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Action plan
for the conservation of

Arctic Fox (Alopex lagopus)

English summary

The Arctic Fox, Alopex lagopus, is a small canid species with cir-
cumpolar distribution, living in tundra habitat above the tree line
in Fennoscandia (Norway, Sweden, Finland and the Kola Peninsu-
la). The distribution in Sweden is confined to the north-western
regions of the Counties of Jämtland, Västerbotten and Norrbotten.

The Arctic Fox is threatened with extinction in Sweden. The
present population size is about 25–35 reproducing pairs. The po-
pulation size in Norway is only about 20 reproducing pairs and in
Finland 10 pairs.

The species has become one of the priority species according to
the EC Habitat directive. It is classified as Vulnerable in the Swe-
dish red list and will probably be classified as Endangered accor-
ding to the new classification system of IUCN.

One of the major threats to the species is low food availability.
Summer food is at present limited by the absence of periodic ro-
dent population peaks. In winter the Arctic Fox is largely depen-
dent on carrion left by larger predators. With the present low num-
bers of predators, the Arctic Fox also suffers from carrion scarcity in
winter. Another major threat is increasing range of the Red Fox,
Vulpes vulpes, which is a dominant competitor and a severe preda-
tor of juveniles.

The paramount objectives of this Action Plan are:
1. To halt the declining trend and enhance the chances for the

species to increase in numbers. The goal is a 100% increase in
reproducing adults over 4 years.
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2. To develop a joint Action Plan for the conservation of the
Arctic Fox in Sweden, Norway and Finland. This will also
result in a long-term management strategy for the entire
Fennoscandian population.

In order to achieve the objectives the following
actions will be undertaken:
• A 4-year Life-financed project, founded on the measures in the

plan, will be implemented in Sweden and Finland. Norway
will also be in involved as observer in this EU-project.

• Winter and summer feeding as a temporary support, to provide
the opportunity  for the population to recover and increase in
numbers.  The growing of the Arctic Fox population will also
reduce the risk of extinction from inbreeding and epizootics.

• Develop a census strategy with yearly monitoring of the species
and a database for data gathering and storage at the national
level.

• Identify important habitats for the Arctic Fox that are not
already protected as National Parks and Nature Reserves.

• Compile an information programme that will increase public
awareness of the species and its vulnerability.

• Carry out, in selected areas, the culling of Red Fox, Vulpes
vulpes, aimed at individual animals which attempt to establish
territories in traditional Arctic Fox habitat.

The Action Plan will be evaluated and if necessary revised in the
year 2002.
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Bakgrund

Den skandinaviska fjällkedjan avviker klart mot jämförbara områ-
den ovanför trädgränsen i Alperna, Sibirien och Nordamerika. Kom-
binationen av hög altitud och latitud skapar speciella habitat som
karaktäriseras av en kombination av Sibiriens tundra och Alpernas
höga berg, som man kan kalla för bergstundra. Fjällområdet är dess-
utom relativt litet och isolerat på den skandinaviska halvön och får
därför en speciell flora och fauna. Dessa egenskaper gör de svenska
fjällen till ett område känsligt för störningar. Området belastas idag
av luftburna föroreningar. Dessutom sker ett markutnyttjande i form
av renbete och turism, inklusive jakt och fiske.

Eftersom diversiteten hos floran och faunan är låg kan en enskil-
da faktorer ge stora effekter. Förändringar hos djur- och växtpopu-
lationer i fjällområdet kan därför indikera en störning av något slag.
Dessa störningar syns ofta tydligast genom en förändring i rovdjurs-
och rovfågelstammarna. Stammar av rovdjur och rovfåglar är till
sitt numerär mindre än växtätare, som t.ex. smågnagarstammar.
Dessutom befinner de sig högt upp i en näringsväv och förändring-
ar på lägre nivå, som hos t.ex. växter eller växtätare, förstärks. Till-
sammans gör detta att störningar ofta syns tydligast genom föränd-
ringar hos bestånden av rovdjur och rovfåglar. Därför är det av stor
vikt att följa förändringar av rovdjursstammarna noggrant.

Under 1900-talet har t.ex. flera av rovdjurstammarna minskat i
fjällen på grund av jakt. Av varg återfinns endast enstaka individer
och det totala beståndet av järv uppskattas till ca 250 djur. Fjällrä-
ven är nere i ca 60 individer

Utbredning och status

Fjällräven har en cirkumpolär utbredning i Sibirien, Nordamerika,
Grönland, Island samt Fennoskandien. På Island och Svalbard ja-
gas fjällräven, men har trots detta stabila populationer och på Is-
land ökar till och med antalet fjällrävar (Hersteinsson et al.1989).
Även i Nordamerika och Sibirien tycks fjällrävstammarna tåla en
avsevärd beskattning (Macpherson 1969). I vissa fall gynnas de dess-
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utom av människan via soptippar. En allmän trend är dock att röd-
räv har utvidgat sitt utbredningsområde norrut på bekostnad av
fjällräv (Hersteinsson & Macdonald 1992). Det är bara i Fenno-
skandien som artens situation är kritisk.

Fjällräv är tillsammans med vildren och fjällämmel en av de älds-
ta däggdjursarterna på den skandinaviska halvön. När inlandsisen
drog sig tillbaka följde dessa djur iskanten. De har sedan dess haft
en kontinuerlig förekomst i fjällvärlden. När människan befolkade
detta område utnyttjades både vildren och fjällräv. Samerna tämjde
vildrenen och stannade kvar i fjällområdet. Jakten på fjällräv inten-
sifierades i och med handeln av skinn. När priset på skinn steg
ökade jakten på fjällräv och när priserna sjönk minskade jakten.

Vid sekelskiftet var handeln med skinn en mycket viktig inkomst
för befolkningen i fjällbyarna. Då betalades det upp till 15 kronor
för ett skinn och 1925 var priset uppe i 500 eller till och med 1000
kronor för ett speciellt vackert skinn. Under det ”stora rävaåret”
1911–12 sköts 300 rävar enbart i Sorsele socken (Zetterberg 1945).
Jakten var alltså intensiv under de första 20 åren av seklet, därefter
började fjällräven bli sällsynt. Detta uppmärksammades av Einar
Lönnberg (1927), som genom ett aktivt propagerande fick fjällrä-
ven fridlyst 1928. Trots det skydd som fridlysningen innebar häm-
tade sig inte fjällrävstammen. Idag ligger den på mellan 50–100
individer.

Situationen för fjällrävstammen är likartad den svenska i hela
Skandinavien. I Norge räknar man med att det finns ett fyrtiotal
individer kvar och arten fridlystes 1930. I Finland finns fjällräv re-
gelbundet endast i de  nordvästra och nordöstra delarna med cirka
20 vuxna fjällrävar som bas för stammen. Den har varit fridlyst i
Finland sedan 1940.

