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Sammanfattning		

	

Osämja	mellan	människan	och	rovdjuren	har	funnits	sedan	vi	slutade	jaga	och	började	bruka	
jorden	och	bedriva	lantbruk.	En	av	de	absolut	viktigaste	faktorerna	som	bestämmer	vart	en	
art	 förekommer,	 hur	 stark	 en	 stam	 är	 och	 hur	 den	 förändras	 över	 tiden,	 är	 predation.	 I	
svensk	 historia	 har	 både	 rådjurs	 (Capreolus	 capreolus)	 och	 rödräven	 (Vulpes	 vulpes)	 båda	
populationer	varit	nära	nationell	utrotning.	Syftet	med	uppsatsen	är	att	ta	reda	på	om	räven	
har	 någon	 påverkan	 på	 rådjurspopulationen.	 Detta	 görs	 genom	 att	 analysera	
avskjutningsstatistik	 från	 viltdata.nu	 i	 tre	 olika	 län	 med	 liknande	 klimat	 och	 innehåller	
samma	 arter	 av	 predatorer.	 Analysen	 gjordes	med	 korrelationsanalys.	 Dock	 var	 det	 inget	
utav	resultaten	som	visade	någon	signifikans.	Dessa	olika	resultat	i	de	olika	län	tyder	på	att	
det	finns	andra	faktorer	än	räven	som	påverkar	rådjurspopulationen.	

Nyckelord:	rödräv,	rådjur,	predation,	omnivor,	herbivor	

	

Abstract	

	

A	 conflict	 between	humans	 and	predators	has	 existed	 since	man	 stopped	hunting	 and	
started	 with	 agriculture	 instead.	We	 know	 today	 that	 one	 of	 the	most	 important	 factors	
influencing	 the	 distribution	 and	 abundance	 of	 a	 species	 is	 predation.	 Over	 the	 last	 two?	
centuries,	 both	 the	 roe	 deer	 (Capreolus	 capreolus)	 population	 and	 the	 red	 fox	 (Vulpes	
vulpes)	population	have	been	very	close	to	extinction	in	Sweden.	The	purpose	of	this	study	
was	to	determine	if	the	red	fox	population	affects	the	roe	deer	population.	This	was	done	by	
analyzing	 hunting	 statistics	 from	 viltdata.nu	 in	 three	 different	 regions	with	 similar	 climate	
and	with	the	same	type	of	carnivores.	The	analysis	was	performed	using	correlation	analysis.	
None	 of	 the	 relationships	 between	 roe	 deer	 and	 the	 fox	 in	 the	 three	 different	 areas	was	
significant.	This	 indicates	 that	 there	are	 factors	other	 than	predation	by	 fox	 that	 influence	
the	deer	population.			
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Inledning	

Osämja	mellan	människan	och	 rovdjuren	har	 funnits	 sedan	vi	 slutade	 jaga	och	började	
bruka	jorden	och	bedriva	lantbruk	(Widemo,	2008).	Förutom	att	rovdjur	tar	tamboskap	utgör	
de	 ett	 hot	 mot	 skyddsvärda	 arter	 samt	 komplicerar	 beskattningen	 av	 viltstammar	
(Jägarförbundet,	 2012).	 Bortsätt	 från	 problemen	 vi	 upplever	 från	 rovdjuren	 skapar	 de	 en	
viktig	del	av	den	biologiska	mångfalden	och	en	självklar	del	 i	vår	fauna.	Vilt-	och	naturvård	
idag	har	som	förutsättning	att	nyttja	den	biologiska	mångfalden	på	ett	hållbart	sätt	för	både	
människan	 och	 andra	 rovdjur	 (Widemo,	 2008).	 Det	 finns	 matematiska	 modeller	 som	
beskriver	 relationen	 mellan	 byte	 och	 predator	 samt	 deras	 interaktioner	 mellan	 två	 olika	
populationer	där	den	ena	parten	är	beroende	av	den	andra	för	mat	och	överlevnad	(Sasmal,	
2019).	 En	 förenklad	matematisk	 formel	 som	 tillexempel	 Lotka	och	Volterra	 (Bacaër,	 2011)	
går	ut	på	att	när	predatorn	ökar,	minskar	bytet.	När	bytespopulationen	är	liten	kan	den	inte	
försörja	 rovdjurspopulationen	 vilket	 leder	 till	 en	 minskning	 bland	 predatorerna.	 Denna	
minskning	 ger	 bytespopulationen	 en	 chans	 att	 återhämta	 sig	 och	 öka.	 Dessa	 cykler	 kan	
tydligt	 ses	 mellan	 det	 kanadensiska	 lodjuret	 (Lynx	 canadensis)	 snöskoharen	 (Lepus	
americanus)	(Ives	&	Murray,	1997).	

