
1. Hur många renar finns det i Sverige idag?
Det finns cirka 250 000 tamrenar. Alla ägs av samer men de betar fritt ute på fjället. I Sveri-
ge finns inga vildrenar kvar eftersom de utrotades på 1800-talet.

2. Vilken roll har renen i den samiska kulturen?
Renen har en väldigt viktig roll i den samiska kulturen. För samerna var först vildrenen viktig 
som bytesdjur och sedan har tamrenen spelat en central roll. 

3. Hur många renar tror man att rovdjuren tar varje år? Hur påverkar det rennä-
ringen?
Ingen vet exakt men det kan vara upp mot cirka 60 000 renar. Om renägare får många renar 
tagna av rovdjur förlorar de pengar på det. De skulle egentligen ha sålt köttet då renen var 
slaktad. Renägare får ersättning för dödade renar men ersättningen täcker inte alltid förlus-
terna. För renägare är det också mycket tid som går åt för att försöka samla ihop renar som 
rovdjuren skrämt iväg. Dessutom är det förstås jobbigt de gånger de hittar skadade renar 
som lider. Om rennäringen hotas är många samer oroliga för att kulturen ska försvagas.
 
4. Vilket rovdjur tar flest renar? 
Lodjur är det rovdjur som tar flest renar. Därefter kommer järv och björn. Vargen finns 
nästan inte i renskötselområdet. Det är ett politiskt beslut som är fattat för att rennäringen 
redan är hårt drabbade av de andra rovdjuren. I de fall där varg finns i renskötselområdet så 
kan de orsaka stor skada.

5. Rennäringen påverkas av rovdjuren. Finns det fler saker som försvårar för ren-
näringen?
Idag finns många olika hot mot rennäringen. Klimatförändringar gör att renarna inte kan 
beta på vintern och mängden skadliga parasiter ökar. Skogsbruket kan ställa till problem i 
många betesområden. Dessutom störs också renarna och de betesområden de använder av 
gruvor, vägar och annan mänsklig aktivitet. Det finns ett mål om att max 10 % av renarna 
ska dödas av rovdjur (dvs ca 25 000). Eftersom rennäringen har en mångsidig problematik 
är det viktigt att hitta fler lösningar för att nå det målet angående rovdjur.
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