Ekologi/biologi

Artbeskrivning
Fjällräven är ett litet rovdjur, väl anpassad till ett arktiskt klimat. I
Sverige är de flesta fjällrävar viträvar, men den blå färgvarianten
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visar sig med ca 8–10% i populationen. Fjällräven byter den tjocka
vita vinterpälsen till en tunnare brun-vit på sommaren. Genom-
snittsvikt för vuxna honor är 3100 gram (variation mellan 2680–
3990 gram). Vuxna hanar väger omkring 3700 gram (3200–3960
gram). Genomsnittslängden är 53 cm för vuxna honor och hanar-
na har en längd på 55 cm (svanslängd 26–34 cm). Fjällräven lever
mellan 3 och 5 år i vilt tillstånd, men kan i fångenskap leva betyd-
ligt längre.

Föda
För att man ska förstå hur antalet fjällrävar varierar över ett antal år
är det viktigt att se sammanhangen mellan fjällräven och dess föda.
I våra områden lever fjällräven i nära samverkan med både andra
rovdjur, fjällämmel och ren. Den absolut viktigaste födan är läm-
mel och sork, som speciellt under sommaren är totalt dominerande
som födoslag. Vintertid är fjällräven bl.a. beroende av vad andra
rovdjur lämnar efter sig. Kadaver av ren är under vintern viktigast,
följt av smågnagare. Andra födoslag är fåglar, där ripor är speciellt
betydelsefulla under vintrar med lite lämmel och sork. Annars är
fjällrävar mycket opportunistiska och äter det som finns tillgäng-
ligt. Det kan bli fågelägg eller fisk beroende på vad som finns att få
tag på.

Året efter ett lämmelår, då de flesta sorkar och lämlar dött, är det
mycket magert för fjällrävarna. Då är tillgången på renkadaver och
ripor viktig. Året därefter, i en fyraårscykel, börjar antalet smågna-
gare öka försiktigt igen, för att år tre ha blivit talrika och år fyra nå
en toppnotering. Ibland är både lämmel och olika arter sork med i
dessa toppår och vid vissa tillfällen har det varit fantastiska mäng-
der av lämmel, s.k. lämmelår.  Denna cykel om fyra år kan uppre-
pas regelbundet under årtionden, men intervallet mellan två toppår
kan också vara tre eller fem år. En studie som summerar 30 års data
på fluktuationer i antal fjällrävar och sorkar i nordvästra Finland,
visar hur starkt beroende fjällrävar är av tillgång på smågnagare (Kai-
kusalo & Angerbjörn 1995) (Fig. 2, bilaga 2, s. 36).
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Fluktuationer i antal
Fjällrävens biologi har anpassat sig till den oregelbundna födotill-
gången. Fjällrävarna försöker att utnyttja den överflödiga tillgång-
en på mat under lämmelår genom att föda upp många ungar.  Ett
år med måttlig tillgång på mat kan tre till sex ungar komma upp ur
lyan, men under lämmelår kan upp till sexton valpar födas. Det
finns litteraturuppgifter på kullstorlekar på ända upp till 22 valpar.
Om ”bara” tio av dessa valpar överlever till nästa år har stammen
alltså femfaldigats på ett år. I många fall blir dessutom år tre, upp-
gångsåret, också ett gott år för fjällrävarna. Då kanske åtminstone
fyra valpar överlever, en fördubbling som följs av ett femfaldigande,
dvs. ett tiofaldigande på två år!

Följande år innebär total matbrist där alla lämlar och sorkar är
borta. Det resulterar i massdöd bland fjällrävarna och många ut-
vandrar åt olika håll. Under dessa år avgörs det vilka som ska över-
leva och föra släktet vidare. Det är denna generation som är den
kritiska i fjällrävens cykliska liv.

Antalet fjällrävar varierar alltså mycket mellan år, men den vikti-
gaste siffran är inte hur många rävar som finns under toppåren, hur
höga de än är. Det som avgör är hur många som överlever botten-
åren och kan börja om från början.

Kullstorlek
Variationen i kullstorlek visar också på ett tydligt fyraårs mönster
(Fig. 3, bilaga 2, s. 37). I Jämtlands län har denna trend fortsatt på
1980-talet. I Norrbotten däremot har kullstorleken gått ned under
1980-talet i samband med uteblivna sorkår från i snitt 5,5 till 2,0.
I Västerbotten är dock kullstorleken fortsatt hög runt 5,0. Detta
beror framförallt på att Projekt Fjällräv stödutfodrat fjällrävarna där
på vintern sedan 1985 och även under sommaren sedan 1990 (Ang-
erbjörn et al. 1991, Tannerfeldt et al. 1994). Den extra maten har
gjort det möjligt för dem att föda många valpar som sedan överle-
ver under sommaren. Dödligheten är dock mycket hög, särskilt för
unga rävar. Det är inte ovanligt att endast ett par procent av valpa-
rna överlever det första levnadsåret (se tabellen s. 11). Endast 4 av
de 52 valpar som märktes 1990 överlevde t.ex. till 1991 och endast
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2 till 1992. Detta var under ett förhållandevis bra år, andra år var
överlevnaden ännu lägre.

Nedanstående tabell visar återfynd av öronmärkta fjällrävvalpar (to-
talt 90% av alla födda) inom ett 560 km2 stort kärnområde i Vin-
delfjällen. Överlevnadssiffror är minimivärden baserade på återfynd
av levande adulter inom detta samt omgivande områden, totalt 2100
km2. Inventeringar av ca 100 lyor årligen.

Andelen emigrerande ungrävar kan ej mätas, men baserat på im-
migrationen kan – under goda lämmelår – andelen emigranter för-
väntas vara dubbelt så stor som andelen residenta. Detta innebär
alltså en maximal överlevnad till ett års ålder på ca 30%. Dåliga
lämmelår dör ofta alla valpar innan september.

Återfunna som adulter

Årsklass Tot. antal Nästa år Nästa år Senare     Min.
juveniler   märkta icke repr. reproduc     år överlevnad

1985 12 1   8.33
1986 29   0.00
1987 30 1 2 10.00
1988   4   0.00
1989 17   0.00
1990 52 1 3 2 11.54
1991 40 1   2.50
1992   0
1993   9   0.00
1994 11 1   9.09
1995   6   0.00
1996 50

Fluktuationerna hos fjällrävstammen i Finland visar tydliga cykler
även under 1980-och 90-talet, till skillnad från i Vindelfjällen.
Kullstorleken har dock minskat från i genomsnitt ~7 de första tio
åren till ~3 de senaste tio åren. Denna förändring är inte kopplad
till fluktuationer i antal smågnagare eller renkadaver. Däremot har
antalet rödrävar ökat inom området vilket kan indikera en konkur-
rens mellan de två rävarterna.
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Orsaker till hot/tillbakagång

Trots det skydd som den svenska fridlysningen 1928 innebar häm-
tade sig inte fjällrävstammen. Det finns teorier om att den intensi-
va jakten efter varg och andra stora rovdjur har inneburit att fjällrä-
ven fått ont om kadaver vintertid. Det är också möjligt att jakten
på varg, som också innebar att gift lades ut i fjällområdet, drabbade
fjällräven minst lika mycket som vargen. Kanske beror den ökade
konkurrensen mellan rödräv och fjällräv på att klimatet förändrats
till rödrävens fördel och fjällrävens nackdel, kanske beror den på att
jakten efter rödräv i fjällnära områden idag är ringa. Frånvaron av
lämmeltoppar och/eller nya sjukdomar eller parasiter, som t.ex. räv-
skabb, kan vara avgörande för att fjällrävstammen inte återhämtar
sig. Ett ökat predationstryck kan också ha betydelse för en stam av
så lågt numerär. Kungsörnen är predator på fjällräven och kan på-
verka fjällrävstammen negativt. Även om jakten orsakade nedgång-
en måste man dock dra slutsatsen att något annat har gjort att fjäll-
räven inte åter nått samma stora stammar som i början på seklet.

