljande jäga
ren något så när bars upp av skidorna.

Längre söderöver i landet

På tal om höga herrars jakthundar, så nämner 
Olof Broman engelska och skottska Dogger, 
Blodhundar, Schluth- eller Schlatthundar, etc. 
Här är det fråga om sådana spår och hets
hundar som konung och adel använde vid 
hetsjakt på älg, hjort, rådjur, varg och björn. 
Konung Karl XI (1655–97) var redan som 

Hetshundar angriper en björn. Djuret längst till vänster har en björnskinnsremsa kring halsen; ett hederstecken som gav mod. 
Skiss från 1600-talets senare del av J. Ph. Lemke. Efter Klein.
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yngling mycket jaktintresserad och höll sig 
genom åren med åtminstone ett släpp stor
vuxna släthåriga hetshundar och då av två 
sinsemellan olika typer – den ena en vint
hund och den andra en som var stridslysten, 
stor och stark nog att bita ihjäl en varg eller 
att hålla fast en björn. Vi känner till hur hun
darna såg ut, eftersom konungen lät hovmå
laren David Klöker avbilda dem i arrangera
de jaktscener. De verkliga jaktpartierna ägde 
gärna rum i trakten av Kungsörs slott i Väst
manland. Det hände också, att vargar och 
björnar infångades levande för att sedan frak
tas till Stockholm där de användes i djur
hetsningar – på den tiden ett stort folknöje. 
En hund som varit med och angripit någon 
björn kunde bära en björnskinnsremsa kring 
halsen. Enligt Fale Burman var detta ett he
derstecken, som gav hunden ökat mod vid 
kommande bataljer. Företeelsen finns med 
som detalj i en stridsscen mellan björn och 
hundar i den tysksvenske bildkonstnären Jo
hann Philip Lemkes (1631–1711) skissbok. 
Lemke kom till Sverige 1680. Vi får tro, att 
hundar av samma anledning kunde bära en 
vargskinnsremsa kring halsen.

Förvaltningen av kronans skogar och dess 
rättigheter och verksamhet beträffande jakt 
hade 1613 centraliserats genom inrättandet 
av en befattning som Överjägmästare (Reichs 
Jägmeister). Den förste innehavaren av tjäns
ten var Stellan Mörner (d. 1645), som åren 
innan medverkat i Karl XI:s ambitiösa poli
tik på Nordkalotten och som sedan 1611 var 
ståthållare över Västerbotten och Lappmar
ken. Mörner verkade som överjägmästare i 

tio års tid. Den fortsatta utvecklingen i rikets 
norra del innebar för Mörner, att han 1634 
blev landshövding över hela Norrland. Efter 
några år delades emellertid det ofantliga 
norrlandslänet och Mörner blev 1638 höv
ding över den norra delen, nämligen Väster
botten med lappmarkerna från Umeå till och 
med Kemi.

I en oljemålning på duk möter oss en myck
et myndig Stellan Mörner, som håller en kom
mandostav i höger hand och har en bastant 
hetshund vid sin sida. Hunden är utrustad 
med ett elegant broddhalsband och påminner 
till utseendet om hundarna på Lemkes teck
ning. På samma sätt märks släktskapet med 
de utpräglade kamphundarna på David Klö
kers målningar. Det är inte känt vem som 
målat Mörners porträtt, men av textfältet i 
verkets övre högra hörn kan man förstå, att 
målningen tillkommit någon gång efter 1646. 

