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Förord  

De svenska fjällen erbjuder en storslagen och relativt opåverkad miljö. Här finns bland annat 
världsarvet Laponia, naturreservatet Vindelfjällen som är ett av Europas största skyddade 
områden, en levande samekultur och ett stort antal sällsynta växter och djur. 
 
Fjällen är förvisso en storslagen miljö men det är också ett ekosystem med låg resiliens, vilket 
betyder att det har små möjligheter att stå emot förändringar utan att hela systemet påverkas. 
Flertalet arter befinner sig på sin utbredningsrand vilket gör att känsligheten för störningar 
ökar och effekter av till exempel klimatstörningar kan förväntas uppträda tidigare än i system 
med hög resiliens. Fjällekosystemet kan med andra ord fungera som ett slags ”early warning”-
system och det är därför viktigt att övervaka och följa upp fjällen.  
 
Det svenska miljömålssystemet håller på att revideras och Miljömålsberedningen och 
Naturvårdsverket har kommit med förslag på nya etappmål och preciseringar. Till exempel 
föreslås fem etappmål för biologisk mångfald och de syftar bland annat till ekosystemtjänster 
och resiliens, hotade arter och naturtyper samt den biologiska mångfaldens och 
ekosystemtjänsternas värden. För miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö föreslås sex 
preciseringar inriktade på bland annat biologisk mångfald, landskapet, turism och rekreation 
samt hållbart nyttjande och hänsyn. Indikatorer kan hjälpa oss att följa upp dessa etappmål 
och preciseringar samt upptäcka eventuella förändringar i ekosystemet. 
 
Genom att använda sig av nyckelarter som indikatorer ökar chansen att i ett tidigt skede 
upptäcka förändringar som kan leda till konsekvenser för ekosystemet. Nyckelarters blotta 
existens är per definition avgörande för det ekologiska samhällets struktur och 
artsammansättning och är därmed mycket viktiga. Den här rapporten visar att det finns goda 
möjligheter att utveckla flera nya fjällindikatorer som följer upp miljökvalitetsmålen 
Storslagen fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan. Dessutom kan två befintliga indikatorer 
vidareutvecklas till att även redovisas på regional nivå.  
 
Projektet är ett utvecklingsprojekt inom RUS, Regional uppföljning och samverkan i 
miljömålssystemet, och har utförts av Länsstyrelsen i Västerbotten. Ett stort tack riktas till alla 
som bidragit med värdefull information om de olika nyckel- och ansvarsarterna samt gett råd 
och tips om utvecklingsbara indikatorer. 
 
 
Umeå, april 2011 
 
Linda Backlund 
Projektledare 
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Sammanfattning 

Projektet är ett utvecklingsprojekt inom RUS där det gemensamma regionala 
miljöövervakningsprogrammet Nyckelarter i fjällen har utvärderats i syfte att utveckla fler 
miljömålsindikatorer. Nyckelarter är arter som skapar viktiga livsbetingelser för många andra 
arter och är ett relativt etablerat, om än omdiskuterat, begrepp inom bevarandebiologin. 
Ansvarsarter används inte i lika stor utsträckning som nyckelarter men kan till exempel 
definieras som arter tilldelade län på grund av att huvuddelen av den svenska, europeiska eller 
världsutbredning finns inom länets gränser. I delprogrammet redovisas övervakningsresultat 
från nyckelarterna ren, smågnagare, dalripa, samt ansvarsarterna järv, fjällräv och jaktfalk.  
 
Idag finns tre miljömålsindikatorer på miljömålsportalen som härstammar från dessa 
övervakningar men resultatet visar att fler kan utvecklas. Nio förslag till nya indikatorer 
utvecklades för att främst följa upp miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Tre av dem bör 
prioriteras och det är Dalripa i fjällen, Cyklicitet hos smågnagare i fjällen och 
Vinterförhållanden och smågnagare i fjällen. Den sistnämnda indikatorn följer även upp 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 
 
Två av de befintliga indikatorerna, Antal renar i fjällen och Antal järvar i fjällen, kan 
vidareutvecklas till att redovisas även på regional nivå. Detta bör prioriteras. Renindikatorn 
bör dessutom endast redovisa antal renar från fjällsamebyarna eftersom den då följer upp 
miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Idag redovisar den renantalet även från skogs- och 
koncessionssamebyarna. Järvindikatorn bör byta namn till Antal järvföryngringar i fjällen 
eftersom den redovisar antal föryngringar och inte antal järvar. Den bör också redovisa endast 
föryngringar hos järvar i fjällen och inte järvar med sitt huvudsakliga revir i skogslandskapet.  
 
Tre av förslagen till nya indikatorer bygger på redovisning av flera arter i samma indikator. 
Dessa bör i dagsläget prioriteras lägre eftersom de uppfattades som röriga och svåra att tolka. 
Eventuellt kan en bytesindikator som redovisar smågnagare och dalripa prioriteras.  
 
Ren- och järvindikatorerna kan vidareutvecklas omgående och börja redovisas regionalt vid 
nästa indikatoruppdatering, likaså indikatorförslagen Cyklicitet hos smågnagare i fjällen och 
Dalripa i fjällen.  
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Inledning 
 
Det svenska miljömålssystemet och dess organisation har förändrats. Delmålen ersätts med 
etappmål och preciseringarna blir allt viktigare att följa upp. Hittills har det kommit förslag på 
ett antal etappmål som rör luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. 
Fem etappmål föreslås för biologisk mångfald. Dessa syftar till ekosystemtjänster och 
resiliens, hotade arter och naturtyper, främmande invasiva arter, kunskap om genetisk 
mångfald samt den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden (Statens 
offentliga utredningar 2011:34). Det har också kommit förslag till nya preciseringar för 
miljökvalitetsmålen. För miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö föreslås sex preciseringar 
inriktade på biologisk mångfald, kulturmiljö, främmande arter, landskapet, turism och 
rekreation samt hållbart nyttjande och hänsyn. För Begränsad klimatpåverkan föreslås inga 
större förändringar, de två preciseringarna om ett temperaturmål och ett koncentrationsmål 
kvarstår men med vissa omformuleringar. (Naturvårdsverket Rapport 6420) 
 
I generationsmålet utgör den biologiska mångfalden en viktig hörnsten och i princip finns den 
omnämnd i alla miljökvalitetsmålens definitioner eller preciseringar på ett eller annat sätt. 
Indikatorer som kan följa upp den biologiska mångfalden är därmed nödvändiga för 
uppföljningen av alla mål. Enligt RUS bristanalys 2010 behöver ett stort antal 
miljökvalitetsmål bättre uppföljning av den biologiska mångfalden, däribland Storslagen 
fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan. Projektet ”Indikatorer till miljömålsuppföljningen 
från miljöövervakningens gemensamma regionala delprogram” (Länsstyrelsen i Västerbotten, 
meddelande 1:2011) visade bland annat att det gemensamma regionala delprogrammet 
Nyckelarter i fjällen har goda möjligheter att utveckla fler indikatorer till de två 
miljökvalitetsmålen.  
 
I delprogrammet Nyckelarter i fjällen är målsättningen att följa utvecklingen av nyckelarterna 
ren (Rangifer tarandus), dalripa (Lagopus lagopus) och smågnagare samt ansvarsarterna 
fjällräv (Alopex lagopus), jaktfalk (Falco rusticolus) och järv (Gulo gulo). Idag finns tre 
miljömålsindikatorer på miljömålsportalen som härstammar från övervakningar redovisade i 
delprogrammet (tabell 1). De är alla statusindikatorer enligt DPSIR-modellen (se sid. 10) och 
följer upp målen Storslagen fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan.  
 
Tabell 1. Befintliga miljömålsindikatorer som härstammar från övervakningar redovisade i det gemensamma 
regionala delprogrammet Nyckelarter i fjällen. 

Indikator Miljökvalitetsmål Upplösning 
Fjällrävsföryngringar  Begränsad klimatpåverkan, 

Storslagen fjällmiljö 
Nationell med regional 

upplösning 
Antal järvar i fjällen  Storslagen fjällmiljö Nationell 
Antal renar i fjällområdet  Storslagen fjällmiljö Nationell 
 
Tio indikatorer följer upp miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö, varav fyra är direkt 
inriktade på biologisk mångfald och arter. Utöver de som är listade i tabell 1 finns också 
Häckande fåglar i fjällen. Av de sex indikatorerna för miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan följer en upp den biologiska mångfalden och det är Fjällrävsföryngringar.  

Vad är en indikator? 
En indikator är en mätbar företeelse som förmedlar information om miljöutvecklingen och ger 
hjälp i uppföljning och utvärdering. Indikatorer kan användas antingen för att direkt följa upp 
mål eller för att öka förståelsen för utvecklingen (RUS 2010).  
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Det finns ett antal faktorer som kännetecknar en bra indikator, bland annat ska den vara 
relevant, enkel, giltig, upprepningsbar, tillförlitlig och känslig för störningar (KemI, 2003). 
Den ska också vara genomskinlig, dvs. det ska vara lätt att förstå hur den är uppbyggd. I 
miljömålssammanhang ska den följa upp resultatet av miljömålsarbetet, visa hur miljön mår 
och om miljöarbetet går i rätt takt och riktning samt ge underlag för åtgärder och beslut 
(Miljömålsportalen 2010). Väl så viktigt är också indikatorns förmåga att skapa intresse och 
väcka engagemang till åtgärder hos såväl politiker och företag som skolor, universitet och 
allmänhet.  
 
I miljömålsuppföljningen finns det olika typer av indikatorer. De kan vara nationella och då 
ansvarar nationella miljömålsmyndigheter för dem och deras uppdateringar på 
miljömålsportalen. De kan vara gemensamma regionala, så kallade RUS-indikatorer. Dessa 
ansvarar RUS (Regional uppföljning och samverkan i miljömålssystemet) för. De kan också 
vara länsegna, dvs. specifika för endast ett län. Länen ansvarar för sina länsegna indikatorer 
men de ska presenteras i enlighet med övriga indikatorer på miljömålsportalen (RUS 2010).  

DPSIR-modellen 
I det svenska miljömålssystemet arbetar man efter DPSIR-modellen (RUS 2010). Den 
beskriver orsakssamband i samspelet mellan samhället och miljön och utvecklades från början 
av EU-s byrå för miljö (European Environment Agency, EEA). Indikatorer som används för 
miljömålsuppföljning delas in i följande klasser: 

• Drivkraft aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem  
• Påverkan fysiska aktiviteter som orsakar problemet  
• Status problemet eller tillståndet i en miljö, på grund av påverkan 
• Inverkan konsekvenser problemet orsakar 
• Respons (åtgärd) åtgärder som kan vidtas för att minska eller rätta till problemet 

Modellen möjliggör ett kretsloppsperspektiv för miljömål och miljöproblem och är därmed 
viktig i den urvalsprocess som indikatorer genomgår.   
 