Idag söks förklaringar som är kopplade till födan, rödräv, parasi-
ter eller genetisk utarmning.

Smågnagarcykler och föda
Det allvarligaste hotet för närvarande mot fjällrävens existens är
förmodligen att regelbundenheten i sorkåren under senare år har
upphört. Det har inte varit några stora sork- eller lämmeltoppar i
Lappland sedan 1982. Det saknas idag övertygande förklaringar till
varför stammarna av smågnagare har minskat. Det finns dock flera
hypoteser till avsaknaden av toppår i smågnagartillgången i Lapp-
land, varav vissa är relaterade till en ökad renstam, medan andra
diskuterar effekter av klimatförändringar.

De tre hypoteser som diskuteras är följande:

(I) Smågnagartillgången kan vara relaterad till speciella väderför-
hållanden. Lämlar behöver ha ett mycket tjockt snötäcke under vin-
tern. Sådana betingelser är vanligare i centrala Norge och Jämtland,
där lämlarna fortfarande är cykliska, än i Lappland och norra Fin-
land (Henttonen & Kaikusalo 1993).
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(II) En alternativ hypotes utgår från ett växtförsvar som aktiveras
vid betning, efter t.ex. hårt renbete, och som drabbar smågnagare
men inte renar (på grund av idisslande matsmältning) (Seldal 1994).
Antalet renar är t.ex. negativt korrelerat med kullstorleken hos fjäll-
räv.
(III) En tredje hypotes går ut på att den hårda betningen skulle
påverka smågnagartillgången negativt genom effekten av brist på
skyddande vegetation mot predatorer. Alternativt är det möjligt att
förhållandena för rödräv har förändrats på ett sådant sätt att den
har lättare att leva i fjällen. Det bör dock påpekas att fjällräven hade
problem även under 1960- och 70-talet trots regelbundna sork-
cykler. Fler orsaker till fjällrävstammens låga numerär bör alltså fin-
nas, där avsaknaden av sorkar och lämlar endast är en.

Minskade rovdjursstammar
I takt med att rovdjursstammarna minskat har tillgången på kada-
ver blivit lägre i fjällen. Det innebär i sin tur att fjällräven fått sämre
tillgång till föda. Vintertid, när snötäcket skyddar smågnagare, är
fjällräven beroende av vad andra rovdjur lämnar efter sig. Dödlig-
heten bland fjällrävar vintertid är mycket hög främst beroende av
svält (Angerbjörn et al. 1991, Tannerfeldt et al. 1994).

Predation/Konkurrens med rödräv
Det finns flera studier och information som pekar på hur rödräven
har ökat i fjällområden och därmed konkurrerar med fjällräv både
direkt och indirekt. Rödräven konkurrerar med fjällräven om fö-
dan. Dessutom är rödräven dominant i direkta interaktioner som
t.ex. konkurrens om en lya eller vid ett kadaver. Vidare är rödräv
predator på fjällräv, framför allt på valpar men även vuxna djur
dödas. Rödräven är nästan dubbelt så stor som fjällräven och har
också mer än dubbelt så stort revir. Det innebär att ett rödrävspar
ockuperar ett område stort nog för flera fjällrävspar. Sammanfatt-
ningsvis måste alltså rödräv på kalfjället anses vara ett betydande
hot mot fjällrävens existens i Sverige.
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Sjukdomar och parasiter
Sjukdomar och parasiter kan vara ett allvarligt hot mot en stam av
så lågt numerär som fjällräven. Rävskabb finns i fjällområdet och
fjällrävar smittas och kan även dö av följdsjukdomar. Under 1993
sköts t.ex. en skabbsmittad rödräv 200 meter från en bebodd fjäll-
rävlya i Projekt Fjällrävs undersökningsområde.

 Det finns även andra sjukdomar som kan smitta fjällräv. Mest
fruktad är den arktiska stammen av rabies.

Genetisk utarmning
Fjällrävarna är utspridda över ett mycket stort och uppsplittrat
område. Det är stor risk att de drabbas av fragmenteringsproblem,
såsom inavel och isolerade individer. Om endast ett fåtal individer
finns kvar inom ett stort område kan de få svårt att hitta varandra.
En datorsimulering visar att fjällrävstammen med nuvarande täthet
har en 10% risk att dö ut inom 100 år  (Guillou 1998) och att den
förlorar 25–50% av den genetiska variationen under 100 år (Edsjö
1995). En sällsynt pälsfärg visar sig i populationen i allt högre frek-
vens, troligen som en följd av inavel. Det finns indikationer på att
kullstorleken hos fjällräv kan minska som en effekt av inavel (Val-
berg 1993). Detta skulle kunna förklara den minskning i kullstor-
lek som observerats både i Sverige och i Finland.

Pälsfarmsindustrins påverkan på vilda fjällrävar är okänd. Det är
osäkert om farmade rävar fått avkommor med vilda fjällrävar. Lika-
så vilken effekt det skulle ha på den vilda stammen.

Ett avelsprojekt påbörjades 1993 och avslutades 1996 på grund
av att en dödlig sjukdom drabbade några av fjällrävarna. Statens
Veterinärmedicinska Anstalt har ännu inte klarlagt orsakerna, men
mycket tyder på att fjällrävarna drabbades av ett parvo-virus. De
fjällrävar som inte drabbats av sjukdomen finns på Nordens Ark
och Lycksele djurpark.
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Målsättning

Långsiktiga mål:
Att säkra artens överlevnad i Sverige.

Att åstadkomma långtgående samarbetsprojekt med våra nordiska
grannländer avseende både forskning och förvaltning.

Kortsiktiga mål och förväntade resultat under
den 4-års-period som programmet avser:
Att bromsa den nedåtgående trenden för den fennoskandiska fjäll-
rävsstammen.

Att vid projektets slut ha åstadkommit en fördubbling av antalet
reproducerande fjällrävar i Sverige. Det innebär en fjällrävstam på
ca 100 reproducerande individer.