Överjägmästare Mörner skulle bland an
nat se till att allmogen gjorde vad den kunde 
för att hålla efter björn och vargstammen. I 
allmänhet bedrevs den aktiva jakten på varg 
genom anordnande av så kallade vargskall; en 
kedja av drevkarlar gick bullersamt och lar
mande fram genom ett för jakten ur topogra
fisk synpunkt lämpligt terrängavsnitt, varvid 
vargen sökte sig undan i riktning mot de på 
förhand utposterade skyttarna. I sin historia 
om de nordiska folken menar Olaus Magnus 
(1490–1557), att man gjort bruk av hund i 
sammanhanget. Detta har för svenskt vid
kommande inte kunnat bestyrkas; varken ge
nom uppgifter i senare litteratur eller munt
lig tradition.
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Den myndigt poserande 
Stellan Mörner och vid 
hans sida en bastant 
hetshund med  brodd-
halsband. Målningen 
tillkommen någon gång 
efter 1646. 
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Det är överhuvudtaget svårt att finna upp
gifter som visar att allmoge jagat varg med 
bössa och hund i äldre tid, men sådan jakt 
bör ha förekommit; såväl i Norrland som på 
i vart fall mellansvenskt område. Vi erinrar 
oss vad hälsingska jakthundar dög till och att 
det bedrevs vargjakt med bössa och hund i 
Övre Dalarna under 1800talets förra hälft. 
Eftersom hunden då bar broddhalsband, har 
den uppenbarligen arbetat löst springande i 
terrängen. En uppgift om jakt med drivande 
hund kommer från skogstrakterna i gräns
området mellan Dalsland och Bohuslän. Där 
sköts 1861 ”några ungvargar för stövare” – om 
det nu var allmoge som svarade för den be
driften? Enligt uppgift hyste området vid 
den tiden en ganska god vargstam.

Både varg och björn var givna realiteter i 
Olof Bromans Hälsingland, varför fähunden 
var av stor betydelse i boskapsskötseln. På 
grund av rovdjur kunde det på samma sätt 
vara nödvändigt att hålla fähundar även i 
stora delar av Syd och Mellansverige i äldre 
tid; i en jaktstadga från 1575 omnämns vall
hundar i Värmland och Dalsland. Vidare 
 finner man i ett kreatursinventarium från 
1773, beträffande en västmanländsk gård som 
brukad es under Skultuna bruk, en uppgift om 
2 st. extra goda fähundar med broddhalsban.

Som vi förstått är det mycket som tyder 
på att bruket av vallhund var en rätt vanlig 
företeelse i det svenska allmogesamhället i 
äldre tid. Förekomsten av rovdjur var natur
ligtvis den bestämmande faktorn i samman
hanget.

Sammanfattning

Det händer att vi genom massmedia får veta 
att en hund dödats av varg. Då inställer sig 
gärna frågan hur man i äldre tid skyddade 
sina i terrängen fritt verksamma hundar mot 
varg och andra rovdjur. Så länge det förekom 
rovdjur i ett område hade hunden faktiskt 
viss vana att konfronteras med dem och var 
genom fostran även förberedd på situatio
nen. Rent konkret kunde hunden emellertid 
förses med ett broddhalsband, som skyddade 
mot bett i strupen. Metoden var redan under 
antiken känd i medelhavsområdet och använ
des i vårt land ännu under 1800talet. Brodd
halsband förekom i olika utförande. Idén att 
skydda hundar på det sättet har sannolikt 
uppkommit vid mer än ett tillfälle.

Studien har gjorts utifrån nordsvenskt per s
pektiv. Det var nämligen angeläget att få lan
dets hittills längst åt norr tillvaratagna brodd
halsband – det från byn Skog i Vilhelmina 
socken i Lappland – publicerat. Skog ligger i 
trakten av Gitsfjället, där en flock vargar hade 
sitt tillhåll ännu kring 1930. I det västerbott
niska sammanhanget är det också intressant, 
att det förekommer en hetshund med brodd
halsband på en porträttmålning föreställande 
Stellan Mörner, som var länets landshövding 
1638–41. Jakthunden finns med på bilden 
som en påminnelse om, att Mörner även inne
haft den betydelsefulla befattningen som ri
kets Överjägmästare.
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nära 
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets 

hembygdsföreningar och museer välkomna. 

Program, projekt och initiativ är spännande  

och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser 

eller idéer för nästa nummer till redaktören 

senast den 1 november 2007.

Grattis mr Flower Power!