En	av	de	absolut	viktigaste	faktorerna	som	bestämmer	vart	en	art	förekommer,	hur	stark	
en	 stam	 är	 och	 hur	 den	 förändras	 över	 tiden,	 är	 predation.	 Utvecklingarna	 som	 sker	 hos	
bytesdjuret	 förekommer	 med	 anpassningar	 i	 form	 av	 beteenden	 och	 utseenden	 för	 att	
minimera	risken	att	 falla	byte	hos	en	predator.	Samtidigt	svarar	predatorn	med	att	djurets	
egna	anpassningar	utvecklas	 för	att	motverka	bytesdjurets	anpassningar.	Alla	djurarter	är	 i	
praktiskt	 sett	predatorer,	bytesdjur	eller	både	och.	Detta	 leder	 till	 att	predatorer	påverkar	
utseendet,	beteenden	samt	vilka	arter	som	samexisterar	hos	alla	djur	(Widemo,	2008).	Vissa	
predatorer	använder	sig	av	alternativa	byten,	vilket	innebär	att	när	det	blir	ont	om	ena	bytet	
så	byter	den	art	tills	den	återhämtat	sig	(Ordiz,	2010).	Ett	exempel	på	predatorer	som	lever	
så	hittas	bland	annat	mellan	specialist	jägaren	lodjuret	på	snöskoharen	men	som	aktivt	jagar	
röd	ekorre	(Tamiasciurus	hudsonicus)	när	snöskoharens	population	minskar	(Peers,	Wehtje,	
Thornton,	&	Murray,	2013).	Bytespopulationerna	begränsas	av	predation	på	populationen.	
Därför	 kan	 minskat	 predationstryck	 vara	 avgörande	 för	 att	 kunna	 skapa	 livskraftiga,	
beskattningsbara	 stammar	 av	 vilt	 utan	 att	 förstöra	 predatorernas	 livskraftiga	 stammar	
(Widemo,	2008).	För	att	kunna	beskriva	relationen	mellan	predatorn	och	bytet	är	det	viktigt	
att	förstå	och	ha	kunskap	om	rovdjurspopulationens	storlek,	tillgång	till	byte	samt	ett	medel	
konsumtionshastighet	hos	den	vanliga	predatorn.	(Abrams	&	Ginzburg,	2000)	

Rådjuret	 är	 Sveriges	 vanligaste	 och	 minsta	 hjortdjur	 som	 finns	 utspritt	 i	 hela	 landet,	
förutom	 i	 alpin	 regionerna	 (Artdatabanken,	 2015).	 Arten	 är	 väldigt	 anpassningsbar	 och	
påträffas	i	de	allra	flesta	miljöer	som	öppna	landskap,	skogsmiljöer,	på	jordbruksmarker	och	
även	 i	 tätbebyggda	 områden	 (Jaktlagsutredningen,	 2014)	 Räven	 finns	 i	 alla	 miljöer,	 från	
städernas	parker	till	kalfjällen.	Den	klassas	som	ett	av	världens	mest	spridda	rovdjur	och	är	



aktiv	 året	 runt.	 Räven	 är	 en	 omnivor	 som	 jagar	 främst	 nattetid	 och	 lever	 bland	 annat	 på	
kadaver,	insekter,	bär,	smågnagare	och	rådjurskid	(Artdatabanken,	2015).	