Att identifiera och säkra viktiga områden för fjällräv, som idag inte
har ett tillräckligt skydd mot störningar m.m.

För att nå dessa mål kommer följande åtgärder att utföras:

Ett 4-årigt Life-projekt som bygger på de föreslagna åtgärderna i
detta åtgärdsprogram kommer att implementeras i Sverige och i
Finland. Norge kommer att finnas med som samarbetspartner i detta
EU-projekt.

Inom ramen för detta projekt kommer en standardiserad invente-
ringsmetod att samordnas för uppskattning av antalet reproduce-
rande fjällrävspar i Sverige.
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Systematisk totalinventering av lyor kommer att utföras varje år
under projektets 4-årsperiod.

En gemensam databas för berörda parter kommer att etableras för
lagring och analysering av insamlade inventeringsdata.

Ett omfattande stödutfodringsprogram för att tillfälligt stärka den
svaga stammen kommer att genomföras. Sommarutfodringen ökar
ungöverlevnaden (Angerbjörn et al 1991). Vinterutfodringen mins-
kar dödligheten vintertid samt ger fler kullar kommande säsong
(Tannerfeldt et al. 1994).

En bristanalys kommer att utföras, i syfte att identifiera om ytterli-
gare skyddsområden behöver avsättas.

Information kommer att spridas om fjällrävens situation, så att all-
mänheten får förståelse för de åtgärder som kan anses nödvändiga
för bevarandet av arten.

En utvärdering av betydelsen av den ökade konkurrensen från röd-
räv kommer att genomföras.

En tillämpning av försiktighetsprincipen kommer att iakttagas en-
ligt jordbruksverkets föreskrifter om upplåtelser av rätt till småvilts-
jakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på ren-
betesfjällen, 1993:384; 3 §. Det innebär en översyn av behovet av
en lokal begränsning av korttidsjakten, i för fjällräven särskilt vikti-
ga områden.

Fortsatt forskning kommer att främjas bl.a. om fjällrävens sprid-
ningsbild, om artens genetiska variation,  i vilken takt den genetis-
ka variationen i stammen minskar och vad som kan göras för att
förhindra detta.
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Vidtagna åtgärder
Lagstiftning
Arten är totalfredad i Sverige sedan 1928. I Norge blev den fridlyst
1930 och i Finland 1940. Fjällräven är statens vilt. Det innebär
också att fjällrävar som anträffas döda eller dödas ska rapporteras
till närmaste polismyndighet, som ska se till att djuret omhänder-
tas.

Inventeringar
Bertil Haglund och Edvin Nilsson gjorde en utredning om fjällräv-
stammen på 1970-talet åt WWF (Haglund & Nilsson 1977). De
studerade fjällrävarna i Padjelanta, hur många de var, vilken diet de
hade, osv. Deras studie blev en ny varningsklocka liksom tidigare
efter rapporter av Lönnberg (1927) och Zetterberg (1945) – fjäll-
rävstammen hade minskat till en så låg nivå att något borde göras.
Under 1980- och 1990-talet har man på flera håll gjort noggranna
inventeringar av kända lyor. Inventeringar har utförts av personal
från Länsstyrelsen, som t.ex. från Länsstyrelsen i Jämtlands län (Eric-
son 1984, 1986). I Norrbottens och Västerbottens län har det gjorts
inventeringar både av Länsstyrelserna och av Projekt Fjällräv (Bjär-
vall och Lindström 1984, Angerbjörn et al. 1995) och i vissa fall
också av privatpersoner.

 Projekt Fjällräv etablerades år 1985 och har försökt göra en så
noggrann uppskattning som möjligt av antalet fjällrävar i Sverige
(Angerbjörn et al. 1995). Härvid har uppgifter från t.ex. länsstyrel-
serna, Naturvårdsverket och Projekt Fjällräv sammanställts. Vid
inventeringar har man kontrollerat hur många lyor som varit be-
bodda och hur många valpar man sett. Till detta kommer beräk-
ningar på hur många fjällrävar det kan finnas som man inte känner
till. En sammanställning av dessa inventeringar i Sverige under 20
år visar en tydlig fyraårscykel.

I Fig. 1(bilaga 2, s. 35) kan man se hur antalet vuxna rävar varie-
rar mellan år och mellan län. Den tydliga fyraårscykeln framträder
med toppar för hela landet 1974, 1978 och 1982, men därefter
endast för Jämtland 1985 och 1989 (1995 är inte medräknat). Pi-
larna i figuren visar på hur många vuxna rävar som finns under de
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viktiga uppgångsåren. I Norrbotten är det 24, 58 och 30 fram till
1986, medan det i Jämtland fanns 28, 18, 15. 1994 räknade pro-
jektet med att det fanns 12 vuxna rävar i Jämtland och Härjedalen.
I Västerbottens län var uppskattningen 15 för båda uppgångsåren
fram till 1989, men då är inte hela länet inkluderat utan endast
Vindelfjällens naturreservat. Uppskattningen för södra Västerbot-
ten var 10 rävar och om dessa läggs till blir resultatet följande upp-
skattningar: I Norrbottens län fanns det cirka 25 vuxna fjällrävar, i
Västerbottens län uppskattades de till 25 och i Jämtlands län en-
dast 12 stycken.

1996 blev lämmeltillgången lokalt god i delar av den svenska
fjällkedjan, särskilt i Projekt Fjällrävs forskningsområde i Vindel-
fjällen. Det resulterade i lyckosam reproduktion för stammen i dessa
områden. Däremot var det fortfarande låg reproduktion i Jämtland
och Norrbottens län. 1997 var ett bottenår i hela utbredningsom-
rådet. Det föddes t.ex. bara en valp i Projekt Fjällrävs forsknings-
område. I Sverige fanns 1998 endast ca 60 stycken vilda reproduce-
rande fjällrävar.

Prioriterad art enligt habitatdirektivet
I och med Sveriges inträde i Europeiska unionen gjordes en kom-
plettering i EU:s habitatdirektiv avseende skyddsvärda arter. Fjäll-
räven infördes på den förteckning, bilaga 2, över arter för vilka sär-
skilda bevarandeområden ska inrättas. Arten är vidare upptagen på
direktivets bilaga 4a, vilket anger att den ska ges noggrant skydd.
Därtill kom fjällräv att föras till de prioriterade arterna, för att åt-
gärder för att bevara den ska kunna genomföras snabbt.

Ansökan om Life-medel
Medel för bevarandeinsatser för fjällräv söktes under 1997 från EU:s
Life-fond för prioriterade arter enligt Habitatdirektivet. Life-pro-
jektet avser bevarandeinsatser i både Sverige och Finland under fyra
år och bygger på de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet som
EU godkänner för sin finansiering. Det gör Life-projektet till hu-
vudinstrument för genomförandet av åtgärdsprogrammet.
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Sjukdomar och parasiter
Statens Veterinärmedicinska Anstalt utförde försök att vaccinera fjäll-
rävar mot rävskabb i södra Västerbottens län. Även Projekt Fjällräv
har vaccinerat mot rävskabb samt tagit fekalieprover för analys av
sjukdomar/parasiter. Det föreligger svårigheter att utvärdera vilken
effekt insatserna har.

