
Järven i världen
Järven är ett djur som man vet ganska lite om, men grovt uppskattat tror man att det finns 
50 000 järvar i världen. Den stora majoriteten av dessa lever i Kanada och Ryssland.

Järven i Skandinavien
Precis som de andra stora rovdjuren kom järven till Skandinavien för ca 10 000-12 000 år 
sedan. De hade då följt efter klövdjuren på deras vandring till nya betesmarker när inlandsi-
sen drog sig undan. Under tusentals år växlade förmodligen antalet järvar i takt med tillgång 
på bytesdjur, och när människan kom till Skandinavien påverkade också hon järvstammen 
genom att jaga dem eller de gemensamma bytesdjuren. 

I Norge tror man att det idag finns ca 300 järvar och i Finland något färre än så.

Järven i Sverige
Om järvens antal i Sverige under 1800-talet och i 1900-talets början vet man inte mycket 
om. Man vet dock att de flesta järvar höll till i de nordligaste delarna av landet, det vill säga 
precis som nu. Men det verkar dessutom ha förekommit små stammar av järvar i Dalarna 
och Värmland och ibland rapporterades också om enstaka järvar som dödats så långt ner 
som i Skåne. 

Under 1900-talet minskade antalet järvar, mest på grund av att de jagades för hårt. År 1960 
uppskattade man att det fanns mindre än 100 stycken kvar. Järven fridlystes därför 1969 och 
stammen återhämtade sig sakta. 

År 2020 tror man att det finns ca 680 järvar i Sverige. De flesta lever i Norrbotten, Jämtland, 
Västerbotten och Västernorrland men den sprider sig söderut och österut till skogslandet i 
mellersta Sverige. 

Järvens historia
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Instuderingsfrågor

1. Hur många järvar tror man att finns det i världen? Vart finns de flesta?

2. Hur många järvar tror man att det finns i Skandinavien?

3. Hur många järvar finns det i Sverige i dag? Vart lever de flesta?

4. Varför minskade antalet järvar i Sverige under början av 1900-talet?
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