Händelser tidslinje
Klipp ut dessa händelser som remsor för att fästa på repet med gem eller
gummiband.
Förenkla språket och/eller gör stödbilder om så behövs.
Tips på fler eller andra händelser finns på http://www.de5stora.com/omrovdjuren/rovdjuren-och-manniskan/var-gemensamma-historia/
8 000 f Kr år sedan
Älgar, renar och rovdjur vandrar in till Sverige efter att den tjocka isen
som täckt landet under istiden försvunnit.
Människan vandrar in till Sverige.
4 000 f Kr
Människan började odla grödor och föda upp tamdjur (kor, grisar, får).
Innan dess hade människan levt av jakt, fiske, bär och svamp.
1200-tal
Lagar i Sverige bestämmer att alla ska jaga rovdjur och att man ska ha
redskap för att kunna genomföra jakten.
1300-tal
Det finns ca 20 städer i Sverige.
Kristendomen har fått starkt fäste i landet. Det kommer påverka synen på
omvärlden och även rovdjuren.

Jakt på älg och andra klövdjur är förbjudet för bönderna i stora delar av
landet, men jakt på rovdjur är fortfarande ett måste.
1500-tal
Samerna är framför allt jägare och samlare men tamrenskötslen påbörjas i
liten skala.
Rovdjurskinn är värda mycket och det lönar sig att jaga rovdjur.
1600-tal:
De flesta samer är nu renskötare och tamrenen har blir en viktig grund i
samernas försörjning.
1700-tal:
Upplysningstiden börjar och dess strömningar gör att rovdjuren som förut
förklarats med religion började beskrivas med en mer vetenskaplig ton.
Jakten på älg blir fri för bönderna igen.
1800-tal:
Industrialismen börjar. Allt fler flyttar till städerna och arbetar.
Älgarna är i princip utrotad och fridlyses.
Det finns cirka 1500 vargar finns i Sverige.
Det bor 2,3 miljoner människor i Sverige.
Senaste vargangreppet av vild varg på människa i Sverige sker.
Vildrenen utrotas i Sverige. Kvar finns bara tamrenar.

Rovdjuren jagades mycket hårt och utrotas nästan helt.
Tamrenskötseln börjar förändra form. Nu följer man inte alltid sina renar
på sina betsvandringar som man gjorde förr.
1900-tal:
Järven blev nästan utrotad och fridlystes.
Lodjuret blev nästan utrotad och fridlystes.
Vargen blev nästan utrotad och fridlystes.
Björnen blev nästan utrotad och fridlystes.
Älgstammen har återhämtat sig från bottensiffror, men antalet skjutna
älgar är lågt (kring 3 000 per år).
Det finns 2 miljoner tamdjur (kor, får, getter) som betar fritt i skogen på
somrarna och man tar hand om mjölken. Det kallas för fäbodbruk.
De små gårdarna/jordbruken ersättas allt mer av större gårdar med fler
djur. Fäbodbruket försvinner på grund av de nya sätten att hålla tamdjur
och producera mjölkprodukter (mejerier med hantering av färsk mjölk).
Miljörörelsen väcks som en reaktion på att många arter börjar hotas av
människans nya sätt att odla, föd upp djur och leva.
Sverige skriver på RIO-konventionen och lovar därmed tillsammans med
många andra länder att bevara arter och deras livsmiljöer.

Rennäringen blir mer modern, man använder till exempel skoter. Större
hjordar och färre renskötare.
Den första vargkullen föds i Sverige sedan fridlysningen.
Älgstammen når sin topp på cirka 600 000 djur (skogsbruket skapade
stora kalhyggen som blev bra mat för älgarna och det fanns inga stora
rovdjur).
Lodjuren drabbades av rävskabb och minskar i antal.
2000-tal:
Riksdagen bestämmer att det ska finnas rovdjur i Sverige.
Riksdag bestämmer att rovdjuren ska finnas men de ska inte försvåra
tamdjurshållningen och rennäring.
Det finns cirka 300 000 älgar i Sverige, varav 90 000 skjuts varje år.
Det finns cirka 300 vargar i Sverige.
Det finns cirka 2 900 björnar i Sverige.
Det finns cirka 10 miljoner människor i Sverige.
Djur och växter utrotas 114 gånger snabbare än ”normalt”.