Forskning
Projekt Fjällräv inledde studier av fjällräv 1985 under ledning av
Anders Angerbjörn med inventering av ett antal rävlyor i Vindel-
fjällen och fortsatt kontinuerligt sedan dess. (Se litteraturlistan).
Projekt Fjällräv har granskat olika aspekter på fjällrävens biologi
samt testat några tänkbara stödåtgärder. Några av erfarenheterna
är:

• Utfodring under vintern är en relativt enkel metod som medför
att fler rävar får valpar den kommande säsongen. Även kull-
storleken ökar (Angerbjörn et al. 1991). Lämpligen ska utfod-
ring ske vid bebodda fjällrävslyor. För att minska risken att
andra arter utnyttjar den utlagda födan grävs fodret ned.

• Utfodring under sommaren ger en högre ungöverlevnad.
Metoden är relativt arbetskrävande (Tannerfeldt et al. 1994).
Utfodring sommartid kan ske med vanligt torrfoder för hund.
Utfodringen bör ske i nära anslutning till bebodda lyor. Even-
tuellt kan utfodringsautomat nyttjas för att undvika att fodret
kommer andra arter till godo.

• Behandling mot rävskabb är också effektiv mot andra parasiter,
men har endast effekt några månader. Det är oklart vilken
effekt den har på längre sikt.
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Behov av åtgärder

Statusförändring och skydd

Då den senaste versionen av rödlistan upprättades  (Ahlén & Tjern-
berg 1996) angavs fyra hotfaktorer som grund för fjällrävens hot-
status (kategori 2, sårbar). Dessa är 1) försvinnande av värdart, 2)
för intensivt renbete, 3) sjukdomar samt 4) konkurrens.

Den svenska fjällrävstammens låga numerär, samt att situatio-
nen är likartad för arten i hela Fennoskandien, gör att det även
föreligger risk för fragmenteringsproblem såsom inavel och isolera-
de individer. Vidare gör detta stammen känslig för slumphändelser
och förändringar. Därutöver är det högst sannolikt att det finns fler
faktorer, som vi ännu inte känner, som kan påverka fjällrävstam-
men negativt.

I Sverige fanns 1998 endast mellan 50–100 stycken, vilda vuxna
individer. Det gör fjällräven till ett av vårt lands mest sällsynta och
hotade ryggradsdjur. Situationen för den svenska fjällrävstammen
är alltså så kritisk att hotkategorin med stor sannolikhet kommer
att ändras. Enligt det nya bedömningssystemet från IUCN föreslår
ArtDatabanken att fjällräv klassas som Starkt hotad, Endangered.

 Trots fridlysningen finns det risk att vissa verksamheter kan vara
störande för fjällräven. Uppgifter om lyornas placering bör ej spri-
das, som skydd mot störningar och eventuell illegal jakt. Många
lyor används under hundratals år och ansvaret för att dessa uppgif-
ter förblir konfidentiella gäller därför även på lång sikt.

Övervakning/Inventering
 Lyinventeringar sommartid bör genomföras systematiskt i hela fjäll-
området. Det är det mest effektiva sättet att kontrollera den årliga
föryngringen och att uppskatta antalet reproducerande fjällrävspar
i landet. Det är viktigt att bygga på den långa serie av inventeringar
som redan finns. Detta kräver resurser, men är fullt möjligt efter-
som många lyors placering redan är kända av Länsstyrelsen. Inven-
teringarna kan i vissa fall även göras i samband med annan verk-
samhet.
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Som en viktig åtgärd bör inventeringsmetoderna standardiseras
och samordnas. Detta omfattar således även registrering och data-
basuppläggning. Tid måste avsättas för sammanställning och bear-
betning av data. Spårinventeringar vintertid ger intressant infor-
mation om de är samordnade och sker över större områden. Upp-
skattningar av antalet fjällrävar bör göras regelbundet i de berörda
länen och rapporteras in till den gemensamma databasen. En rap-
port sammanställs till Naturvårdsverket och Artdatabanken.

Nordiskt samarbete
 En samordning mellan det svenska åtgärdsprogrammet för fjällräv
och andra liknande projekt inom Norden, såsom Nordkalottgrup-
pen, är av stor vikt. Det fyraåriga Life-projektet avser bevarandein-
satser i Sverige och i Finland, men innebär också ett nära samarbete
med Norge. Avsikten är att åstadkomma ett långtgående samar-
betsprojekt med våra nordiska grannländer avseende både forsk-
ning och förvaltning. På sikt bör även en samordning ske med nord-
västra Ryssland, framförallt Kolahalvön.

Områdesskydd
 Den naturliga biotopen för fjällräv är trädlös tundra. Stora delar av
fjällrävens utbredningsområde har redan fullgott skydd i form av
nationalparker, men en bristanalys bör göras för att utröna om yt-
terligare områden bör skyddas. För fjällräv bör skyddet omfatta större
sammanhängande områden. Det är önskvärt att dessa skyddsområ-
den är i storleksordningen 1000 km2 vardera. Skyddet bör omfatta
förbud mot lösa hundar och eventuellt viss jakt (se nedan).

Fjällvandring och sportfiske utgör normalt inte något större pro-
blem, så länge de kanaliseras till leder och speciella vattendrag. Vid
planering av nya leder är det dock viktigt att ta hänsyn och inte dra
dessa i närheten av traditionella fjällrävsområden.

Begränsning i jakt
En utvärdering av det nya upplåtelsesystemet för småviltsjakt i fjäll-
världen har gjorts av Naturvårdsverket, Sametinget och Jordbruks-
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verket. Utvärderingsgruppen framhåller att det nuvarande upplå-
telsesystemet uppvisar åtskilliga brister. Systemet med utökad små-
viltsjakt har dessutom funnits så kort tid att det är svårt och i vissa
fall omöjligt att konstatera vilka konsekvenser det har. Det innebär
också att det är viktigt att tillämpa försiktighetsprincipen och att
bl.a. de biologiska förutsättningarna ska utgöra grund för omfatt-
ningen av upplåtelserna som är av rekreationskaraktär.

Bristen på stora rovdjur, och därmed också minskad tillgång på
kadaver i fjällområdena, gör födosituationen svår för fjällräv under
vintern. Den kan förvärras ytterligare om ripstammen skulle påver-
kas negativt, eftersom ripa är ett av de viktigaste födoslagen under
vintern.

Enligt jordbruksverkets föreskrifter, om upplåtelser av rätt till
korttidsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och
på renbetesfjällen, 1993:384; 3 §, bör en översyn göras av behovet
av lokal begränsning av korttidsjakten, i för fjällräven särskilt vikti-
ga områden.