Under	 något	 skede	 i	 svenskhistoria	 har	 både	 räven	 och	 rådjuret	 varit	 nära	 nationell	
utrotning	på	grund	av	separata	faktorer.	(Karlsson,	Svenskjakt	,	2015)	I	Sverige	förekommer	
rådjuret	naturligt	men	på	grund	av	frisläppning	av	jakten	var	den	svenska	populationen	nära	
att	 försvinna	 under	 1800-talet.	 Gustav	 III	 upphävde	 kungens	 och	 adelns	 privilegier	 för	 en	
ensamrätt	på	jakten.	Detta	betydde	att	alla	som	ägde	mark	hade	rätt	att	 jaga,	vilket	ökade	
jakttrycket	på	 främst	klövvilt.	På	1830-talet	 fanns	en	mycket	 liten	 rådjurspopulation	nere	 i	
Skåne	 (Cederlund	 &	 Liberg,	 1995).	 Men	 genom	 fredning,	 reglerad	 jakt	 samt	 små	
rovdjursstammar	återkoloniserade	sig	arten	snabbt.	Mellan	1970–1980-talet	drabbades	den	
svenska	 rävpopulationen	 av	 rävskabb	 vilket	 mynnade	 ut	 till	 en	 drastisk	 nedgång	 av	
rävpopulation	 i	 Sverige.	 Detta	 ledde	 till	 en	 möjlig	 effekt	 på	 minskad	 predation	 på	
rådjurskiden,	vars	population	ökade	i	slutet	på	1980-talet	(Jarnemo	&	Liberg,	2005).	

Under	80	talet	kom	den	första	långa	studien	i	Sverige	som	undersökte	rävens	effekt	på	
rådjur	 (Jarnemo	 och	 Liberg,	 1986).	 Studien	 visade	 att	 räven	 hade	 en	 negativ	 effekt	 på	
rådjurskiden	under	en	längre	tid.	 I	rapporten	har	de	visat	att	rävens	mest	effektiva	sätt	att	
hitta	födan	är	att	vänta	och	 iaktta	rågeten	tills	den	går	tillbaka	till	 råkiden.	Att	räven	är	en	
effektiv	jägare	på	kid	bevisas	i	flera	forskningsstudier,	90%	av	kiden	överlever	på	rävtomma	
marker	 medan	 endast	 20–40%	 överlever	 på	 marker	 med	 räv	 (Karlsson,	 2017).	 En	 annan	
studie	 visade	 att	 stödmatningen	 av	 räven	 inte	 gav	 något	 signifikant	minskning	 på	 antalet	
råkid	som	togs	(Nordström,	Kjellander,	Andrén,	&	Atle,	2009).	

Jägarförbundet	(2012)	har	konstaterat	att	avskjutningen	på	rådjur	avspeglar	den	verkliga	
populationsstorleken.	(Cederlund	&	Liberg,	1995)	Nationellt	störtdök	rådjursstammen	antal	
avskjutningar	2008	och	har	inte	återhämtat	sig	sen	dess.	I	Örebro	störtdök	populationen	år	
2008,	 där	 återhämtade	 sig	 antalet	 för	 att	 sedan	 störtdyka	 igen	 år	 2014.	 I	 Västmanland	
störtdök	 populationen	 även	 där	 och	 håller	 på	 att	 återhämta	 sig	 än	 idag	 samma	 sak	 i	
Östergötland.	En	vanlig	folktro	är	att	det	är	rävpopulationen	som	är	orsaken	till	minskningen,	
min	hypotes	är	att	relationen	mellan	rödrävpopulationen	och	rådjurspopulationen	 inte	har	
någon	bevisad	negativ	effekt	på	varandra.	Syftet	med	uppsatsen	är	att	ta	reda	på	om	rävens	
negativa	 påverkan	 på	 rådjurspopulationen	 är	 signifikant	 genom	 att	 analysera	
avskjutningsstatistik	från	viltdata.nu.		