För att fira att det år 2007 är 300 år sedan Carl von Linné 

föddes presenterar vi under rubriken Nära notiser samman-

fattande utdrag ur Linnés resa genom Västerbotten i årets 

alla fyra nummer. Utdragen är hämtade från hans bokverk 

Iter Lapponicum (Lappländska resan 1732), som utkom i 

nyutgåva av Kungliga Skytteanska samfundet år 2003. Nu 

står Linné på den blöta Lycksmyren. Han kan inte fortsätta 

sin resa mot Sorsele. En samekvinna tilltalar honom:

Linné tvingas återvända till Umeå

3 June…

”O	du	stackars	karl,	hvar	för	en	svår	ödets	hvilkor	har	drifvit	

dig hit ingen för vågat sig, jag har ännu ej sedt främat. Du 

stackars karl hur har du komit hit äller hvar vill tu, ser tu 

hvad for boningar vij hafvom, ser tu med hvad for möda vij 

kunnom	koma	till	kyrkian”.	Jag	frågade	henne	väg	att	kom-

ma någon värt, antingen fram äller tillbakas, doch eij den 

jag	komit	dit.	”Nijij	karl,	du	måste	tillbakas	sama	väg	du	kom,	

ingen anor väg gifves; den slipper du intet. Eij häller är dig 

möglig gå vidare, ty åen flodar alt för starkt. […] 

Jag måste omsider nolens (mot min vilja) sama väg tillba-

ka, tijt jag aldrig mehr önskade komma…

Jag fick höra några Snöripor (troligen dalripor) liksom 

skratta, jag gik när intill dem, jag såg att halsarna voro bru-

na, kroppen hvit, 3 à 4 bruna fiädrar på skuldrorna och stier-

ten mörkachtig.

Även vistes mig Agaricus Abietis (ticka, växande på tall el

ler gran), hvilket är storsta remedium Laponum (samernas 

bästa botemedel) emot myggor, med hvilken de röka sig och 

sina renar, ty då myggen är mycken koma de hem, ja äfven 
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de som varit borta hela åhret, då runt omkring dem med 

små båhl rökes om affton och morgon, de vettandes effec-

ten lägga sig och sofva.

Även Agaricus Salicis (ticka, växande på sälg), hvilken de 

viste mig och luchtade helt vähl, säjandes att han fordom 

bruchtes af ungkarlar ad incitandam venerem, et procrean-

dam favorem ancillarum (för att uppegga kärlekslusten och 

förvärva flickornas ynnest). […]

5 Junii. […]

Änteligen sedan jag så crudelt hungrat, varandes utan bröd 

och dricka på 4de dagen, utan kokesmat, utan supesmat 

(lagad mat, soppa), allenast litet spekerenkött, den min 

maga eij kunne fördraga äller förtära, fisk kunne jag eij per 

vitam (för mitt liv) äta, ty matskar lågo alt här och thär uti ho-

nom, kom jag omsider till prestgården och fik mat. […]

Jag undrade att lapparne ej bygga sig 16 a 20 små huus, 

uti hvilka de kunne gå erecti emädan skogen ha de på sig. 

Sed respondent, om somaren ärom vij på ett ställe, i vintren 

på ett annat, några 20 mihl kanske här ifrån, där vij få mossa 

till våra renar. […]

7 [Jun]…

Jag kom mot afftonen till Starkesmark och Jämtböhl, hvar-

äst jag fant den lilla täcka Cameraria (källört), som jag aldrig 

till förne sedt… Jag fick här se ickorne fällor (ekorrfällor), 

som lapparna bruka och giorde mig en lika, hvilken består 

af en klof (kluven) ståck… Matas med Amanita (röd skiv

ling)… Hvilken torkas, och här af ett stycke sättes emällan 

stickan, hvilken klyfves mitt på. Öfver Borden hängde caudæ 

Urogalli foeminæ (stjärtfjädrar av tjäderhöna), 2ne ihopsatte 

och sågo vähl uht. […]

8de [Jun]. Reste helt bittida bort. […]

Qvinfolken såg jag här allestädes gifva sina barn dia af delk 

horn (dihorn), undrandes på Bondfolken, som eij siälfva 

hade dett besväret att dägga (amma). Ingen kokade upp 

miölken ty dett var för stort besvär; därför är eij att undra 

dett barnen få matskar (maskar).

Ankom till Umeå stad kl. 4 äffter Middagen.

Carl von Linnés resa genom Västerbotten  

fortsätter i nästa nummer.