Förvaltningsåtgärder

Stödutfodring. För närvarande är fjällrävens numerär i Sverige be-
gränsad av tillgång på föda. Det innebär att utfodring kan använ-
das för att upprätthålla den genetiska variationen och lokalt stärka
stammen. Utfodring under vintern medför att fler rävar överlever
vintern, de får fler valpar den kommande säsongen och även kull-
storleken ökar (Angerbjörn et al. 1991). Utfodring under somma-
ren ger en högre ungöverlevnad (Tannerfeldt et al. 1994). Det är
dock risk att utfodringen utnyttjas av andra arter, framför allt röd-
räv och järv. Därför måste den planeras noggrant och ske på ett
sådant sätt att den gynnar endast fjällräven och inte heller sprider
smitta.

En metod som tillämpats är att gräva ned bitar av kadaver 1–2
meter ner i snön vintertid. Sommartid kan hundfoder placeras på
strategiska platser, på eller i nära anslutning till lyan. Utfodringsau-
tomat kan användas för att undvika att fodret nyttjas av andra ar-
ter.

Vinterutfodring, som ger resultat i form av flera kullar och hög-
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re överlevnad, bör helst kombineras med sommarutfodring för att
fler valpar ska födas och överleva. Utfodringen bör därför helst ske
såväl sommar som vinter och över relativt stora områden. Stödut-
fodring ska betraktas som en krisåtgärd under en begränsad period.
Den bör endast ske under förutsättning att inte andra arter i större
utsträckning utnyttjar födoresursen.

Information
Information måste spridas om gällande fridlysningsbestämmelser
och det nuvarande hotet mot fjällrävens existens, så att det finns en
förståelse för de åtgärder som kan anses nödvändiga för bevarandet
av fjällräv. Med en ökad småviltsjakt förväntas fler människor med
begränsade kunskaper att besöka fjällen. Den information som för
närvarande ges ut av respektive länsstyrelser till jägare i samband
med korttidsjakt, nämner inte alls de störningsrisker av den övriga
faunan som jakten innebär. Det måste klargöras att ett tydligt hän-
synstagande till den övriga faunan är nödvändigt.

Informationen bör spridas till allmänheten, men också special-
inriktas till olika grupper som t.ex. hundägare (via kennel- och bruks-
hundsklubbar), jägare (vid köp av jaktkort), fiskare (vid köp av fis-
kekort), vandrare (via naturum och turistanläggningar), skoterfö-
rare (vid förarprov) och till lokalbefolkning.

Behov av ny kunskap

För att kunna utvärdera de förändringar som sker och effekterna av
åtgärderna är det av största vikt att systematisk uppföljning genom-
förs. Nedan följer några problem- och frågeställningar inom res-
pektive fält.

Spridningsbild
Fjällräven kan vandra mycket långa sträckor, särskilt vintertid. Det
är av stor vikt att studera fjällrävens spridningsbild, bl.a. för att
utröna i vilken grad in- och utvandring sker till olika områden inom
Sverige. Det är också betydelsefullt att studera vilket utbyte som
sker med Norge och Finland, men även med Ryssland.
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Inom Projekt Fjällräv har åtskilliga exempel på långvandrande
fjällrävar iakttagits. Sommaren 1996 föddes t.ex. en hane som 1998
fick egna valpar 16 mil ifrån födelseplatsen.

Som ett led i den forskningen bör individer identifieras och föl-
jas under en längre tid. Ett projekt som bygger på att radiomärka
och radiopejla fjällrävar bör inledas och samordnas med liknande
projekt för rovdjur i Sverige.

Predation/konkurrens från rödräv
Rödräv, ren, smågnagare, järv, kungsörn (och varg) är de arter som
samverkar mest med fjällräven. Graden och arten av påverkan mel-
lan dessa är intressant både ur ekologisk och naturvårdande syn-
punkt.

Rödräv har alltid funnits i fjällnära områden, men nu är jakten
på rödräv ringa, framför allt på kalfjället. Ökningen av rödräv i
fjällområdena är markant. Rödräv är identifierad både som kon-
kurrent om lyor, revir och föda, samt som predator på fjällrävsval-
par. Utbredningen av rödräv på kalfjället tvingar bort fjällrävar från
traditionella lyor och områden. Som ett fältexperiment och akut
åtgärd bör man testa effekterna av en ökad jakt på rödräv med lämp-
liga referensområden. Jakt bör endast genomföras på individer som
man bedömer etablera sig i traditionella fjällrävsområden och ske
enligt gällande jaktlagstiftning. Det är viktigt att noggrant följa upp
effekterna av en eventuell jakt på rödräv.

Uteblivna smågnagarcykler
De regelbundna sorkcyklerna har i stort sett uteblivit i Lappland de
senast 15 åren. Det är mycket angeläget att klargöra bakgrunden
till detta samt eventuellt föreslå åtgärder för att minska effekterna.

En ökad renstam får effekter på tundrans ekologi. Det finns in-
dikationer på att även fjällräv påverkas via dess huvudbyten, läm-
mel och sork. Sambandet mellan olika växtätare samt mellan dem
och olika rovdjur bör undersökas med hänsyn tagen till aktuell teo-
ribildning.
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Sjukdomar och parasiter
Förekomst och spridning av sjukdomar hos skandinaviska fjällrä-
var är mycket bristfälligt känd med i viss mån undantag av räv-
skabb.

Vilka sjukdomar och parasiter finns och vilken effekt har de?
Vilken behandling är tänkbar mot respektive sjukdom?

Genetisk variation
Insamling av vävnadsprover (hår samt skinn i samband med märk-
ning) har gjorts från samtliga fjällrävar som fångats inom Projekt
Fjällräv. Fortsatt insamling är viktig för en analys av stammens ge-
netiska variation.

Den nuvarande storleken på den svenska fjällrävstammen med-
för att den genetiska variationen sannolikt snabbt minskar. En un-
dersökning bör göras om hur snabbt detta sker, samt kring konse-
kvenserna av inaveln. Vidare bör detta utföras i relation med en
kartläggning av släktskap till fjällrävar i andra länder.

Samordning mellan forskningsprojekt i fjällområdet
Fjällområdet är idag belastat av luftburna föroreningar. Dessutom
sker ett markutnyttjande i form av renbete och turism, inklusive
jakt och fiske. Detta kan både direkt och indirekt påverka en art
som fjällräven. För att kunna följa upp konsekvenserna av det nytt-
jande som sker är det viktigt att studera effekterna på ett effektivt
sätt. Samordning med andra projekt i fjällområdet, t.ex. Mistras
fjällprojekt bör prioriteras.

Utplantering
Utplantering kan komma ifråga för att återföra rävar efter ett lokalt
utdöende eller för att förstärka en mycket svag stam.  Förutsätt-
ningarna är att 1) orsakerna till den tidigare nedgången är kända,
2) födotillgången inte är begränsande, 3) utplantering först utvär-
deras genom begränsad och välövervakad utsättning, och 4) ett
noggrant planerat avelsprojekt av skandinaviska fjällrävar lyckas,
både numerärt och genetiskt.
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En eventuell utplantering bör även koordineras med Norge och
Finland. Åtgärder av det slaget måste dock värderas mycket nog-
grant före en realisering, då det också innebär risker, där spridning
av sjukdomar endast är en. Utplantering av fjällrävar är inte aktuell
inom ramen för detta åtgärdsprogram.