Metod	och	material		
	

Den	 data	 som	 använts	 för	 avskjutningsanalysen	 härstammar	 från	 jägarförbundets	
rapporteringssida,	 viltdata.se	 All	 data	 därifrån	 är	 frivilligt	 insamlat	 från	 jägare.	 Detta	 har,	
enligt	 jägarförbundet,	visat	sig	ge	en	mer	korrekt	utvärdering	på	viltpopulationerna	än	när	
rapportering	 skett	 under	 tvång.	 Jag	 valde	 att	 ta	 den	 nationella	 avskjutningsstatistiken	 på	



rödräv	och	rådjur	som	en	överblick	på	hur	det	generellt	ser	ut	i	Sverige,	sen	valdes	data	från	
tre	 olika	 platser	 som	 alla	 hade	 samma	 typ	 av	 predationer	 (viltdata.se),	 liknande	
landskapstyper	 samt	 likadant	 klimat.	 Resultatet	 fås	 ut	 genom	 att	 analysera	 avskjutningen	
mellan	predator	och	byte	som	rapporterats	in	med	SPSS.	Då	avskjutningen	mellan	rådjur	och	
rödräv	avspeglas	i	deras	populationsstorlek	valdes	det	att	göra	en	korrelationsanalys	på	den	
framtagna	avskjutningsstatistiken.	Avskjutningsstatistiken	mellan	2006–2017	på	de	tre	olika	
platserna	är	hämtad	 från	viltdata.se,	 klimatdata	på	de	olika	platserna	mellan	 samma	år	är	
hämtad	 från	 SMHI.	 Avskjutningen	 mellan	 rådjuren	 respektive	 rödräven	 har	 jämförts	 med	
varandra	 för	 att	 se	 om	det	 finns	 ett	 samband.	 Korrelationsanayls	 har	 gjorts	 för	 att	 se	 hur	
starkt	 sambandet	 mellan	 rävpopulationen	 och	 rådjurspopulationen	 är,	 sen	 beräknades	
dataområdet	 med	 Pearson	 korrelationskoefficient.	 Slutligen	 för	 att	 få	 fram	 p-värdet	
associerat	med	korrelationen	användes	korrelationstabell.		

	

Undersökningsområden	
	

Dessa	undersökningsområden,	Västmanland,	Östergötland	och	Örebro	län,	valdes	på	grund	
av	sin	geografiska	närhet	till	varandra.	Då	rådjur	har	det	svårt	att	överleva	hårda	vintrar,	var	
det	 väsentligt	 att	 områdena	 hade	 ett	 likartat	 klimat	 med	 liknande	 landskapstyp.	
Medeltemperaturen	i	januari	samt	i	juli	på	de	tre	olika	platserna,	tagna	från	två	mätplatser	i	
vartdera	länet	mellan	åren	2006–2018	var	snarlika	(Tabell	1).	Då	temperaturerna	på	vartdera	
stället	skiljer	sig	med	±1–2°C	exkluderar	jag	dödsfall	på	grund	av	extrema	väderförhållanden	
i	min	analys.		

	

Västmanlands	län	 Östergötlands	län	 Örebros	län	

medel	temp.	Jan	 -2,9°C	 -2,9°C	 -3,3°C	

medel	temp.	juli	 18,2°C	 17,7°C	 16,7°C	

Tabell	1:	Medeltemperatur	i	Västmanland,	Östergötland	och	Örebro	län	i	januari	och	juli	2006–2018.	

	

Landskapsanalyserna	 för	 varje	 område	 är	 framtagna	 av	 tre	 olika	 konsultfirmor.	 Ferriva	 AB	
gjorde	Analysen	för	Örebros	län,	Befaringsbyrån	användes	i	Västmanlands	län	och	Sweco	AB	
i	Östergötlands	län.	Örebros	län	består	till	största	del	av	mosaikartat	skogslandskap,	sjö-	och	
myrrikt	skogslandskap	och	av	slättlandskap	(Jancke,	Ask,	&	Fast,	2011).	I	Västmanlands	län	är	
det	 mestadels	 sjönäralandskap,	 slättlandskap,	 mosaikartat	 skogslandskap	 samt	 Åsar	 och	
ådalar	som	dominerar	i	länet	(Befaringsbyrån,	2016).	Det	är	samma	landskapskaraktärer	som	
är	mest	framhävande	 i	Östergötlands	 län	som	även	framträder	starkast	 i	Västmanlands	 län	
(Sweco	AB,	2018).	



