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Reproducerande fjällrävar, 1974-2017

Sommaren 2017 föddes 31 fjällrävskullar i Sverige vilket är fler än fjolårets 8
kullar. Flest kullar (16) föddes i Helagsfjällen medan antalet var jämnare och

mer utspritt i resten av fjällkedjan, med 4 kullar i Borgafjäll, 8 kullar i
Vindelfjällen/Arjeplogsfjällen och enstaka strökullar i Sösjöfjällen, Kebnekaise och
Råstojaure. Kullarna var genomgående inte särskilt stora och varierade mellan 1
och 10 valpar.

Årets inventering av smågnagare visade på låga nivåer men den förhållandevis
stora ökningen av antalet kullar tyder ändå på att antal smågnagare håller på att
öka. Den skandinaviska fjällräven förökar sig bara när tillgången på smågnagare
är förhållandevis god och därför ser det ut som om att 2017 kan vara ett
uppgångsår för smågnagarstammen. Om utvecklingen fortsätter har 2018
förutsättningar att bli ett bra lämmelår vilket är en förutsättning för att
fjällrävsstammen ska kunna tillväxa.

Återkommande skabbproblem i Borgafjäll
I april sågs två skabbsmittade fjällrävar på länsstyrelsens åtelkameror i Borgafjäll.
Det är första observationen sedan 2014 och behandling i form av medicinerade
korvar sattes genast igång av länsstyrelsens personal. Inga smittade rävar siktades
under sommarens fältarbete, men det låga antalet kullar i området under de
senaste åren är förmodligen åtminstone delvis en effekt av skabben. Ifjol hade
Borgafjäll flest kullar i hela landet (6 stycken) vilket alltså var fler än de 4 som
föddes i år.

Fältarbete
Fältarbetet som utfördes i fjällrävsprojektets regi omfattade i år även Norrbotten,
tack vare utökad finansiering från Europeiska unionens. Det innebär att det totala
arbetsområdet närmast fördubblats. Fältarbetet genomfördes av sammanlagt 57
personer: forskare, examensarbetare och frivilliga från Stockholms universitet
tillsammans med länsstyrelsernas naturbevakare. Totalt tillbringade deltagarna
från fjällrävsprojektet drygt 900 dagar i fält och drygt 260 lyor besöktes.
Dessutom hittades några nya lyor.

Fältarbetet på sociala medier
Sedan några år har Fjällrävsprojektet ett Instagramkonto (@fjallravsprojektet)
vilket har kommit upp i över 600 följare under sommaren. Det ger oss möjlighet
att nå ut med direktrapporter från fältarbetet medan det pågår och svara på frågor
från allmänheten. Inläggen korspostas också på projektets Facebooksida
(@arcticfoxproject). Sedan hösten finns vi även på twitter (@fjllrvsprjkt).

Finansiering
Förutom hjälp från våra sponsorer, framförallt vår huvudsponsor Fjällräven AB,
och EUfinansiering i form av Interregprojektet Felles Fjellrev II har EU utökat sin
finansiering i och med projektet Felles fjellrev Nord som omfattar Länsstyrelsen i
Norrbotten, Norsk institut for naturforskning och finska
Forststyrelsen/Metsähallitus.
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