Genomförande
Prioritering av åtgärder och resursbehov
Med Life-medel. I Life-projektet finns under perioden 1998–2001
4,7 miljoner kronor. Utav dessa går ca 1,3 miljoner till åtgärder i
Finland. Då återstår 3,4 miljoner för åtgärder i Sverige under den-
na period. Det innebär ett genomsnitt på 850 000 kronor per år i
Sverige. Denna summa kan dock variera i viss omfattning, då åt-
gärderna skiljer sig mellan de år projektet avser.

Total kostnad:

Naturvårdsverket 150 000
WWF                          75 000
Stockholms universitet 200 000
Life ca 425 000
Totalt 850 000

För detaljer i finansieringen se bilaga 3. Life-Nature 98–4, samt
bilaga 4. Life-Nature 98/27–98/28.
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Aktiviteter under 1998
Övervakning/Inventering
Lyinventeringar sommartid och under
vårvintern samordnas i hela fjällom-
rådet. Att inventera lyor sommartid
är det mest effektiva sättet att kontrol-
lera den årliga föryngringen och att
uppskatta antalet reproducerande
fjällrävar. För detta ändamål samord-
nas inventeringsmetoder, invente-
ringsprotokoll samt en gemensam da-
tabas för lagring och analysering av
data.

Inventeringar och  sammanställ-
ning av data genomförs av Länssty-
relsen i Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län samt av Stockholms
universitet. Vinterinventeringar av
rävlyor utförs i första hand av respek-
tive länsstyrelse; sommarinventering-
ar utförs främst av Stockholms uni-
versitet.

Uppskattningar av antalet fjällrävar
bör göras regelbundet i de berörda lä-
nen och rapporteras in till den gemen-
samma databasen. En rapport sam-
manställs till Naturvårdsverket och
Artdatabanken.

Ansvariga: Länsstyrelserna i respekti-
ve län, Stockholms universitet
Utförare: Länsstyrelserna i respektive
län, Stockholms universitet

Förvaltningsåtgärder
Stödutfodring. Stödutfodring ska ses
som en krisåtgärd och endast ske un-
der förutsättning att födan ej utnytt-
jas i större utsträckning av andra ar-
ter. Utfodring kommer att ske såväl
sommar (Stockholms universitet) som
vintertid (länsstyrelserna).

Ansvariga: Stockholms universitet,
Länsstyrelsen i respektive län
Utförare: Stockholms universitet,
Länsstyrelsen i respektive län

Forskning
Predation/konkurrens från rödräv.
Ett kombinerat forsknings- och för-
valtningsprojekt genom skyddsjakt på
rödräv kommer att genomföras i tra-
ditionella fjällrävsområden med lämp-
liga referensområden. Jakten på röd-
räv utförs enligt gällande jaktlagstift-
ning och endast på individer som be-
döms ha etablerat sig i fjällrävrevir.
Den kommer att utföras av utsedda
jägare under överinseende av Stock-
holms universitet, som följer upp och
utvärderar effekterna i Västerbotten
och Norrbotten.

Ansvarig: Stockholms universitet
Utförare: Stockholms universitet
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Aktiviteter under  1999
Övervakning/Inventering
Lyinventeringarna fortsätter i hela
fjällområdet. Sammanställning av
data, analysering samt rapportering.

Ansvariga: Länsstyrelserna i respekti-
ve län, Stockholms universitet
Utförare: Länsstyrelserna i respektive
län, Stockholms universitet

Områdesskydd
Fjällräven infördes på den förteckning,
på bilaga 2, enligt EU:s direktiv över
arter för vilka särskilda bevarandeom-
råden ska inrättas. Ett fullgott skydd
finns i stora delar av fjällområdet i
form av nationalparker, men en brist-
analys bör göras för att utröna beho-
vet av att avsätta ytterligare skyddsom-
råden. En rapport presenteras i decem-
ber år 2000.

Ansvariga: Stockholms universitet
(analys), Länsstyrelserna i respektive
län
Utförare: Stockholms universitet (ana-
lys), Länsstyrelserna i respektive län

Förvaltningsåtgärder
Stödutfodring. Projektet med stöd-
utfodring fortsätter.

Ansvariga: Länsstyrelserna i respekti-
ve län, Stockholms universitet
Utförare: Länsstyrelserna i respektive
län, Stockholms universitet

Informationsbroschyr
En informationsbroschyr, folder om
fjällräven som art, om gällande frid-
lysningsbestämmelser, om det nuva-
rande hotet mot fjällrävens existens
och om Life-projektet tas fram under
1999.

Ansvariga: Stockholms universitet,
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Utförare: Stockholms universitet,
Naturvårdsverket, Länsstyrelserna

Forskning
Predation/konkurrens från rödräv.
Det kombinerade förvaltnings- och
forskningsprojektet att utvärdera kon-
kurrensen från rödräv genom skydds-
jakt fortsätter. En eventuell utvidgning
till ytterligare lämpliga fjällrävrevir
med referensområden kan komma att
genomföras under 1999.

Ansvarig: Stockholms universitet
Utförare: Stockholms universitet

Spridningsbild. För att få kunskap
om fjällrävens spridningsbild bör ett
forskningsprojektet, som bygger på att
radiomärka och radiopejla fjällrävar
inledas. Samordning bör ske med lik-
nande projekt för rovdjur i Sverige.

Ansvariga: Vid åtgärdsprogrammets
fastställande, inget officiellt beslut.
Utförare: Stockholms universitet

Genetisk variation. Den nuvarande
storleken på den svenska fjällrävstam-
men medför att den genetiska varia-
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tionen snabbt minskar. En undersök-
ning bör göras om hur snabbt detta
sker, samt kring konsekvenserna av
inaveln. Vidare bör detta utföras i re-
lation med en kartläggning av släkt-

skap till fjällrävar i andra länder.

Ansvariga: Vid åtgärdsprogrammets
fastställande, inget officiellt beslut.
Utförare: Stockholms universitet

Aktiviteter under 2000
Övervakning/Inventering
Lyinventeringarna fortsätter i hela
fjällområdet. Sammanställning och
analysering av data samt rapportering.

Ansvariga: Länsstyrelserna i respekti-
ve län, Stockholms universitet
Utförare: Länsstyrelserna i respektive
län, Stockholms universitet

Områdesskydd
Efter att bristanalysen är utförd ska en
rapport presenteras, i december, om
behovet av ytterligare skyddsområden
för fjällräv.