Resultat	

Nationellt		

	

Nationellt	skjuts	det	1,58	rådjur	per	skjuten	rödräv.	Mellan	åren	2006–2018	sköts	det	1	373	
635	rådjur	och	871	993	rödrävar,	det	finns	ingen	signifikant	korrelation	med	ett	p-värde	på	0,212	
mellan	 arterna	 (r=	 -0,2668,	 fg=	 11)	 (Fig.	 1),	 detta	 visar	 att	 rävpopulationen	 inte	 har	 en	
signifikant	 påverkan	 på	 rådjurspopulationen	 under	 dessa	 12	 år	 på	 nationell	 nivå.	
Förändringarna	 hos	 räv-	 och	 rådjurs	 populationen	 mellan	 år	 2006–2018	 visar	 inga	 större	
fluktuationer	(Fig.	2).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	1	Förhållandet	mellan	rådjurspopulationen	och	rödrävspopulationen	baserat	på	
avskjutningsstatistiken	i	hela	Sverige	mellan	åren	2006–2018.	

	

	

Figur	2	Förändringen	i	populationsstorlek	över	tid	i	avskjutningen	på	en	nationell	nivå	mellan	rådjur	och	
rödräv,	mellan	år	2006–2018.	

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rådjur Rödräv

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

An
ta
le
t	r
öd

rä
v

Antalet	rådjur



Regionalt	
	

I	Örebros	län	sköts	det	28	524	rådjur	och	20	982	rödrävar,	dvs.	att	det	har	skjutits	1,36	rådjur	
per	skjuten	rödräv.	Korrelation	mellan	räv	och	rådjuret	är	inte	signifikant	med	p-värdet	0,527	
(r	=	0,0233,	 fg	=	11)	 (Fig.	3)	mellan	åren	2006–2018.	Dock	 fanns	det	en	 tendens	 (fig.	4)	mellan	
åren	2009–2011	att	det	skulle	kunna	finnas	en	koppling	som	visar	att	när	räven	ökar	 i	 takt	
med	att	rådjuren	minskar.			

	

	

Figur	3	Förhållandet	mellan	rådjurspopulationen	och	rödrävspopulationen	baserat	på	
avskjutningsstatistiken	i	Örebros	län	mellan	åren	2006–2018.	

	

	

Figur	4	Förändringar	av	populationen	över	tid	baserat	på	avskjutningen	i	Örebros	län	hos	rådjur	och	rödräv,	
mellan	år	2006–2018.	
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I	 Västmanlands	 län	 sköts	 det	 24	 956	 rådjur	 och	 17	 133	 rödrävar,	 dvs.	 1,46	 rådjur	 per	
avskjuten	rödräv.	Korrelationen	här	är	obefintlig	med	ett	p-värde	på	0,99	(r=	0,635,	fg=	11).	
(Fig.	5).	Det	finns	en	nedgång	hos	både	rådjuren	och	rödräven	under	åren	2009–2011	(Fig.	
6).	Inget	samband	syns	som	visar	tydlig	relation	mellan	rödräv	och	rådjur.	

	

Figur	5	Förhållandet	mellan	rådjurspopulationen	och	rödrävspopulationen	baserat	på	
avskjutningsstatistiken	i	Västmanlands	län	mellan	åren	2006–2018.	

	

	

	

Figur	6	Förändringar	av	populationen	över	tid	baserat	på	avskjutningen	i	Västmanlands	län	hos	rådjur	och	
rödräv,	mellan	år	2006–2018.	 	
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I	Östergötlands	 län	 sköts	det	102	524	 rådjur	och	39	888,	dvs.	det	 skjuts	2,57	 rådjur	på	en	
avskjuten	rödräv.	Mellan	åren	2006–2017	var	resultatet	signifikant	på	0,037,	däremot	när	jag	
gjorde	 om	 analysen	 mellan	 åren	 2006–2018	 blev	 p-värdet	 0,6	 och	 därmed	 försvann	
signifikansen.	(r	=	-0,551,	fg=11)	(Fig.	7).		Under	åren	2009–2011	fanns	det	en	icke-signifikant	
uppgång	 hos	 rödräven	 samtidigt	 som	 det	 är	 en	 nedgång	 i	 rådjurspopulationen,	 samtidigt	
som	det	fanns	en	nedgång	i	rådjurspopulationen	(Fig.8).		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figur	7	Förhållandet	mellan	rådjurspopulationen	och	rödrävspopulationen	baserat	på	avskjutningsstatistik	
mellan	år	2006–2018	i	Östergötlands	län.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	8	Förändringar	av	populationen	över	tid	baserat	på	avskjutningen	hos	rådjur	och	rödräv	mellan	år	
2006–2018.	I	Östergötlands	län	