Vad är en nyckelart 
Konceptet ”nyckelart” introducerades för första gången av Robert T. Paine år 1969 (Mills et 
al 1993, Paine 1969). Paine upptäckte att genom att ta bort ett specifikt rovdjur från ett 
samhälle minskade artdiversiteten från 15 till åtta arter. Han drog den slutsatsen att en art som 
kan förhindra en annan arts monopol är av stor vikt för hela samhället och om den försvinner 
kan hela artsammansättningen i samhället förändras. Genom att fokusera på en art vars 
existens har en stor effekt på andra arter kan man följaktligen påverka hela samhället. Dock är 
det viktigt att aldrig stirra sig blind på den enskilda arten och glömma bort samspelet mellan 
övriga arter i samhället. Risken är i så fall att det naturliga ekosystemet ändå får en förändrad 
artsammansättning och förändrade processer (Paine 1995). 
 
Det finns två ledstjärnor för konceptet med nyckelarter. Först och främst ska artens blotta 
existens vara avgörande för det ekologiska samhällets struktur och artsammansättning. För det 
andra ska en nyckelart vara av större betydelse än övriga arter i samhället. Power et al 1996 
definierade nyckelarter som arter med oproportionerligt stor betydelse för sitt ekosystem 
relativt deras täthet. Om alla arter i ett samhälle har lika stor betydelse finns det ingen 
anledning att arbeta enligt nyckelartskonceptet (Mills et al 1993). 
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Det kan vara svårt att veta om en art är en nyckelart och det krävs mycket kunskap om 
ekosystemet och dess ingående processer och mekanismer (Simberloff 1999). En art kan vara 
en nyckelart i ett ekosystem men inte i ett annat. Ekosystem behöver inte heller ha några 
nyckelarter. En av fördelarna med konceptet är dock att det kombinerar förvaltning av 
enskilda arter med förvaltning av hela ekosystem (Simberloff, 1999). 
 
Arter från alla trofinivåer i näringskedjan har definierats som nyckelarter. Mills et al 1993 
identifierade till exempel fem olika typer av nyckelarter i sin studie: 
 

o Rovdjur: Ett rovdjur kan anses vara en nyckelart när den påverkar tätheter av 
bytesdjur som också är viktiga för andra rovdjur. Därmed kan de indirekt påverka 
andra rovdjur som äter bytesdjuret men också arter som konkurrerar till bytesdjuret 
(till exempel om plats).  

o Bytesdjur: Ett bytesdjur kan till exempel vara en nyckelart när de påverkar tätheten av 
dels rovdjur som jagar dem men också andra bytesdjur. Om predationstrycket är högt 
på nyckelarten kan andra bytesdjur få ett lägre predationstryck.  

o Mutualister: En art som lever i mutualism med en eller flera andra arter kan vare en 
nyckelart, som till exempel pollinatörer och mykorhizza-svampar. 

o Producenter: En art som producerar något som andra arter är beroende av kan vara en 
nyckelart, till exempel växter som producera nektar, frukter eller nötter. 

o Modifierare: En art som genom en specifik aktivitet påverkar många andra arter kan 
vara en nyckelart, till exempel bävrar och termiter genom sina byggnadsverk eller 
betesdjur på grund av beteseffekter på habitatet 

 

Vad är en ansvarsart 
Det finns flera definitioner om vad en ansvarsart egentligen är men det skiljer inte så mycket 
dem emellan (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2006). I delprogrammet används följande 
definition: 
 
En ansvarsart för ett län är en ovanlig art som har hela eller huvuddelen av sin svenska, 

europeiska eller världsutbredning i länet. Länet har då ett särskilt ansvar för artens 

bevarande. 

 
Ansvarsbegreppet är starkt beroende av geografiska regioner och det bör också styra 
bevarandearbetet. Om en arts hela världsutbredning finns inom länet, det vill säga den är 
endemisk, är ansvaret betydligt större än om arten finns på flera andra ställen i Sverige, 
Europa eller världen.  
 
I dagsläget finns inga uttalade ansvarsarter för varje län. Varje länsstyrelse har ett ansvar att ta 
fram åtgärdsprogram för vissa arter, men ansvaret ligger främst på administrativ nivå och inte 
för det praktiska genomförandet. Västerbottens länsstyrelse ansvarar till exempel för 
åtgärdsprogrammen för fjällräv, brunbjörn (Ursus arctos), vikare (Pusa hispida), pilgrimsfalk 
(Falco peregrinus), ishavshästsvans (Hippuris tetraphylla), grangytterlav (Fuscopannaria 

ahlneri) och rödlistade nateväxter i sötvatten ( Potamogeton sp.). 
 
I Norrbotten har en exempelsamling på möjliga ansvarsarter tagits fram, baserat på uppgifter 
från den svenska rödlistan (förekomst-area och fynd efter år 1980). En analys gjordes med 
avseende på hur stor del av Sveriges, Europas och världens förekomster av hotade arter som 



 12 

finns i Norrbotten (Länsstyrelsen i Norrbotten 2006). Därefter gjordes ytterligare ett urval 
som resulterade i en exempelsamling av ansvarsarter innehållande nio arter, bland annat 
fjällräv, fjällgås (Anser erythropus), järv, flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och 
hänggräs (Arctophila fulva).  
 

Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att utveckla en eller flera 
miljömålsindikatorer, främst till miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Begränsad 
klimatpåverkan. I detta ingår att undersöka dels vilka arter/artgrupper som är lämpliga som 
indikatorer och dels hur de beror av varandra. Är det möjligt att redovisa flera arter i en och 
samma indikator?  
 
Projektet ”Indikatorer till miljömålsuppföljningen från miljöövervakningens gemensamma 
regionala delprogram” (Länsstyrelsen i Västerbotten, meddelande 1:2011) kom fram till ett 
antal utvecklingsmöjligheter för delprogrammet och projektet ska därför undersöka följande: 
 

• Hur ser behovet ut för nya fjällindikatorer, finns det något särskilt som bör belysas? 
• Är nyckel- och ansvarsarterna lämpliga som miljömålsindikatorer? 
• Kan den befintliga nationella indikatorn ”Antal järvar i fjällen” även redovisas på 

regional nivå? 
• Kan den befintliga nationella indikatorn ”Antal renar i fjällområdet” även redovisas på 

regional nivå? 
• Kan en eller två indikatorer från smågangarövervakningen utvecklas? 
• Kan en indikator för dalripa (nationell eller nationell med regional upplösning) 

utvecklas och hur skulle den kunna redovisas? 
• Kan en indikator för jaktfalk utvecklas, vilka parametrar är mest lämpade att använda?  
• Är det möjligt att istället för artspecifika indikatorer kombinera flera arter/artgrupper i 

en och samma indikator? 
 

Metod 

Projektets första del bestod av litteraturstudier för att avgöra huruvida de olika arterna var 
lämpliga som indikatorer. Alla arter, även ren, järv och fjällräv som redan har utvecklade 
indikatorer studerades, liksom nyckelarts- och ansvarsartskonceptet. 
 
Den andra delen bestod av att i samråd med ansvariga för de olika övervakningarna (forskare 
såväl som ansvariga på respektive länsstyrelse), Naturvårdsverket och RUS komma fram till 
hur de befintliga indikatorerna kunde utvecklas och även vilka nya som kunde vara möjliga 
att utveckla. När ett förslag på nio nya indikatorer (varav två var vidareutveckling av 
befintliga indikatorer) utformats skickades de ut på remiss till en referensgrupp (bilaga 2). 
Referensgruppen utgjordes bland annat av forskare, fjällansvariga på Naturvårdsverket och 
övervakningsansvariga på länsstyrelserna i fjällänen.  
 
När synpunkter inkommit gjordes en prioritering av förslagen och de som blev högst 
prioriterade utvecklades närmare.  
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Resultat  

Nio förslag till miljömålsindikatorer har utvecklats varav två är vidareutvecklingar av de 
befintliga ren- och järvindikatorerna (tabell 2). Fem anses vara högprioriterade (prio 1) och 
det är dels vidareutvecklingen av de befintliga indikatorerna Antal renar i fjällen och Antal 

järvar i fjällen och dels nyutveckling av förslagen Dalripa i fjällen, Cyklicitet hos 

smågnagare i fjällen samt Vinterförhållanden och smågnagare i fjällen. Förslaget Antal 

lyckade jaktfalkshäckningar tilldelas en lägre prioritet eftersom det är osäkert hur den 
framtida övervakningen kommer att se ut. Tre förslag till sammanslagna indikatorer har 
utvecklats; Bytesdjur i fjällen (smågnagare och dalripa), Nyckelarter i fjällen (ren, 
smågnagare, dalripa) och Ansvarsarter i fjällen (järv, jaktfalk, fjällräv). Bytesindikatorn kan 
eventuellt vara en bra indikator men den behöver vidareutvecklas, därför har den tilldelats 
prioritet ett eller två. De övriga två har fått en lägre prioritet eftersom flera ur referensgruppen 
anser att de är komplicerade att tolka.  
 
Tabell 2. Nio förslag till miljömålsindikatorer som är möjliga att utveckla utifrån resultat som redovisas i 
delprogrammet Nyckelarter i fjällen. De fem översta bör prioriteras högst.  

Förslag till indikator Prio Miljömål som följs upp 
Antal renar i fjällen (vidareutveckling) 1 Storslagen fjällmiljö 
Antal järvföryngringar i fjällen (vidareutveckling) 1 Storslagen fjällmiljö 
Dalripa i fjällen 1 Storslagen fjällmiljö 
Cyklicitet hos smågnagare i fjällen 1 Storslagen fjällmiljö 
Vinterförhållanden och smågnagare i fjällen  1 Storslagen fjällmiljö 

Begränsad klimatpåverkan 
Antal lyckade jaktfalkshäckningar 2 Storslagen fjällmiljö 
Bytesdjur i fjällen (smågnagare och dalripa)  1/2 Storslagen fjällmiljö 
Nyckelarter i fjällen (ren, smågnagare, dalripa)  2 Storslagen fjällmiljö 
Ansvarsarter i fjällen (järv, jaktfalk, fjällräv) 2 Storslagen fjällmiljö 
 
Nedan följer en fördjupad beskrivning av respektive art. Här redovisas bakgrundsfakta, dess 
roll i ekosystemet, lämplighet som indikator samt förslag till indikatorer som kan utvecklas.  
Därefter finns de tre förslagen på sammanslagna indikatorer; Bytesdjur i fjällen (smågnagare 

och dalripa), Nyckelarter i fjällen (ren, smågnagare, dalripa) och Ansvarsarter i fjällen (järv, 

jaktfalk, fjällräv). 
 