Ansvariga: Stockholms universitet
(analys), Länsstyrelserna i respektive
län
Utförare: Stockholms universitet (ana-
lys), Länsstyrelserna i respektive län

Begränsning i jakt
En tillämpning av försiktighetsprin-
cipen kan komma att iakttagas enligt
jordbruksverkets föreskrifter om upp-
låtelser av rätt till småviltsjakt och
fiske på statens mark ovanför od-
lingsgränsen och på renbetesfjällen,
1993:384; 3 §. Det innebär en över-
syn av behovet av en lokal begräns-

ning av korttidsjakten, i för fjällräven
särskilt viktiga områden.

Ansvariga: Berörda länsstyrelser och
Jordbruksverket
Utförare: Länsstyrelsen

Förvaltningsåtgärder
Stödutfodring. Stödutfodringen fort-
sätter och utvärderas efter periodens
slut.

Ansvariga: Stockholms universitet,
Länsstyrelsen i respektive län
Utförare: Stockholms universitet,
Länsstyrelsen i respektive län

Forskning
Predation/konkurrens från rödräv.
Det kombinerade förvaltnings- och
forskningsprojektet att utvärdera kon-
kurrensen från rödräv genom skydds-
jakt fortsätter.

Ansvarig: Stockholms universitet
Utförare: Stockholms universitet

Spridningsbild. Forskningsprojektet,
som bygger på att radiomärka och ra-
diopejla fjällrävar bör genomföras.
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Ansvariga: Vid åtgärdsprogrammets
fastställande, inget officiellt beslut.
Utförare: Stockholms universitet

Genetisk variation. Undersökningen
av den svenska fjällrävsstammen bör

göras. Detsamma gäller kartläggning-
en av släktskap till fjällrävar i andra
länder.

Ansvariga: Vid åtgärdsprogrammets
fastställande, inget officiellt beslut.
Utförare: Stockholms universitet

Aktiviteter under 2001

Övervakning/Inventering
Lyinventeringarna fortsätter i hela
fjällområdet. Sammanställning, ana-
lysering av data, rapportering samt ut-
värdering av projektet.

Ansvariga: Stockholms universitet,
Länsstyrelsen i respektive län
Utförare: Stockholms universitet,
Länsstyrelsen i respektive län

Förvaltningsåtgärder
Stödutfodring. Stödutfodringen fort-
sätter och utvärderas efter periodens
slut.

Ansvariga: Stockholms universitet,
Länsstyrelsen i respektive län
Utförare: Stockholms universitet,
Länsstyrelsen i respektive län

Forskning
Predation/konkurrens från rödräv.
Det kombinerade förvaltnings- och
forskningsprojektet att utvärdera kon-
kurrensen från rödräv genom skydds-
jakt fortsätter. En rapport presenteras
efter periodens slut.

Ansvarig: Stockholms universitet
Utförare: Stockholms universitet

Spridningsbild. Forskningsprojektet,
som bygger på att radiomärka och ra-
diopejla bör genomföras.

Ansvariga: Vid åtgärdsprogrammets
fastställande, inget officiellt beslut.
Utförare: Stockholms universitet

Genetisk variation. Undersökningen
av den svenska fjällrävsstammens ge-
netiska variation bör göras. Detsam-
ma gäller kartläggningen av släktskap
till fjällrävar i andra länder.

Ansvariga: Vid åtgärdsprogrammets
fastställande, inget officiellt beslut.
Utförare: Stockholms universitet

Revidering av
åtgärdsprogrammet
Programmet omprövas av Naturvårds-
verket senast år 2002. Förslag till ett
reviderat åtgärdsprogram för fjällräv
tas fram år 2002. Om behov uppstår
kan programmet revideras tidigare.
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Bilaga 2

Fig. 1. Beräknat antal vuxna fjällrävar i Z) Jämtland, AC) Väster-
botten, BD) Norrbotten och totalt i hela Sverige. Streckad linje
betonar att inventeringar av lyor vid låga populationsstorlekar ten-
derar att underskatta antal individer. Pilar indikerar toppar i små-
gnagarpopulationer. Se s. 17, Inventeringar.
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Fig. 2. Totalt antal fjällrävar vid lyor där ofyllda ringar visar antal
individer på våren, endast vuxna individer och fyllda ringar visar
antal individer på sommaren, där även juveniler ingår. Det relativa
antalet smågnagare (per 100 fångstnätter) visas med fyllda triang-
lar. Se s. 9, Föda.
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Fig. 3. Genomsnittlig kullstorlek i Z) Jämtland, AC) Västerbotten,
BD) Norrbotten och TOT) hela Sverige. Trianglar: visar år då ing-
en reproduktion kunde noteras. Se s. 10, Kullstorlek.
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Bilaga 3
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40



Åtgärdsprogram framtagna för bevarande
av hotade arter och miljöer

  1. Sandstäpp

  2. Småsvalting

  3. Pilgrimsfalk

  4. Flodkräfta

  5. Mal

  6. Grönling

  7. Sandkrypare

  8. Vårlekande siklöja

  9. Nissöga

10. Flodpärlmussla

11. Dårgräsfjäril

12. Fjällräv

Beställningsadress
Naturvårdsverket
Kundtjänst
106 48 Stockholm
Tfn: 08-698 10 00
Fax: 08-698 15 15

ISBN 91-620-9906-X
© Naturvårdsverket

Omslagsfoto
Magnus Tannerfeldt

Redigering och layout
Erland Ljungström/rätt sida

Tryck
TunaTryck, Eskilstuna 1999

Upplaga
800 ex



ÅTGÄRDSPROGRAM
för bevarande av

FJÄLLRÄV
(Alopex lagopus)

En viktig del i Naturvårdsverkets
arbete är att bevara den biologiska
mångfalden, däribland landets växt-,
svamp- och djurarter samt deras
livsmiljöer. Mellan 5 och 10 procent
av arterna bedöms vara hotade i
betydelsen att deras långsiktiga
överlevnad inte anses vara säkrad.

Ett led i bevarandet av arterna
och deras livsmiljöer är naturvårds-
hänsyn inom exempelvis skogs- och
jordbruk. Ett annat är skydd av olika
naturtyper genom bildande av
naturreservat och liknande.

Vissa arter, habitat eller biotoper
är dock så hotade eller kräver så
speciella åtgärder att deras över-
levnad inte kan säkras med dessa
hänsyns- och skyddsmetoder.

För dessa upprättar Naturvårds-
verket särskilda åtgärdsprogram som
redovisar konkreta och specifika
skydds- och bevarandeåtgärder.
I programmen finns även beslut om
finansiering och ansvarsfördelning
mellan berörda parter.

Programmen är tidsbegränsade
och avses därför att förnyas i takt
med att nya erfarenheter vinns. De
syftar till att utgöra underlag i första
hand för myndigheternas arbete,
men kan även användas av organisa-
tioner eller enskilda personer som
engagerar sig i naturvårdsarbetet.

Naturvårdsverket
i samarbete med

ArtDatabanken

ISBN 91-620-9906-x


