
1. Rovdjur äter samma djur som vi människor jagar, till exempel älgar och rådjur. 
Hur många älgar dödar en vargflock på ett år? Ungefär hur många rådjur tar ett 
lodjur per månad?
En vargflock tar ca 100-130 älgar/år. En ensam varg beräknas ta ca 30 älgar/år. I grova mått 
tar lodjuren ca 4 rådjur/månad.
2. Kan rovdjuren utrota klövdjuren i Sverige?
Det finns ca 300 000 älgar i Sverige och betydligt fler rådjur. Det är ingen risk att älgarna 
tar slut på grund av vargen, men i vissa jaktområden kommer deras närvaro gör att det blir 
färre bytesdjur över för den mänsklige jägaren. Hur stor påverkan det blir beror på många 
saker, t.ex hur mycket älg och rådjur det finns från början, och hur stor del av jaktområdet 
som täcks av ett vargrevir.
Lodjur kan lokalt ha stor effekt på antalet rådjur men effekten blir avsevärt mindre om det 
finns gott om föda för rådjuren och rådjurens produktivitet var god. I kargare miljöer kan 
lodjuret trycka ner rådjursstammarna till mycket låga nivåer, men det är oklart om nivån blir 
ett permanent tillstånd eller om det skulle kunna leda till stora cykliska variationer (att lodju-
ren minskar när rådjuren hamnat på låg nivå och att rådjuren då ökar igen).
3. På vilket sätt påverkar björnen älgstammen?
En vuxen björn tar i genomsnitt 7-8 älgkalvar under några intensiva veckor, men variationen 
mellan olika individer och år är dock stor. De tar sällan vuxna djur även om det förekommer.
Att både varg och björn påverkar älgstammen har man sedan länge kunskap om, men man 
har inte haft någon kunskap om hur de påverkar varandra när de finns i samma område. En 
nyligen utförd studie visar att vargar i områden med björn tar färre älgar än i områden utan 
björn.
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4. Om det blir färre djur att jaga så blir det mindre kött i frysboxen för jägarna, 
men på vilka andra sätt kan jakten och jägarna påverkas av rovdjuren?
För en del betyder rovdjurens närvaro att det inte längre är lika roligt att jaga. Det blir min-
dre kött, men också färre skottchanser. Dessutom är många oroliga över att släppa sina hun-
dar under jakten eftersom det finns risk för att de angrips av rovdjur. Det finns också en viss 
risk att man som jägare hamnar i närkontakt med björn och skadas. När jakten blir mindre 
lockande tycker en del att den sociala gemenskapen som jakten innebär för många förstörs.
För de jägare som är intresserade av rovdjursjakt ger rovdjurens tillbakakomst dock möjlig-
het till spännande och mycket uppskattad jakt på ”nygamla” viltarter. Detta gäller soeciellt 
björnjakten där licensjakt sker varje höst. 
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