I Bilaga 1 finns en översikt av samtliga förslag och här finns också en kortfattad motivering 
till prioriteringen och vad indikatorn kan visa samt en generell kommentar till indikatorn. 
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Ren som indikator 
 
Det finns 51 samebyar i Sverige (karta 1) och de delas upp i tre olika typer: fjällsamebyar 
(betesmarker som sträcker sig från den svensk-norska gränsen och mot sydost, 33 stycken), 
skogssamebyar (betesmarker nedanför odlingsgränsen och utanför renbetesfjällen, tio stycken) 
och koncessionssamebyar (betesmarker belägna öster om lappmarksgränsen i Tornedalen, åtta 
stycken). Fjällsamebyarna är fördelade på tre län varav 15 finns i Norrbottens län, sex finns i 
Västerbottens län och elva finns i Jämtlands län, inklusive Idre fjällsameby i Dalarna. 
 

 
Karta 1. Karta över de 51 svenska samebyarna. Det finns 33 fjällsamebyar, tio skogssamebyar och åtta  

koncessionssamebyar. © Lantmäteriet, © Sametinget. 
 
Rennäringslagen föreskriver att landets alla samebyar årligen ska räkna sina renar och fastställa 
det totala renantalet vid byastämman. Varje sameby har ett ”högsta renantal” att följa och det 
ska inte överskridas. I Västerbotten baseras gällande högsta renantal från byordningen från år 
1946. År 2003 fattades ett nytt beslut om högsta renantal för respektive sameby baserat på hur 
byarnas betesmarker ser ut i dag men det överklagades och upphävdes år 2006. För tillfället 
pågår en utredning där Sametinget ska fastställa bygränserna i norra Västerbotten. Därefter ska 
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Länsstyrelsen ta ett nytt beslut i högsta renantal. Tills vidare används tillfälliga referensvärden 
som baseras på det renantal som är högst av byordningen från 1946 och Länsstyrelsens beslut 
år 2003. 
 
I Norrbotten baseras gällande högsta renantal på ett beslut som togs från 1946, precis som i 
Västerbotten. Däremot finns här inga önskemål om uppdatering och siffrorna gäller även i 
fortsättningen. I Jämtland baseras gällande högsta renantal på ett beslut som togs i 
Lantbruksnämnden år 1973. Beslutet grundades då på en betesinventering som gjordes i 
början av 1970-talet. 
 
Roll i ekosystemet 
I en litteraturstudie gjord av Länsstyrelsen i Norrbottens län konstaterades att renbete bidrar 
till en mer varierad habitatsammansättning och därigenom en ökad artrikedom. Tramp 
underlättar till exempel fröspridning och skapar jordblottor, bete håller ned trädgränsen 
(Länsstyrelsen i Norrbotten 2006). Renbete kan också påverka trädgränsens utseende. En 
klimatstyrd gräns är oftast uppdelad i gradienter som överlappar, från tätare bestånd till 
enstaka träd till buskvegetation med enstaka mindre trädindivider här och där. En 
betespåverkad gräns är däremot mer abrupt (Cairns och Moen 2004, Oksanen et al 1995).  
 
Klimatförändringar i form av högre temperaturer anses vara en faktor som kan få trädgränsen 
att klättra uppåt i såväl altitud som latitud (Harsch et al 2009).  Flera studier har emellertid 
visat att renbete och trampskador kan hålla ned trädgränsen och därmed motverka de effekter 
som klimatförändringarna kan åstadkomma (Cairns and Moen, 2004, Bogaert et al 2011). 
Renbetet har också visat sig vara en mycket viktig begränsande faktor för återhämtningen av 
fjällbjörkskog som angripits av mätare, till exempel Allmän höstmätare (fjällbjörkmätare), 
Epirrita autumnata och frostmätare, Operophtera brumata (Tenow et al 2005, Lehtonen and 
Heikkinen 1995).  
 
Varg (Canis lupus), järv (Gulo gulo), brunbjörn (Ursus arctos), lodjur (Lynx lynx) och 
kungsörn (Aquila chrysaetos) prederar på renar. Björn och kungsörn tar främst kalvar och 
havsörn (Haliaeetus albicilla) äter främst kadaver på ren. Varg, lodjur och järv kan också ta 
vuxna djur. Antalet järvar är förmodligen begränsat av antalet renar inom utbredningsområdet 
(Persson 2008). 
 
Lämplighet som indikator 
Ren som indikator kan bland annat visa på betestrycket i fjällen, något som påverkar 
artsammansättningen av växter, trädgränsens form och läge samt fjällbjörkskogens 
återhämtning efter fjällbjörkmätarutbrott. Indikatorn kan även visa hur vinterförhållandena 
varit då långa perioder med isbark kan resultera i svältdöd och nedsatt kondition hos renarna. 
Den kan även ge indikationer om järvens utbredning. 
 
Renantalet bör, oavsett om det är på nationell eller regional nivå, betraktas som indikativt och 
det beror främst på tre faktorer:  
 
1. Före år 2002 fanns två typer av tolkningar för årskalvar vilket försvårade renräkningen; 
”kalvar som ännu ej blivit årsgamla” (kalvar som föddes i fjol) och ”kalvar som föds under 
det aktuella kalenderåret” (kalvar som kommer att födas i år). Den ursprungliga innebörden 
gick inte att påvisa i efterhand och därför beslöt Länsstyrelsen år 2003 om vad ”högsta 
renantal” egentligen innebär. Idag används följande definition: ”det totala antalet renar inom 
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samebyn under april månad, efter slakt och före kalvning”. Med andra ord är renantalet främst 
jämförbart efter 2003. 
 
2. Renräkningen kontrolleras på olika sätt i länen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och 
ansvarar därmed för att kontrollera renräkning. I Västerbottens län anlitas en konsult från 
Sametinget som följer renräkningen på plats i en sameby per år. I Jämtland och Norrbotten 
följer länsstyrelsens personal räkningen i tre respektive en sameby. Eftersom renantalet i 
samebyarna endast kontrolleras vissa år är siffrorna inte fullt jämförbara mellan år och byar. 
Denna faktor är dock relativt försumbar eftersom de okontrollerade uppgifterna anses vara 
trovärdiga. 
 
3. Det är svårt att samla ihop exakt alla renar till renräkningen. Renarna kan ha blivit skrämda 
eller störda, vinden blåser från fel håll, renar kan ha blivit kvar på vinterbetesmarkerna etc.  
 
Idag begränsas renantalet av naturliga variationer samt av förvaltningsregleringar som 
Länsstyrelsen sätter. Länsstyrelserna bestämmer högsta renantalet. 
 

Förslag till vidareutveckling av indikatorn ”Antal renar i fjällen” 
 
Namn:    Antal renar i fjällen 
Miljökvalitetsmål:    Storslagen fjällmiljö 
Upplösning:     Regional (är endast nationell idag) 
Ansvarig för indikatorpresentation (nationell) Naturvårdsverket 
Ansvarig för indikatorpresentation (regional) RUS 
Presentationsvariabel:   Antal renar  
Enhet:    st 
Platstyp:    Fjällän 
Plats: Sverige / Norrbotten / Västerbotten / 

Jämtland 
Tidstyp:    Ett år 
DPSIR:    Status 
Syfte: Visa de regionala skillnaderna i antalet 

renar samt förändra dataunderlaget till 
att bara redovisa antalet renar i 
fjällsamebyarna. 
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Figur 1. Det totala renantalet för Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands läns fjällsamebyar mellan åren 1931 
och 2008. Tidsserien ger en indikation över hur renpopulationen sett ut över tid. De år som inte har några värden 
saknar kompletta data, det vill säga det finns inte information om renantalet från alla byar. Först från år 2003 
används samma definition på årskalvar. 
 
Den befintliga miljömålsindikatorn Antal renar i fjällen följer upp miljökvalitetsmålet 
Storslagen fjällmiljö, detta trots att den även redovisar renantalet från skogs- och 
koncessionssamebyarna. Baserat på högsta tillåtna renantal representerar Västerbottens enda 
skogssameby (Malå) ungefär tio procent av länets totala andel renar. I Norrbotten, där det både 
finns skogs- och koncessionssamebyar, representerar de tillsammans ungefär 30 procent av det 
totala antalet renar (Statistiska centralbyrån 2001). Sett över hela Sverige innehar skogs- och 
koncessionssamebyarna ca 20 procent av alla renar och att redovisa renantalet från alla 
samebyar ger därmed inte en helt korrekt bild av förhållandet i fjällen. En sådan indikator 
borde snarare följa upp miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Om indikatorn ska 
fortsätta följa upp fjällmålet bör endast fjällsamebyarna följas upp, se tabell 2 och Figur 1.   
 
Tabell 2. Antalet renar i fjällsamebyar, skogs- och koncessionssamebyarna och alla Sveriges samebyar under åren 
2000, 2002, 2004, 2005 och 2006. 
Årtal Antalet renar i 

fjällsamebyarna 
Andel 
(%) av 
renar 

från alla 
samebyar  

Antalet renar i skogs- 
och 

koncessionssamebyarna 

Andel 
(%) av 
renar 

från alla 
samebyar

Totala antalet 
renar i Sverige 

2000 181 507 82 39 613 18 221 120 
2002 187 984 82 41 556 18 229 540 
2004 206 548 80 50 452 20 257 000 
2005 216 015 83 45 385 17 261 400 
2006 216 799 85 38 091 15 254 890 
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Indikator redovisas idag endast på nationell nivå men eftersom antalet renar skiljer sig kraftigt 
mellan länen är en regional upplösning också intressant. I Norrbotten finns det till exempel 
mer än dubbelt så många renar som i Västerbotten och Jämtland, se Figur 1.  
 
I indikatorns fördjupningstext bör det förtydligas att definitionen på årskalvar skiljer sig före 
och efter år 2003. Först efter 2003 är data fullt jämförbart mellan länen.  
  

Järv som indikator 

Järv inventeras i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2007:10. Detta innebär bland 
annat att tidigare kända föryngringslokaler samt potentiella föryngringsområden besöks 
regelbundet under vårvintern (mars–maj) i syfte att fastställa årets föryngringar. En 
föryngring kan bedömas som säker eller sannolik enligt följande kriterier:  
 
Säker föryngring  

• Minst en järvunge observeras utanför lyan eller i dess närhet. 
• En järvunge påträffas död vid lyan, har skjutits vid lyan eller tillvaratas vid lyan  

 
Sannolik föryngring 

• Om lyeplats/lyehål hittas och det vid minst tre besök med goda spårförhållanden finns 
spår till och från lyan som bekräftar regelbunden användning av lyan. 

• Om lyeplats/lyehål hittas och det vid minst ett besök med goda spårförhållanden finns 
spår till och från lyan som bekräftar regelbunden användning av lyan, samt att en 
godkänd efterkontroll utförts (bland annat ska det finnas fynd av bytesrester och 
spillning). 