Diskussion	
	

Som	man	 kan	 se	 i	 resultatet	 finns	 det	 inget	 som	 stärker	 teorin	 om	att	 räven	har	 en	
negativ	påverkan	på	rådjurspopulationen	varken	nationellt	eller	i	de	tre	länen.	I	Östergötland	
var	 resultatet	 signifikant	 på	 0,037	 mellan	 åren	 2006–2017,	 däremot	 när	 jag	 gjorde	 om	
analysen	mellan	 åren	2006–2018	blev	 resultatet	 0,6	 och	därmed	 försvann	det	 signifikanta	
sambandet.	Däremot	så	ser	man	 fortfarande	en	nedåtgående	trend.	Utav	de	 tre	 länen	var	
det	även	i	Östergötland	där	det	fanns	det	mer	än	dubbelt	så	mycket	rådjur	per	räv.	En	teori	
är	 att	 beståndet	 är	 så	 kraftigt	 att	 rävpopulationen	 kan	 ta	 kid	 utan	 en	 större	 påverkan	 på	
populationen.	 I	Örebros	och	 i	Västermanlands	 län	där	korrelationen	var	nästintill	obefintlig	
fanns	det	mindre	än	1.5	rådjur	per	räv.	En	teori	här	är	att	rävbestånden	på	dessa	platser	inte	
har	 rådjurskid	 som	det	 primära	bytet.	 Ett	 exempel	 på	 liknande	beteende	 är	 hos	 lodjuret	 i	
Nordamerika	som	har	specialiserat	på	snöskoharen,	lodjuret	använder	sig	av	röd	ekorre	som	
ett	alternativt	byte.	Det	alternativa	bytet	har	visat	sig	vara	vitalt	vid	drastiska	förändringar	i	
miljön	och	vid	nedgång	av	primärt	byte	(Peers,	Wehtje,	Thornton,	&	Murray,	2013).		

	

I	en	studie	som	gjordes	på	80-talet	beskrivs	rävens	skicklighet	i	att	jaga	rådjurskid	och	
att	 detta	 minskar	 rådjurspopulationen	 drastiskt.	 Deras	 analys	 är	 korrekt,	 dock	 väldigt	
snedvriden	 vilket	 har	 bevisats	 i	 flera	 forskningsprojekt.	 Där	 forskning	 genomförts	 på	
rävtomma	marker	har	det	visat	sig	att	ca	90%	av	kiden	överlever	medan	20–40%	överlever	
på	rävbebodda	marker	 (Karlsson,	2017).	 I	mina	resultat	ser	man	att	storleksförändringarna	
håller	sig	stabila	till	varandra	med	undantag	vissa	år.	Det	som	saknas	i	Jarnemo	och	Libergs	
studie	var	hur	populationsstorleken	påverkades	och	hur	många	andra	attraktiva	byten	fanns	
det	för	räven	samt	att	studien	borde	göras	på	flera	olika	geografiska	platser	för	att	kunna	bli	
mer	säkerhetsställd?		