Och tiden blir ett förunderligt ting

Ny bok med Sune Jonssons fotografier av människor och landskap

175 sidor och lika många svartvita fotografier

Finns även på engelska och ryska
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I nästa nummer…
 

ska vi gräva djupt i våra arkiv. Många läsare känner nog till våra viktigare arkiv 

här i länet, såsom Folkrörelsearkiven i Skellefteå och Umeå, DAUM (Dialekt-, 

folkminnes- och ortnamnsarkivet i Umeå) och Forskningsarkivet vid Umeå 

universitet, men det finns många fler spännande arkiv här i länet. Tonvikten 

kommer emellertid att ligga på arkiv utanför länets gränser som ändå innehåller 

arkivalier om och från Västerbotten. Många av dessa finns i Stockholm och 

Uppsala, men vi får  också stifta bekantskap med några arkiv i våra grannländer.
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Gammlia i Umeå. Förhoppningsvis kommer detta nummer att bli en riktig 

julklapp för många läsare – inte minst alla hembygdsforskare.

Tänk vad ett litet kvitto kan berätta! Denna 
anspråkslösa lilla papperslapp från 1842 
berättar om äldre tiders skjutsväsende, om 
den gamla kustlandsvägen, men också om 
industrimannen Dicksons första resor i 
Västerbotten – resor som sedermera skulle 
leda till att firman James Dickson & Co köpte 
upp Baggböle sågverk utanför Umeå. Ur 
Folkrörelsearkivet i Umeå.
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I detta nummer …

Västerbotten är en kulturhistorisk tidskrift. Men kultur hör intimt samman med natur, och 
därför strävar vi efter att i åtminstone något nummer varje år fokusera på länets natur. 
Nu har turen kommit till våra fem största rovdjur – björn, järv, kungsörn, lo och varg.

Rovdjurens vara eller icke vara är något som ständigt debatteras, ibland i ganska 
hårda ordalag. I detta nummer får vi stifta närmare bekantskap med såväl rovdjuren 
som människor som på olika sätt är engagerade i rovdjursfrågan. De fl esta bilderna är 
tagna av Staff an Widstrand och Brutus Östling, två namnkunniga fotografer som båda 
är aktuella med varsin bok, Vilda Sverige respektive Örnarnas rike.

Michael Schneider är disputerad biolog och rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen 
Västerbotten. Där samordnar han arbetet kring björn, järv, lo, varg och kungsörn i 
länet. Han inleder med en redogörelse av rovdjuren och berättar också om arbetet i 
Västerbottens Regionala Rovdjursråd. Därefter beskriver han mer ingående det största 
av våra rovdjur – björnen.

Jens Persson är viltforskare som arbetar med forskning på stora rovdjur och är 
projektledare för det Svenska Järvprojektet. Han arbetar på Grimsö Forskningssta tion 
(Sveriges Lantbruksuniversitet) och bedriver fältarbete i Jokkmokksfj ällen i Norr botten. 
Här berättar han om fj ällets och skogens mest okända rovdjur – järven.

Johan Ekenstedt är biolog som är specialiserad på rovfåglar. Han jobbar främst för 
länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten, SLU och Umeå universitet. Hans bi drag 
är en artikel om det enda fl ygande av länets fem största rovdjur – kungsörnen.

Jenny Mattisson, doktorand och verksam inom Lodjursprojektet vid Grimsö forsk-
ningsstation, fortsätter med en betraktelse över Nordens stora fl äckiga katt – lodjuret.

Jens Karlsson, även han knuten till Grimsö forskningsstation och dess Viltskade center, 
avrundar rovdjurspresentationen med en artikel om det kanske mest om diskuterade 
rovdjuret – vargen.

Emma Nyberg från Skellefteå har läst kulturjournalistprogrammet på Umeå universitet. 
Hon har på uppdrag av redaktören genomfört ett antal intervjuer med människor som 
på olika sätt är engagerade i rovdjursfrågan och beskriver deras argument för och emot 
rovdjur. Hon har också porträtterat Maria som studerar till jägmästare och som delger 
sina tankar kring rovdjur.

Anders Huggert, arkeolog vid Västerbottens museum, har forskat i en mängd histo-
riska källor och avslutar rovdjursnumret med en artikel om hur man förr skyd dade sina 
hundar mor rovdjursangrepp.

I Nära notiser fortsätter Carl von Linné sin lappländska resa år 1732. Till sin förtviv-
lan får han vända om på Lycksmyran och vända åter mot Umeå i stället för att fort sätta 
mot Sorsele.

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens 
läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar ger ett 
välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.
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