 
Etappmålet på 90 föryngringar uppnåddes för första gången år 2008 då det totala antalet 
järvföryngringar uppgick till 110 stycken. Större delen av den svenska järvpopulationen finns 
i Norrbotten och här sker också flest föryngringar, se Figur 2.  
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Figur 2. Antal järvföryngringar, både säkra och sannolika, i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens 
län mellan åren 1996 och 2009. Både fjäll och skogsjärvars föryngringar är medräknade.  
 
Roll i ekosystemet 
Enligt Svenska Rödlistan som Artdatabanken upprättat och uppdaterar vart femte år tillhör 
järven kategorin Sårbar (Rödlistan 2010). Järvpopulationen i Sverige följer renens 
utbredningsområde då renen utgör det huvudsakliga bytesdjuret, framför allt under vintern 
(Persson 2008). Den kan antingen döda renar själv, äta renar som andra djur dödat eller äta 
renar som dött av naturliga orsaker. Även älg, hare, skogsfågel och smågnagare ingår i dieten.  
 
Järvens reproduktionstakt är låg och varje år får endast cirka 60 procent av järvhonorna ungar. 
En tredjedel av dessa honor förlorar dessutom sina ungar före juni, främst på grund av att de 
dödas av andra järvar (den vanligaste dödsorsaken hos vuxna järvar är illegal jakt), (Persson 
2008). I det svenska järvprojektet fann man att födotillgången hade stor betydelse för 
reproduktionsframgången (Persson 2008). Födotillgången påverkades i sin tur av följande sex 
faktorer: 
 

o Antal renar i området 
o Antal renar som är kvar nära fjällen under vintern 
o Antal lodjur som genom att döda renar påverkar tillgången på renkadaver 
o Snöförhållanden 
o Snö-, väder- och betesförhållanden som påverkar renarnas kondition och 

rörelsemönster 
o Smågnagartillgången (främst under toppår och barmarksperioden) 

 
Eftersom ren är ett av järvens främsta byten och riksdagen har beslutat om att det ska finnas 
ett visst antal järvar/järvföryngringar i fjällen får samebyarna ekonomisk ersättning för antal 
föryngringar som finns inom renskötselområdet. De får även ersättning vid regelbundna 
förekomster och vid tillfälliga besök. 
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Lämplighet som indikator 
Järven är en hotad art i Sverige och är därför intressant att följa upp som indikator. Dessutom 
är järven kontroversiell då den kan orsaka relativt stora skador inom rennäringen. 
Järvföryngringar och förekomst av järv ligger till grund för en viktig ekonomisk ersättning till 
samebyarna.  
 
Det finns några faktorer som bör beaktas i indikatorsammanhang. För det första är järven 
mycket svårinventerad och resultaten baseras främst på inventeringar av redan kända 
föryngringsområden, aktiva såväl som potentiella. Inventeringen är dessutom i hög grad 
beroende av vädret och ett stort antal säkra föryngringar beror snarare på bra förhållanden 
under inventeringen än att det faktiskt skett fler föryngringar. Järvhonorna kan använda sig av 
olika lyeplatser varje år och de kan byta lya från en dag till en annan om de blir störda, vilket 
ytterligare försvårar inventeringarna. För det andra speglar inte antal föryngringar helt och 
fullt den totala populationsstorleken eftersom endast cirka 60 procent av järvhonorna får 
ungar varje år. Variationer i antal järvföryngringar behöver med andra ord inte betyda att 
populationsstorleken varierar på samma sätt, det kan snarare bero på att färre antal lyor har 
hittats eller att det helt enkelt är färre honor som fått ungar. Dessutom kan en säker föryngring 
också innebära döda ungar eller ungar som skjuts eller omhändertas (se ovan). Sådana 
misslyckade föryngringar är mycket svåra att bekräfta och kan i princip endast säkerställas då 
honorna följs med sändare (vilket är ett ytterst litet antal). Enligt forskning är det dock ca en 
tredjedel av honorna som förlorar sina ungar på ett eller annat sätt.  
 
Något som också måste beaktas är att den befintliga indikatorn redovisar alla funna 
föryngringar, d.v.s. både fjäll- och skogsjärvar, trots att den följer upp miljökvalitetsmålet 
Storslagen fjällmiljö. Allt fler skogsjärvar upptäcks och ju större inslag i indikatorn de får, ju 
större anledning att hellre redovisa den under miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 
För att särskilja fjäll- och skogsjärvar måste en geografisk gräns dras, förslagsvis kan den 
fjällnära gränsen användas (karta 2). De järvar vars revir till största delen är lokaliserat 
nedanför denna gräns bör betraktas som skogsjärvar och de vars revir till största delen är 
lokaliserat ovanför gränsen bör betraktas som fjälljärvar.  
 
Dessa faktorer kommer att slå starkare ju mindre det studerade området är och en indikator 
som redovisar antal föryngringar kan, både på nationell men framför allt på regional nivå, 
därmed inte betraktas som fullständig utan endast som en indikation av hur antalet 
järvföryngringar utvecklas. En rekommendation är att indikatorn redovisas med 
treårsmedelvärden för att undvika allt för kraftiga årsvariationer. De är helt naturliga men kan 
lätt misstolkas. 
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Karta 2. Karta som visar den fjällnära gränsen (det streckade området ligger ovanför den fjällnära gränsen). Om 

en föryngring sker inom ett revir som till största delen är beläget nedanför den fjällnära gränsen bör den inte 
inkluderas i indikatorn. © Lantmäteriet, © Sametinget. 

 

Förslag till vidareutveckling av indikatorn ”Antal järvar i fjällen” 
 
Nytt namn:    Antal järvföryngringar i fjällen 
Miljökvalitetsmål:    Storslagen fjällmiljö 
Upplösning:     Regional (är nationell idag) 
Ansvarig för indikatorpresentation (nationell) Naturvårdsverket 
Ansvarig för indikatorpresentation (regional) RUS 
Presentationsvariabel: Antal föryngringar hos järvar i fjällen, 

både säkra och sannolika, medelvärde 
över tre år 

Enhet:    st 
Platstyp:    Fjällän 
Plats: Sverige / Norrbotten / Västerbotten / 

Jämtland / Dalarna 
Tidstyp:    Ett år 
DPSIR:    Status 
Syfte: Visa de regionala skillnaderna i antalet 

föryngringar hos järvar i fjällen. Byta 
namn på indikatorn och förändra 
dataunderlaget till att bara redovisa 
antalet föryngringar hos järvar i fjällen. 
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Figur 3. Totalt antal järvföryngringar mellan åren 1998 och 2009 i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län baserat på ett treårigt medelvärde. Både fjäll- och skogsjärvars föryngringar är inkluderade. 
 
Indikatorn bör byta namn till ”Antal järvföryngringar i fjällen” för att undvika misstolkningar 
relaterat till populationsstorleken. För att redovisa indikatorn på regional nivå bör den 
dessutom redovisas med treårsmedelvärden (Figur 3) för att bättre representera mindre 
regioner. Genom att använda sig av treårsmedelvärden blir det också lättare att se när 
etappmålet på 90 föryngringar är uppnått på mer lång sikt. 
 
Föryngringar som redovisas bör vara av järvhonor med revir främst ovanför den fjällnära 
gränsen (Karta 2) och inte av skogsjärvar med revir främst nedanför den fjällnära gränsen..  
 

Dalripa som indikator 
Övervakningen av dalripa sker genom en metod som kallas ”Distance sampling” som finns 
närmare beskriven i Vilt och Fisk Fakta 2:2007 (Hörnell-Willebrand 2007). Det är en 
avståndsinventering som bygger på de vinkelräta avstånden från inventeringslinjen till de ripor 
som upptäcks. Till hjälp att hitta dalriporna används stående fågelhundar. I Jämtland inventeras 
tio områden, i Västerbotten tre områden och i Norrbotten nio områden. I varje område finns tio 
transektlinjer. Metoden kräver inte att alla individer upptäcks utan endast de som finns exakt på 
inventeringslinjen. Den är också anpassad till väderlek, terrängförhållanden och arter som är 
jämt utspridda i landskapet, vilket dalripan är. Inventeringslinjerna måste läggas ut 
slumpmässigt för att få så representativa resultat som möjligt. 
 
Det primära syftet med inventeringen är att följa förändringar i dalripepopulationen och med 
hjälp av detta utvärdera jaktens effekter på populationen. 
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Roll i ekosystemet 
Dalripa är ett viktigt bytesdjur för många rovdäggdjur och rovfåglar. Jaktfalk är till exempel 
specialiserad på ripor (ÅGP Jaktfalk 2010-2014) och många rovdjur som specialiserar sig på 
smågnagare övergår till att jaga ripa när tillgången på smågnagare är låg. Dalripepopulationen 
fluktuerar mycket från år till år (Figur 4) vilket främst anses bero på att just predation från 
rovdjur varierar från år till år. När det finns gott om smågnagare utsätts riporna för ett lägre 
predationstryck (Kausrud et al 2008, Marcström et al 1988) men återgår till att vara högt när 
smågnagarna kraschat. I längden påverkar inte smågnagartoppar ripornas populationstätheter.  
 
Reproduktionsframgången påverkas bland annat av predation, födotillgång och kvalitet under 
äggläggning samt väderförhållanden (Hörnell-Willebrand 2005). Till exempel kan 
snösmältningen påverka tiden för äggläggning (Martin and Wiebe 2004). Vädret kan även 
påverka hönans kondition så att hon lägger färre och mindre ägg och eftersom ungarna lämnar 
boet kort efter kläckning är de extra känsliga för vädret. 
 
Dalripan är också viktig ur en jaktlig synvinkel. Ett stort antal jägare, svenska som utländska, 
kommer varje år till fjällen för att jaga ripa, vilket bland annat påverkar störningsgraden i 
fjällen. Studier har visat att jakten inte påverkar dalripestammen nämnvärt men i områden där 
jakttrycket är högt, som i södra Jämtland, är det viktigt att fortsätta begränsa jakten samt ha så 
kallade buffertzoner där jakt inte tillåts (Hörnell-Willebrand 2005). I Jämtland används två 
olika strategier för begränsningar; fredning och avlysning (Länsstyrelsen i Jämtlands hemsida 
2011 - avlysningar). I ett fredat område är all småviltjakt förbjuden under hela jaktåret och 
kommande jaktår. Ett område kan också avlysas under pågående jaktsäsong på grund av till 
exempel högt jakttryck eller rennäring. Avlysningen sker med fem dagars varsel och är alltid 
tidsbegränsad. 
 