	

I	 en	 studie	 om	 stödmatning	 (Nordström,	 Kjellander,	 Andrén	 och	 Mysterud	 (2004),	
försöker	man	minska	rävens	jakt	på	rådjurskid	genom	att	stödmata	räven	under	perioden	då	
rådjuren	fick	sina	kid.	Detta	visade	sig	inte	leda	till	någon	större	skillnad	på	antalet	kid	som	
rödräven	 tog.	 En	 tolkning	 på	 detta	 är	 att	 räven	 inte	 väljer	 föda	 efter	 lättillgänglighet.	 Det	
styrker	en	tidigare	teori	om	att	de	väljer	att	jaga	utvalda	byten	trots	att	de	finns	annan	föda	
att	 få	 (Macdonald,	2010).	Det	som	saknas	även	 i	denna	studie	är	 flera	geografiska	platser,	
kunskap	om	andra	attraktiva	byten	som	skulle	finnas	i	området.		Antingen	kan	man	tolka	det	
som	 att	 rödräven	 är	 specialiserad	 på	 rådjurskid,	 eller	 att	 de	 jagar	 en	 viss	 andel	 av	
bytespopulationen.	 Förekomsten	av	annat	omgivande	vilt	 påverkar	 jakten	hos	 räven	vilket	
gör	det	svårt	att	veta	vilket	som	är	det	prefererade	födoalternativet.		

	



Att	 resultaten	är	så	skilda	 i	de	olika	 länen	kan	ha	vissa	 förklaringar	som	 inte	ännu	är	
kartlagda.	 Ett	 exempel	 på	 en	 utläggning	 är	 att	 det	 finns	mer	 attraktiva	 byten	 för	 räven	 i	
Örebros	 och	 i	 Västmanlands	 län	 än	 vad	 som	 finns	 i	 Östergötlands	 län	 (Takenuchi,	 2019).	
Andra	tolkningar	på	att	arterna	sjunkit	i	antal	är	att	arterna	blivit	parasitinfesterade	eller	att	
det	varit	extrema	väderförhållanden	vid	de	åren.		

Om	arterna	haft	en	större	påverkan	på	varandra	borde	man	kunnat	se	detta	med	en	
viss	 fördröjning	 i	 avskjutningsstatistiken	 (Abrams	 &	 Ginzburg,	 2000).	 Enligt	 Lotka-Volterra	
modellen	 så	 ska	 rävpopulationen	 kunna	 bli	 större	 vid	 en	 stor	 rådjurspopulation,	 därefter	
minska	 i	 samband	 med	 att	 rådjurspopulationen	 minskat.	 Detta	 leder	 till	 att	
rådjurspopulationen	ska	kunna	växa	 till	 sig	när	 rävpopulationen	är	 liten,	vilket	 leder	 till	 en	
större	 avskjutning	 kommande	 år	 och	 därav	 en	 viss	 förskjutning	 (Ives	 &	 Murray,	 1997).	
Analyserar	man	avskjutningsstatistiken	mellan	länen	ser	man	den	förväntade	förskjutningen	
i	Örebros	och	 i	Västmanlands	 län	mellan	åren	2009–2011,	däremot	är	det	bara	mellan	de	
åren	och	inga	andra	förskjutningar.	I	Östergötlands	län	var	det	en	gemensam	nedgång	under	
samma	 år.	 Detta	 stärker	 min	 hypotes	 att	 relationen	 mellan	 rödrävspopulationen	 och	
rådjurspopulationen	inte	har	någon	bevisad	negativ	effekt	på	varandra.	Att	rödräven	har	en	
effekt	på	rådjuret	är	väldigt	tydlig,	däremot	är	inte	räven	de	enda	som	påverkar	arten.	

När	man	läser	på	Jägarförbundets	hemsida	under	fliken	rådjur,	står	det	att	den	främsta	
forskningen	hos	arten	är	på	hur	predationstrycket	påverkar	populationen.	Däremot	finns	det	
tydlig	 fortsatt	 kunskapsbrist	 om	 arternas	 påverkan	 på	 varandra	 samt	 att	 forskningen	 är	
väldigt	 begränsad	 (Jägarförbundet,	 2012).	 Det	 enda	 som	 egentligen	 konstaterats	 är	 att	
rödräven	 tar	 rådjurskid,	men	 inte	den	egentliga	påverkan	den	har	på	 rådjurspopulationen.	
Rådjur	får	i	vanliga	fall	två	till	tre	kid	per	år	(Jarnemo	&	Liberg,	2005).	Detta	syntes	när	räven	
var	 nära	 nationell	 utrotning	 (Karlsson,	 Svenskjakt	 ,	 2015)	 men	 som	 inte	 syns	 idag	 på	
rävbebodda	marker.	Kan	detta	vara	en	av	anpassningarna	rådjuret	gjort	till	 rovdjuren?	Det	
föreligger	 även	 brist	 på	 annan	 kunskap	 om	 andra	 faktorer	 som	 påverkar	
rådjurspopulationen.	Detta	leder	till	att	många	platser	har	hårt	tryck	på	rävjakt	för	att	kunna	
bevara	rådjurspopulationen.		