Lämplighet som indikator 
Dalripa är lämplig som indikator eftersom den är ett mycket viktigt bytesdjur i fjällen. 
Dessutom påverkas turismnäringen i hög grad av tillgången på ripor. Det finns också en 
klimatfaktor som är värd att beakta. Idag styrs dalripefluktuationerna i mångt och mycket av 
cykliciteten hos smågnagare. Om klimatet förändras till att bli varmare kan en högre andel 
generalistiska predatorer (t.ex. rödräv och mink) förväntas i fjälltrakterna, något som troligtvis 
kan påverka smågnagarcykliciteten såväl som dalripefluktuationerna (Hörnell-Willebrand 
2005). En indikator som redovisar dalripa i fjällen bör först och främst följa upp 
miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö men det bör undersökas närmare om den också kan 
följa upp Begränsad klimatpåverkan.  
 
Data kan redovisas på regional nivå för de tre nordligaste fjällänen. I Västerbotten inventeras 
tre områden men möjlighet finns att även använda data från fem eller sex norska närliggande 
områden.  
 
Miljöövervakningen av dalripa har pågått i många år (sedan 1994 i Norrbotten, sedan 1996 i 
Jämtland och sedan 1999 i Västerbotten) och är väl inarbetad. Övervakningen har en stabil 
finansiering bakom sig och den kommer inte att avslutas inom den närmaste framtiden. 
Dataförsörjningen till indikatorn är därmed god och en årlig uppdatering möjlig. 
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Förslag till ny indikator – ”Dalripa i fjällen” 
 
Namn:    Dalripa i fjällen 
Miljökvalitetsmål:    Storslagen fjällmiljö 
Upplösning :    Nationell och regional 
Ansvarig för indikatorpresentation (nationell) RUS 
Ansvarig för indikatorpresentation (regional) RUS 
Presentationsvariabel:   Relativ täthet (medeltäthet = 1) 
Enhet:    st 
Platstyp:    Fjällän 
Plats: Sverige / Norrbotten / Västerbotten / 

Jämtland 
Tidstyp:    Ett år 
DPSIR:    Status 
Syfte: Visa dalripepopulationens fluktuationer 

eftersom de är viktiga bytesdjur 
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Figur 4.  Relativ täthet av dalripa i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län mellan åren 1994 och 2010.  
 
Indikatorn bör presenteras med relativa istället för faktiska tätheter, vilket innebär att 
medeltätheten redovisas som 1 (Figur 4). På detta sätt minimeras risken att indikatorn ska 
användas i jaktliga syften och påverka jägarnas val av jaktområde. 
 
En målsättning bör vara att få en heltäckande ripindikator som inkluderar både dalripa och 
fjällripa (Lagopus muta). Idag finns ambitioner att utöka ripinventeringen till högre altituder 
för att bättre täcka in fjällripans biotoper. Ur klimatuppföljningssynpunkt vore det av stort 
värde eftersom fjällripa lever på högre höjder och riskerar att känna av effekter av till exempel 
temperaturhöjningar tidigare än dalripan. 
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Smågnagare som indikator  
Tre fjällområden övervakas årligen med syfte att följa smågnagarpopulationen, Ammarnäs i 
Västerbotten, Stora Sjöfallet i Norrbotten och Vålådalen/Ljungdalen i Jämtland. Det är främst 
åkersork (Microtus agrestis), gråsiding (Clethrionomus rufocanus), fjällämmel (Lemmus 

lemmus), skogssork (Clethrionomus glareolus), skogslämmel (Myopus schisticolor) och 
rödsork (Clethrionomus rutilus) som fångas. Övervakningen sker varje vår och höst och 
provytorna är fördelade längs höjdgradienter för att kunna täcka in så många fjällbiotoper som 
möjligt. Slagfällor vittjas under tre dagar och i Ammarnäs innebär detta ca 6600 fällnätter, i 
Stora Sjöfallet ca 6150 fällnätter och i Vålådalen/Ljungdalen ca 6200 fällnätter. För närmare 
beskrivning av övervakningen, se Hörnfeldt, 2010.  
 
Syfte med övervakningen är att den ska ge bakgrundsinformation till bland annat tolkning av 
eventuella fortplantnings- och beståndsförändringar som upptäcks bland rovdjur, rovfåglar 
och ugglor (Hörnfeldt, 2010). Eftersom smågnagare är stationära kan de även indikera 
eventuella kemiska störningar som till exempel miljögifter i området (Hörnfeldt 2010) 
 
Roll i ekosystemet 
Smågnagare är en viktig del i fjällekosystemets näringskedja och påverkar den biologiska 
mångfalden. Variationen i sorktillgången styr i hög grad reproduktionsframgång och 
beståndsstorlek hos flertalet rovdäggdjur, rovfåglar och ugglor (Hörnfeldt, 1998, Elmhagen et 
al 2000, Strann et al 2002). Denna variation påverkar även indirekt andra arter som till 
exempel dalripa och fjällripa, hare (Lepus timidus), tjäder (Tetrao urogallus) och orre (Tetrao 

tetrix). Dessa är ofta alternativa bytesdjur till smågnagarna och utsätts för ett lägre 
predationstryck de år som sorkpopulationerna är höga och vice versa (Hörnfeldt et al 1986, 
Marcström et al 1988).  
 
I det västerbottniska skogslandskapet har sorkarna, främst gråsiding (Clethrionomus 

rufocanus), minskat till antal under såväl vår som höst sedan 1970-talet men ingen av de tre 
fjällområdena visar detta mönster (Figur 5). Här har gråsidingen snarare ökat under 2000-talet 
och samtliga lämmel- och sorkarter har haft flera toppar (Hörnfeldt 2010). Orsaken till 
minskningen kan eventuellt följa ett naturligt mönster men misstankar finns om att någon 
form av miljöstörning, främst vintertid, kan ligga bakom (Ecke och Hörnfeldt, 2005).  
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Figur 5. Den totala tillgången på sorkar och lämlar i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län under åren 
1993-2010. Alla arter som förekommer i fångsten är inräknade. Övervakningen började tidigare i Västerbotten 
än i de övriga två länen men under åren 1999 och 2000 var det ett uppehåll och därför saknas data från dessa år. 
Fångstindex beräknas som antalet fångade individer per hundra fällnätter. 
 
Vinterförhållanden kan vara viktiga för smågnagarnas populationsdynamik (Kausryd et al 
2008, Hörnfeldt 2004, Hörnfeldt et al 2005). De senare årens mildare vintrar har förklarats 
med hjälp av den nordatlantiska oscillationen, NAO (Hurrell 1995, Visbeck et al 2001). NAO 
har två faser, en positiv och en negativ fas. Under en positiv fas, som vi nu befinner oss i 
sedan 1980-talet, blir de skandinaviska vintrarna milda och nederbördsrika (Visbeck et al 
2001). I praktiken innebär detta att vintrarna har blivit mer ojämna, snötäcket ligger kvar 
kortare perioder och perioder med isbark har blivit längre (Hörnfeldt 2004). Minskat snötäcke 
kan till exempel resultera i en ökad predationsrisk och sämre kondition och 
temperaturreglering hos sorkarna på grund av minskat skydd mot låga temperaturer och 
minskad tillgång till mat. Isbark på marken kan också öka dödligheten hos smågnagarna 
eftersom födan blir svårtillgänglig (Aars och Ims, 2002).  
 
Smågnagardynamiken påverkas eventuellt också av predationstrycket. När rödräven 
drabbades av rävskabb (Sarcoptic scabiei) under 1980-talet minskade rävstammen, något som 
borde ha verkat positivt på smågnagarpopulationen. Detta hände aldrig eftersom bland annat 
småvessla (Mustela nivalis) och hermelin (Mustela erminea) ökade när konkurrensen från 
rödräv minskade. Dessa är effektivare predatorer på vintern än vad rödräven är (Hansson 
1987) och predationstrycket blev således ännu större än vad rödräven tidigare orsakat. 
 
Smågnagare påverkar vegetationen i hög grad. I flera studier har det till och med påvisats att 
de kan ha en större betydelse än vad stora betesdjur som renar har (Olofsson et al 2004). 
Grellman 2002  visade att betestrycket från smågnagare kan ha lika stor eller till och med 
större påverkan på vegetationen än näringsförhållandet i marken, särskilt under år med höga 
tätheter. 
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Lämplighet som indikator 
Smågnagare som artgrupp är lämplig att använda som indikator eftersom de utgör bland de 
viktigaste bytesdjuren i fjällen. Forskning visar att många andra arters populationsutveckling 
påverkas av smågnagarna. I första hand bör en smågnagarindikator följa upp 
miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö men eftersom vinterförhållanden verkar vara en stor 
påverkande faktor bör också Begränsad klimatpåverkan kunna följas upp. Möjlighet finns 
även att de kan fungera som indikatorer för till exempel miljögifter och andra kemiska 
störningar. 
 
Miljöövervakningen av smågnagare har pågått i många år (sedan 1995 i Västerbotten och 
sedan 2001 i Jämtland och Norrbotten) och är väl inarbetad. Övervakningen har en god 
finansiering bakom sig och den kommer inte att avslutas inom den närmaste framtiden. 
Dataförsörjningen till indikatorn är därmed god och en årlig uppdatering möjlig. 
 

Förslag till ny indikator – Cyklicitet hos smågnagare i fjällen 
 
Namn:    Cyklicitet hos smågnagare i fjällen 
Miljökvalitetsmål:    Storslagen fjällmiljö 
Upplösning:     Nationell och regional 
Ansvarig för indikatorpresentation (nationell) RUS 
Ansvarig för indikatorpresentation (regional) RUS 
Presentationsvariabel: Fångstindex (antalet fångade individer 

per hundra fällnätter) för åkersork, 
gråsiding och fjällämmel 

Enhet:    st 
Platstyp:    Fjällän 
Plats: Sverige / Norrbotten / Västerbotten / 

Jämtland 
Tidstyp:    Ett år 
DPSIR:    Status 
Syfte: Visa cykliciteten hos smågnagare i 

fjällen eftersom de är så viktiga 
bytesdjur. 
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Figur 6. Tillgången på gråsiding, åkersork och fjällämmel i Västerbottens län under åren 1995-2010. 
Fångstindex beräknas som antalet fångade individer per hundra fällnätter. 
 
Indikatorn redovisas med fångstindex, det vill säga antalet fångade individer per hundra 
fällnätter för de tre viktigaste arterna – åkersork (Microtus agrestis), gråsiding 
(Clethrionomus rufocanus) och fjällämmel (Lemmus lemmus). Dessa arter finns väl 
representerade i alla län. Tillgången på fjällämmel är lägst av de tre arterna men den är så 
välkänd och populär att den ändå bör finnas med. 
 
Övervakning sker även på lokaler i Västerbottens skogsland (Vindelns kommun) vilket ger 
möjlighet att utveckla en regional indikator för Västerbotten som följer upp 
miljökvalitetsmålet Levande skogar. Här är tidsserien ännu längre eftersom övervakningen 
började redan 1971. Inom en snar framtid ska övervakning påbörjas även i Västerbottens 
kustland. Det mest relevanta miljökvalitetsmålet att följa upp bör då bli Ett rikt växt- och 
djurliv. Målet med den utökade övervakningen är bland annat att se om och i så fall hur 
cykliciteten förändras från kust till fjäll. 
 

Förslag till ny indikator – Vinterförhållanden och smågnagare i fjällen 
 
Namn: Vinterförhållanden och smågnagare i 

fjällen 
Miljökvalitetsmål:  Storslagen fjällmiljö, Begränsad 

klimatpåverkan 
Upplösning:     Nationell och regional 
Ansvarig för indikatorpresentation (nationell) RUS 
Ansvarig för indikatorpresentation (regional) RUS 
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Presentationsvariabel: Fångstindex (antalet fångade individer 
per hundra fällnätter) för åkersork, 
gråsiding och fjällämmel 

Enhet:    st  
Platstyp:    Fjällän 
Plats: Sverige / Norrbotten / Västerbotten / 

Jämtland 
Tidstyp:    Ett år 
DPSIR:    Status 
Syfte: Visa hur vinterförhållanden påverkar 

smågnagarpopulationen 
 

Figur 7. Vår- och hösttätheter hos gråsiding (till vänster) och åkersork (till höger) i Västerbottens län under åren 
1995-2010. Alla stora toppar infaller på hösten och alla krascher sker någon gång under vintern. 
 
Mycket av smågnagardynamiken på fjällen styrs av vinterförhållanden. Genom att titta på 
skillnaden mellan höst- och vårtätheterna kan vissa slutsatser dras om vad som hänt under 
vinterhalvåret (Figur 7). Till exempel uppstår alla stora toppar under hösten, både för 
gråsiding och för åkersork. Krascherna sker däremot någon gång under vintern för 
efterföljande vår påvisar alltid väldigt låga tätheter. Omvänt mönster uppstår aldrig, det vill 
säga en stor topp infaller inte på våren och en krasch infaller aldrig under sommaren. 
 
Även här kan resultaten från övervakningen i skogs- och kustlandskapet användas för att 
utveckla regionala västerbottniska indikatorer för miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett 
rikt växt - och djurliv.  
 

Jaktfalk som indikator 
Jaktfalk inventeras främst med en så kallad selektiv totalinventering. Det innebär att redan 
kända lämpliga häckningsplatser besöks, vilket är tidsbesparande och kostnadseffektivt. 
Häckningsplatserna besöks en första gång på våren för att bland annat konstatera antalet 
revirhävdande par. Därefter sker ett återbesök under sommaren för att dokumentera 
häckningsframgången i form av antal ungar och om möjligt även ålder på ungarna.  
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Idag sker ingen övervakning av jaktfalk inom den regionala miljöövervakningen. Enligt 
förslaget i ÅGP ska jaktfalk i fortsättningen inventeras i fyra huvudområden. Två områden 
ska inventeras varje år och det är området Sarek/Padjelanta/Stora sjöfallet i Norrbotten och 
Vålådalen/Tossåsen i Jämtland. De två områden som ska inventeras vart femte år är 
Kirunafjällen inkl Abisko nationalpark i Norrbotten och Blaikfjället/Gitsfjället/Stekenjokk i 
Västerbotten/Jämtland. 
 
Roll i ekosystemet 
Jaktfalken är världens största falk och befinner sig på toppen av näringskedjan i fjällen. Den 
finns utmed hela den svenska fjällkedjan och är stationär året runt. Samma häckningsplats kan 
användas i flera år och vissa boplatser kan ha utnyttjats i över hundra år (Åtgärdsprogram 
Jaktfalk 2010-2014). Populationen klassas enligt den svenska rödlistan som sårbar (Rödlistan 
2010). 
 
Sverige (och Finland) har ett särskilt ansvar ur ett EU-perspektiv för bevarandet av arten 
eftersom huvuddelen av den europeiska populationen finns här (Norge har en relativt stor 
population men eftersom de inte tillhör EU har inte de ett sådant ansvar). Den långsiktiga 
målsättningen bör enligt åtgärdsprogrammet för jaktfalk 2010-2014 vara att det år 2050 finns 
minst 200 häckande par jaktfalkar i Sverige (idag finns cirka 120 par) och att de är naturligt 
reproducerande. Målet bör kunna uppnås genom minskad störning vid boplatser under 
häckningssäsong samt säkerställande av lämpliga häckningsbiotoper.  
 
Jaktfalkar är högst specialiserade rovfåglar vars föda i princip bara består av fjällripa 
(Lagopus muta) och dalripa (Nyström et al 2006, Nielsen 1999). Vilken av dem styrs av 
tillgången i reviret (Nyström et al 2006) men i den svenska populationen verkar fjällripa vara 
mest prefererad (Nyström et al 2005). Under häckningsperioden är tillgången på ripor extra 
viktig och direkt avgörande för häckningsframgången (Nyström et al 2006, Hörnell-
Willebrand 2008). Resten av dieten utgörs främst av smågnagare och vadarfåglar (WWF-
jaktfalk 2011, Nielsen 1999). Det finns dock ingen numerisk respons till smågnagarcykler och 
de verkar inte kunna eller vilja byta till alternativ föda när tillgången på ripor är låg. 
Möjligtvis kan de gynnas av smågnagartoppar genom att andra rovdjur som prederar på ripor 
övergår till smågnagare under toppar, dvs. det blir fler ripor över till falkarna (Nyström et al 
2005) 
 
Den ursprungliga anledningen till jaktfalkens nedgång beror förmodligen främst på mänskliga 
aktiviteter som falkenering och äggsamling under en lång tid. De mest aktuella hoten idag är 
mänsklig störning under häckningssäsong, exploatering av fjällmiljön och följaktligen förlust 
av biotoper samt begränsad födotillgång (Åtgärdsprogram Jaktfalk 2010-2014). 
 
Lämplighet som indikator 
Jaktfalken kan vara lämplig som indikator eftersom den är en toppredator som finns året runt i 
fjällen och påverkas av olika faktorer som till exempel klimatförändringar, födotillgång, 
störningar av olika slag som turism, jakt, förföljelse och boplundring, buller samt exploatering 
i form av vindparker (Pers com Ulla Falkdalen, 2011).  
 
Klimatförändringar kan vara både positiva och negativa för jaktfalken. Negativt är att andelen 
lämpliga habitat minskar om trädgränsen förskjuts uppåt. En positiv reaktion på högre 
temperaturer kan däremot vara att fler lämpliga boplatser frigörs om snön smälter tidigare. En 
boplats kan bara användas om den är snöfri när häckningssäsongen påbörjas (Åtgärdsprogram 
Jaktfalk 2010-2014). Om klimatet påverkar smågnagare och ripor kommer också jaktfalken 
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att påverkas eftersom de är beroende av ripor för sin häckningsframgång och ripor indirekt 
påverkas av smågnagare. 
 
Övervakningen av jaktfalk är idag relativt osäker. Medel för uppföljningen är begränsad och 
övervakningen ingår idag inte i den regionala miljöövervakningen i något av fjällänen. Enligt 
ÅGP-förslaget ska fyra områden inventeras varav två endast vart femte år. 
Vålådalen/Tossåsen i Jämtland är ett av de områden som enligt förslaget ska inventeras 
årligen men trots detta kommer ingen övervakning att ske i år (2011). 
 
Utvecklingen av en indikator bör inväntas till dess att en långsiktig plan för övervakningen 
har fastställts. Först då vet vi också hur ofta indikatorn kan uppdateras, hur den kan redovisas 
på bästa sätt och om den kan följas upp på nationell eller regional nivå. Övervakning i 
åtgärdsprogrammets regi är dessutom främst inriktad på att hitta platser för åtgärdsinsatser 
och inte övervaka tillståndet i populationen. Förslag till indikator redovisas här nedan: 
 

Förslag till ny indikator – Antal lyckade jaktfalkshäckningar 
 
Namn:    Antal lyckade jaktfalkshäckningar 
Miljökvalitetsmål:    Storslagen fjällmiljö 
Upplösning:     Nationell 
Ansvarig för indikatorpresentation (nationell) RUS 
Presentationsvariabel:   Antal lyckade häckningar 
Enhet:    St 
Platstyp:    Fjällän 
Plats: Sverige / Norrbotten / Västerbotten / 

Jämtland / Dalarna 
Tidstyp:    Ett år 
DPSIR:    Status 
Syfte:   Visa antal lyckade häckningar 
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Figur 8. Antal lyckade häckningar för jaktfalk i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens, och Dalarnas län 
mellan åren 1994 och 2009. Resultat från sommarinventeringarna. 
 
Indikatorn redovisas bäst med sommarinventeringarnas resultat i form av antal lyckade 
häckningar (Fig 8). Jaktfalkar kan hävda revir och påbörja häckning men det är vanligt att 
paren inte lyckas genomföra en lyckad häckning. Antal lyckade häckningar ger en tydligare 
bild av hur populationen utvecklas. Indikatorn kan eventuellt kompletteras med en 
redovisning av antal kläckta ungar för att ytterligare redovisa populationens livskraftighet. 
 
Indikatorn Antal lyckade jaktfalkshäckningar är möjlig att redovisa på nationell nivå. Det är 
osäkert om en övervakning enligt förslaget till ÅGP, där endast två områden ska inventeras 
årligen och två områden inventeras vart femte år, ger tillräckligt med underlag för en regional 
upplösning. 
 

Fjällräv som indikator  
 
Inventering av fjällrävslyor, uppföljning av föryngringar och eventuell märkning av rävar görs 
av personal från Svenska fjällrävsprojektet och personal från berörda länsstyrelser. Ansvaret 
för åtgärder ligger hos Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Åtgärder utgörs främst i form av 
stödutfodring och rödrävsjakt. I Västerbotten skedde till exempel utfodring vid 24 lyor under 
år 2010 och sedan år 2005 har ca 230 rödrävar skjutits.  
 
Med forskningsresultat som visar hur födotillgång och närvaro av rödräv påverkar fjällrävens 
populationsstorlek som bakgrund rekommenderar åtgärdsprogrammet för fjällräv 
(Åtgärdsprogram fjällräv 2008-2012) tre bevarandeåtgärder i Sverige; inventering av 
fjällrävslyor, stödutfodring i direkt närhet av ett antal fjällrävslyor och jakt på rödräv i 
områden som är viktiga för fjällräv. Det långsiktiga målet med åtgärdsprogrammet är att den 
svenska fjällrävspopulationen år 2025 ska uppgå till minst 600 könsmogna fjällrävar. Under 
år med god tillgång på lämmel ska det födas minst 150 kullar.  
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Roll i ekosystemet 
Fjällräven tillhör idag en av våra mest hotade däggdjur och är klassad som akut hotad i den 
svenska rödlistan (Rödlistan 2010). Den allra största anledningen till att fjällräven utrotades är 
att den i slutet av 1800-talet jagades för pälsens skull och tusentals rävar dödades. I mitten av 
1920-talet fanns bara en bråkdel av den svenska populationen kvar och 1928 fridlystes den. 
Återhämtningen har varit mycket långsam och idag finns uppskattningsvis mindre än ett 
hundra fjällrävar kvar, främst i Västerbottens och Jämtlands län.  
 