Kunskapsbristen	har	även	gjorde	det	svårt	med	arbetet	som	kan	påverka	resultatet.	Att	
det	inte	finns	en	riktig	uppskattning	på	antalet	individer	i	de	separata	populationerna.	Källor	
som	spisa.nu	 sa	2013	att	det	 fanns	 runt	700	000	djur,	 samma	år	 sa	 jägarförbundet	 (enligt	
wikipedia,	går	ej	att	kontrollera)	att	det	 fanns	runt	375	000	djur.	 Idag	finns	det	 inte	någon	
fakta	om	antalet	individer,	eller	hur	man	kan	få	fram	det	storskaligt	heller.	Naturvårdsverket	
beställde	en	kunskapssammanställning	som	skulle	innehålla	förekomst	av	bl.a.	rådjur,	en	av	
datakällorna	 de	 använt	 sig	 av	 för	 att	 få	 fram	 informationen	 var	 just	 avskjutningsstatistik	
(Jarnemo,	 Neumann,	 Göran	 Ericsson,	 &	 Andrén,	 2018).	 De	 enda	 Inventeringar	 på	 både	
hjortdjur	 och	 rödrävar	 som	 görs	 är	 i	 småskaliga	 skalor	 utav	 jägarna	 som	 är	 ansvariga	 för	
jaktmarken.	Dessa	publiceras	 inte	 eller	 görs	 offentliga	 för	 allmänheten	utan	det	 är	 endast	
avskjutningen.	 Vilket	 gör	 att	 man	 är	 beroende	 av	 att	 jägare	 tar	 eget	 ansvar	 och	 frivilligt	



rapporterar	 in	 avskjutningar	 osv.	 Den	 enda	 information	 som	 ges	 på	 Jägarförbundet	 är	 att	
avskjutningen	avspeglar	populationen	men	ingen	procentenhet	för	att	visa	hur	stor	andel	av	
en	population	som	skjuts	(Jägarförbundet,	2012).		

Okunnigheten	om	hur	 rovdjur	egentligen	påverkar	bytesdjuren	är	 fortfarande	väldigt	
stor	(Jaktlagsutredningen,	2014)	och	många	lever	kvar	med	de	gamla	fördomarna	att	rovdjur	
tar	 de	 svagaste	 individerna	 (Widemo,	 2008)	 och	 sållar	 bort	 dåliga	 gener.	 Då	 de	 gamla	
fördomarna	 ligger	 kvar	 om	 den	 extrema	 påverkan	 räven	 har	 på	 rådjuret	 lades	 fokus	 på	
frågan;	”Hur	negativ	är	rävens	påverkan	på	rådjurspopulationen”.	Denna	kunskap	är	väldigt	
viktig	 för	 att	 kunna	 upprätthålla	 en	 hälsosam	 viltvårdsförvaltning.	 Att	 inte	 endast	 förstå	
relationen	 mellan	 ett	 alternativt	 bytesdjur	 med	 en	 predator,	 utan	 även	 se	 bådas	 roll	 i	
ekosystemet	(Abrams	&	Ginzburg,	2000).	Nu	när	forskningen	om	våra	olika	hjortdjur	börjat	
öka	 successivt,	 borde	 en	 mer	 övergripande	 studie	 göras	 om	 hur	 de	 olika	 arterna	
sammanlänkas	i	ekosystemet	(Wentzel,	2003).	Detta	skulle	kunna	leda	till	färre	fördomar	om	
rovdjuren	och	en	mer	naturlig	efterhållning.	
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