Fjällrävar finns dels i kustnära områden och dels i högfjällsområden. Rävar vid kusten har en 
relativt stabil födotillgång och födobasen utgörs huvudsakligen av havsfåglar, fisk och 
sälkadaver. Tack vare en jämn tillgång på föda reproducerar sig dessa rävar varje år men får 
inte så många valpar. Rävar i högfjällsområden lever främst på smågnagare, särskilt 
fjällämmel (Elmhagen et al 2000). På grund av smågnagarnas årliga populationsvariationer är 
födotillgången ojämn och rävarna reproducerar sig främst i samband med höga 
smågnagartätheter. Då får de i stället stora kullar med många valpar (Angerbjörn et al. 1995). 
I Sverige förekommer fjällräv endast i fjällen. Dessa årliga föryngringsvariationer ses tydligt i 
Figur 9. 
 
Tillgången på föda under sommaren är direkt kopplat till både kullstorlek (Angerbjörn et al 
1995) och valpöverlevnad (Tannerfeldt et al 1994). Tillgång på föda under vintern påverkar 
också reproduktionen men förmodligen främst genom att ett större antal rävar försöker, och 
även lyckas, reproducera sig (Angerbjörn et al 1991, Elmhagen et al 2000). Renkadaver och 
fjällripa är viktiga inslag i vinterdieten men i och med en minskad rovdjursstam, framför allt 
järv och varg, har tillgången av kadaver minskat.  
 
På senare tid har allt mer fokus legat på konkurrensen mellan rödräv (Vulpes vulpes) och 
fjällräv. Det har visat sig att rödräv tenderar att ta över fjällrävslyor på lägre altituder och 
genom direkt konkurrens tvingar fjällräven till lyor på högre altituder där födotillgången är 
sämre (Tannerfeldt et al 2002, Elmhagen et al 2002). Tannerfeldt et al 2002  fann också att 
lyor som normalt sett prefererades av fjällrävar undveks när reproducerande rödräv fanns i 
närheten. Rödräv, som är nästan dubbelt så stor som fjällräv, kan döda både vuxna fjällrävar 
och dess valpar, vilket kan vara en anledning till att fjällräv undviker rödräv (Tannerfeldt et al 
2002).  
 
I Sefalo-projektets slutrapport (Sefalo 2008) konstaterades att betydelsen av stödutfodring var 
marginell när födotillgången var god. Detta bekräftas av att det gått åt mindre hundmat vid 
stödutfodringar när det varit höga lämmeltätheter (Länsstyrelsen i Västerbotten 2011). När 
födotillgången var dålig gav stödutfodring som åtgärd inte tillräckligt kraftig effekt för att öka 
fjällrävspopulationen. I kombination med rödrävsjakt gav åtgärderna desto bättre resultat och 
resulterade i att fjällrävar stannade kvar i området och reproducerade sig. 
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Figur 9. Antal fjällrävsföryngringar i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län mellan åren 1973-2010. 
 
Lämplighet som indikator 
När det gäller den befintliga indikatorn ”Fjällrävsföryngingar” är det viktigt att vara medveten 
om att den till stor del påverkas av artificiella bevarandeåtgärder som stödutfodring och jakt 
på rödräv. Dessa två åtgärder i kombination har visat sig få bra resultat när de riktas mot 
specifika fjällrävsområden (Sefalo slutrapport 2008). Precis som för jaktfalk är inventeringar i 
åtgärdsprogrammets regi främst riktade mot att hitta platser för åtgärdsinsatser och inte 
övervaka tillståndet i populationen. 
 
En viktig uppgift för indikatorn ”Fjällrävsföryngingar” är kanske att väcka intresse och skapa 
engagemang hos till exempel allmänhet, politiker och företag. Fjällräven kan betraktas som en 
så kallad flaggskeppsart och anses också vara en av våra svenska ansvarsarter med tanke på 
dess hotade status i såväl Sverige som Europa.  
 
Inga förslag på nya fjällrävsindikatorer har utvecklats.  
 
 
 



 35 

Förslag på möjliga sammanslagna indikatorer 
Tre förslag på nya indikatorer med resultat från flera övervakningar har utarbetats. Samtliga 
förslag har dock prioriterats lägre än förslagen som redovisar nyckel- och ansvarsarter var för 
sig eftersom de kan vara svåra att tyda och anses vara lite röriga (undantaget bytesindikatorn 
som fått prioritering ett eller två). Eventuellt behöver de utvecklas ytterligare för att bli 
tydligare. 
 

Förslag till ny indikator – Bytesdjur i fjällen 
 
Namn:    Bytesdjur i fjällen 
Miljökvalitetsmål:    Storslagen fjällmiljö 
Upplösning:     Nationell och regional 
Ansvarig för indikatorpresentation (nationell) RUS 
Ansvarig för indikatorpresentation (regional) RUS 
Presentationsvariabel: Fångstindex (smågnagare alla arter) och 

relativ täthet (dalripa) 
Enhet:    St 
Platstyp:    Fjällän 
Plats: Sverige / Norrbotten / Västerbotten / 

Jämtland / Dalarna 
Tidstyp:    Ett år 
DPSIR:    Status 
Syfte: Visa tillgången på två av de viktigaste 

bytesdjuren i fjällen. 
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Figur 10. Tillgång på smågnagare och dalripa i Västerbottens län mellan åren 2001 och 2010. Alla arter av 
smågnagare som fångats under vår och höst är inkluderade och redovisas med fångstindex (antal fångade 
individer per 100 fällnätter). Dalripa redovisas med en relativ täthet. 
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Indikatorn visar tillgången på smågnagare och dalripa. Eventuellt kan också resultat från 
delprogrammet Häckande fåglar i fjällen redovisas i denna bytesindikator. 
 
För att förtydliga indikatorn kan resultaten från respektive övervakning delas in i olika 
klasser, till exempel i en fyragradig skala. Om det är möjligt kan smågnagarindexet och 
antalet ripor slås ihop och ett värde för den totala bytestillgången i respektive län fås. Detta 
skulle med fördel kunna redovisas med en karta över fjällänen och hur tillgången på bytesdjur 
ser ut i respektive län.  
 
Lämplighet som indikator 
En indikator som visar både smågnagare och dalripa ger en relativt heltäckande bild av hur 
bytestillgången ser ut för ett stort antal rovdäggdjur, rovfåglar och ugglor. Det är med andra 
ord en bra indikator för den biologiska mångfalden. Smågnagare och dalripa påverkar 
dessutom varandra genom att predationstrycket förändras beroende av deras respektive 
tätheter och därför är det intressant att redovisa dem i samma indikator.  
 

Förslag till ny indikator – Ansvarsarter i fjällen 
 
Namn:    Ansvarsarter i fjällen 
Miljökvalitetsmål:    Storslagen fjällmiljö 
Upplösning:     Nationell och regional 
Ansvarig för indikatorpresentation (nationell) RUS 
Ansvarig för indikatorpresentation (regional) RUS 
Presentationsvariabel: Antal föryngringar av fjällräv och järv 

samt antal lyckade häckningar av 
jaktfalk 

Enhet:    St 
Platstyp:    Fjällän 
Plats: Sverige / Norrbotten / Västerbotten / 

Jämtland / Dalarna 
Tidstyp:    Ett år 
DPSIR:    Status 
Syfte: Visa tre hotade ansvarsarter och deras 

reproduktionsframgångar över tid. 
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Figur 11. Antal föryngringar hos fjällräv och järv samt lyckade häckningar hos jaktfalk i Sverige mellan åren 
1996 och 2009. Antal föryngringar hos järv baseras på treårsmedelvärden.  
 
Indikatorn visar antal föryngringar hos fjällräv och järv samt lyckade häckningar hos jaktfalk 
(Figur 11). De tre arterna påverkar inte varandra nämnvärt men de är alla hotade av olika 
anledningar och kan representera fjällen på ett positivt sätt i form av flaggskeppsarter. 
 
Lämplighet som indikator 
En indikator som redovisar de tre ansvarsarterna ger en bild av den biologiska mångfalden i 
fjällen och hotade arters situation. Indikatorn kan fungera som en slags flaggskeppsindikator. 
Det visar också att problemet med hotade arter är uppmärksammat och att arbete görs för att 
motverka den negativa utvecklingen för dessa arter. 

Förslag till ny indikator – Nyckelarter i fjällen 
 
Namn:    Nyckelarter i fjällen 
Miljökvalitetsmål:    Storslagen fjällmiljö 
Upplösning:     Nationell och regional 
Ansvarig för indikatorpresentation (nationell) RUS 
Ansvarig för indikatorpresentation (regional) RUS 
Presentationsvariabel: Antal renar och tillgången på 

smågnagare och dalripa 
Enhet:   St. 
Platstyp:    Fjällän 
Plats: Sverige / Norrbotten / Västerbotten / 

Jämtland 
Tidstyp:    Ett år 
DPSIR:    Status 
Syfte: Visa tre nyckelarter som alla i hög grad 

påverkar den biologiska mångfalden i 
fjällen 
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Figur 12. Nyckelarter i fjällen – smågnagare, dalripa och ren för hela Sverige. 
 
De tre nyckelarterna ren, smågnagare och dalripa är arter som alla påverkar fjällen i hög 
bemärkelse. Det kan vara bättre att redovisa dem i separata figurer eftersom dalripa redovisas 
med normaliserade värden och diagram blir lite skevt på grund av detta.  
 
Lämplighet som indikator 
En indikator som visar ren, smågnagare och dalripa ge en ännu mer heltäckande bild av hur 
bytestillgången ser ut för ett stort antal rovdäggdjur, rovfåglar och ugglor, vilket i sin tur 
speglar en stor del av den biologiska mångfalden. Genom att även inkludera renantalet följs 
också det totala betestrycket upp bättre eftersom både smågnagare och ren påverkar 
vegetationen i stor utsträckning. 
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Diskussion 

Det gemensamma regionala miljöövervakningsprogrammet Nyckelarter i fjällen har goda 
möjligheter att vidareutveckla två befintliga miljömålsindikatorer men också ett antal helt nya 
indikatorer till miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan. Först 
och främst rekommenderas indikatorer som följer upp enskilda arter (eller artgrupper i 
smågnagarnas fall) eftersom indikatorer som följer upp flera arter tillsammans tenderar att bli 
röriga och svårtolkade. Möjligtvis kan en indikator som redovisar bytestillgången i fjällen 
(smågnagare och dalripa) fungera bra. Alla arter som presenteras i delprogrammet passar väl 
som indikatorer, däremot brister vissa data vilket resulterar i att utveckling av indikatorer 
ändå inte kan rekommenderas. Jaktfalk är ett sådant exempel. Där är den framtida 
övervakningen så pass osäker att utveckling av en indikator i dagsläget inte kan motiveras. 
Dessutom bör det ifrågasättas om resultat baserade på inventeringar gjorda inom 
åtgärdsprogram är lämpade att bygga indikatorer på. Åtgärdsprogram är främst inriktade på 
att hitta de bästa platserna för åtgärdsinsatser och inte övervaka tillståndet i populationerna.  
 
Indikatorförslagen som föreslås i den här rapporten följer väl upp förslagen på etappmål och 
preciseringar för biologisk mångfald samt miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och 
Begränsad klimatpåverkan, framför allt när det gäller mångfalden av arter. Nyckelarterna 
dalripa och smågnagare är viktiga förutsättningar för mångfalden i fjällen eftersom de utgör 
det primära födovalet för ett stort antal andra arter, inklusive hotade arter som till exempel 
fjällräv, jaktfalk och fjälluggla. Ett avvikande mönster hos nyckelarterna kan ge en förvarning 
om att något kan komma att hända även de hotade arterna, en kunskap som kan vara mycket 
värdefull inom bevarandebiologin.  
 
Det finns vissa risker med att använda sig av nyckelarter. Enligt Mills et al 1993 kan det 
uppstå problem eftersom termen ”nyckelart” definieras olika, en art kan fungera som en 
nyckelart i en viss miljö men inte i en annan och effekten av en enda nyckelart kan vara lika 
stor som effekten av flera andra arter tillsammans. Om avvikande mönster börjar uppträda i 
dalripepopulationen kan vi till exempel förvänta oss effekter i vissa jaktfalkspopulationer, 
men inte i de populationer som finns på högre altituder eftersom dessa tenderar att vara mer 
beroende av fjällripa.  
 
Att indikatorer redovisas på både nationell och regional nivå är mycket viktigt, särskilt 
eftersom länen är så pass olika varandra. I Norrbotten är fjällområdet relativt 
svårgenomträngligt och består av stora skyddade nationalparksområden. I Jämtland och 
Dalarna är exploateringstrycket betydligt större än i övriga län, både med avseende på turism, 
jakt och användning av terrängfordon som utbyggnad av turiststationer, stugor och 
skidanläggningar. De befintliga indikatorerna Antal renar i fjällen och Antal järvar i fjällen 
redovisas idag endast på nationell nivå men det finns inga hinder för att även börja redovisa 
dem på regional nivå.  
 
Under projektets gång har det visat sig att det finns ett antal brister i de befintliga ren- och 
järvindikatorerna. Renindikatorn redovisar till exempel renantalet från alla samebyar, trots att 
skogs- och koncessionssamebyarna inte har sina renar på bete i fjälltrakterna. Detta problem 
uppstår främst i Norrbotten där majoriteten av skogssamebyarna och alla 
koncessionssamebyar finns. Järvindikatorn följer enligt namnet upp antal järvar i fjällen men 
trots detta redovisar den antal föryngringar. Eftersom antal föryngringar inte helt kan 
jämställas med antal järvar bör indikatorn byta namn till ”Antal järvföryngringar i fjällen”. 
Dessutom inkluderas alla järvföryngringar som hittas, inklusive skogsjärvar. Om de båda 
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indikatorerna ska fortsätta följa upp Storslagen fjällmiljö bör endast renar från 
fjällsamebyarna och föryngring av fjälljärvar redovisas, annars lämpar de sig bättre under Ett 
rikt växt- och djurliv. 
 
Det finns planer på att även inkludera resultat från delprogrammet Häckande fåglar i fjällen 
till det här programmet. Häckande fåglar i fjällen syftar till att övervaka den biologiska 
mångfalden med avseende på fåglar samt följa fågelpopulationernas fluktuationer med tiden. 
Vid ett förändrat klimat förväntas artsammansättningen av fågelfaunan att påverkas och 
eftersom fåglar befinner sig relativt högt upp i näringskedjan kan de spegla det övriga 
samhällets status väl. Fåglar anses vara goda indikatorer för biologisk mångfald och eftersom 
de förväntas vara relativt känsliga för klimatförändringar, särskilt i fjällen som i sig är en 
känslig miljö, kan de indikera om avvikelser i ett tidigt skede, precis som de övriga 
nyckelarterna.  
 
Underlag till smågnagarindikatorer kommer från tre olika inventeringsområden, ett i varje län. 
Data anses vara tillräckligt för att understödja en regional indikator men under de senaste åren 
har inventerarna inom dalripeövervakningen även börja samla in förekomstdata för 
smågnagare, om än i betydligt enklare form. På varje inventerad linje noteras om smågnagare 
har setts eller inte. Dessa inventerare täcker upp en geografisk region på 62 000 km2 och även 
om det är mycket grova data kan det, kanske i någon slags kombination med datat från det 
nationella övervakningsprogrammet, ge en ännu bättre bild av tillgången på smågnagare i 
fjällen. (Pers com Maria Hörnell-Willebrand) 
 
Ett stort önskemål är att öka kunskapen om fjällripa och kunna utveckla en indikator som 
täcker båda riparterna. En norsk studie visar att jaktstatistik är ett dåligt sätt att bedöma 
storleken på fjällripepopulationen. Därför startar Naturvårdsverket ett nytt forskningsprojekt 
där data på antal vuxna, lyckade häckningar, kullstorlek och populationsstorlek från 
inventeringar från hela fjällkedjan ska analyseras. Det är allt från inventeringar, 
avskjutningsprojekt och spårningar till Svensk fågeltaxering (Naturvårdsverket 2011 - 
fjällripa).  
 
Om vi ska använda oss av så kallade ansvarsarter bör ett projekt startas upp där man 
undersöker vilka arter som är lämpliga för respektive län. I vissa län har detta redan gjorts, till 
exempel i Norrbotten. Flertalet kommuner, till exempel Jönköping, Orust och Kil, har också 
tagit på sig ett frivilligt ansvar för vissa arter. Till viss del kan Rödlistan användas, så som 
gjorts i Norrbottens län (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2006). Det är dock viktigt att inse dess 
begränsningar, det vill säga Rödlistan kan först och främst användas för arter som är väl 
inventerade och dokumenterade.  
 
Projektet har visat att flera nya indikatorer kan utvecklas utifrån delprogrammet Nyckelarter i 
fjällen och egentligen återstår inte särskilt mycket arbete att färdigställa dem. Data finns redan 
väl organiserat i delprogrammet och det är främst texter till miljömålsportalen som behöver 
skrivas. Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö kan stärkas med flertalet nya indikatorer 
som följer den biologiska mångfalden och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kan 
få en indikator som följer hur den biologiska mångfalden påverkas av klimatförändringar i 
fjällen.  
 
En väl genomtänkt indikator som ger mycket information är en viktig kugge i hjulet för att se 
om vi når miljökvalitetsmålen och generationsmålet.  
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Bilaga 1. Översikt av indikatorförslag 

Översikt av föreslagna indikatorer och hur de prioriterats, vilken nivå de kan redovisas på (R = Regional, N = 
Nationell), miljökvalitetsmål som följs upp, motivering till varför det kan bli en bra indikator samt övriga 
kommentar om indikatorn och dess prioritering 
Föreslagen 
indikator 

Prio Nivå Mål som 
följs upp 

Motivering Kommentar 

Antal renar i 
fjällen 

1 R Storslagen 
fjällmiljö 

Renar präglar 
fjällandskapet och 
visar även på en 
levande 
samekultur. 
Indikatorn har både 
ett biologiskt och 
kulturellt värde. 

Den befintliga indikatorn redovisar 
antalet renar från alla samebyar. 
Indikatorn bör utvecklas till att även 
redovisas på regional nivå men om 
den ska följa miljökvalitetsmålet 
Storslagen fjällmiljö bör endast 
renantalet från fjällsamebyarna 
följas upp.  

Antal järv- 
föryngringar i 
fjällen 

1 R Storslagen 
fjällmiljö 

Det finns etappmål 
för antal 
föryngringar och 
samebyar får 
ekonomisk 
ersättning när järv 
finns på deras 
betesmarker. 

Den befintliga indikatorn ”Antal 
järvar i fjällen” redovisar antal 
föryngringar. Indikatorn bör byta 
namn enligt förslaget. Antalet 
föryngringar bör redovisas med 
treårs-medelvärden och endast 
fjälljärvars föryngringar bör 
redovisas. 

Dalripa i 
fjällen 

1 N/R Storslagen 
fjällmiljö 

Dalripa är ett 
viktigt bytesdjur, 
även viktig för 
jaktturismen 

I framtiden bör även fjällripa ingå.  

Cyklicitet hos 
smågnagare i 
fjällen 

1 N/R Storslagen 
fjällmiljö 

Smågnagare är ett 
viktigt bytesdjur i 
fjällen.  

Indikatorn bör redovisa endast tre 
arter, förslagsvis åkersork, gråsiding 
och fjällämmel. 

Vinter- 
förhållanden 
och 
smågnagare i 
fjällen 

1 N/R Storslagen 
fjällmiljö, 
Begränsad 
klimat- 
påverkan 

Smågnagare utgör 
ett av de absolut 
viktigaste 
bytesdjuren i 
fjällen. 

Ny indikator som även kan koppla 
till klimatet – hur nederbörd och 
temperatur kan spegla populations-
fluktuationerna hos smågnagare. 

Antal lyckade 
jaktfalks-
häckningar 

2 N Storslagen 
fjällmiljö 

Rovfågel som är 
känslig mot olika 
störningar i fjällen.  

Ny indikator men osäkert om 
tillräcklig mängd data inkommer i 
framtiden.  

Bytesdjur i 
fjällen 
(smågnagare 
och dalripa) 

1/2 N/R Storslagen 
fjällmiljö 

Visar en mer 
storskalig bild av 
hur bytes-
tillgången i fjällen 
ser ut. 

Vissa tycker den är mycket bra 
medan andra tycker det är bättre att 
ha artspecifika indikatorer. 
Svårighet att med säkerhet koppla 
resultaten till varandra upplevs som 
en viktig begränsande faktor. Kräver 
mer utveckling. 

Nyckelarter i 
fjällen (ren, 
smågnagare, 
dalripa) 

2 N/R Storslagen 
fjällmiljö 

Ger en större bild 
av den biologiska 
mångfalden i 
fjällen 

Ny indikator som står inför samma 
problem som ovan.  

Ansvarsarter i 
fjällen (järv, 
jaktfalk, 
fjällräv) 

2 N/R Storslagen 
fjällmiljö 

Ger en större bild 
av hotade arter i 
fjällen 

Ny indikator som står inför samma 
problem som ovan.  
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Bilaga 2. Referensgrupp 
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