
Järv Gulo gulo

Kortfakta om järven

Vikt: 10-25 kg
Mankhöjd: 35-45 cm
Parningstid: April-augusti
Antal ungar: 1-3 st föds i en snölya i februari-mars
Föda: Ren, fåglar och mindre däggdjur
Livslängd: 12-13 år
Levnadssätt: Ensamlevande 
Antal i sverige: Ca 680 st

Järven är det av rovdjuren i Sverige som vi vet minst om. Trots det finns 
det många påhittade fakta om järven. Ett exempel är att många tror att 
den är arg och blodtörstig. Det stämmer inte, utan den är istället lite av 
Nordens hyena - en som gärna äter rester som andra lämnat efter sig.

Järvens revir
Trots att järvar är så små så rör de sig över stora 
områden. Hanarna har större områden än vad ho-
norna har. Områdena som de lever i kallas för revir.

Hanarna skyddar sina revir mot andra hanar, och 
honorna skyddar sina revir mot andra honor. Jär-
varna lever ensamma utom när de ska para sig. 
Honan hjälper också sina ungar tills de är ungefär 
ett år gamla och kan klara sig själva.

Parning och ungar
Järvens ungar föds mitt i vintern, i februari eller 
mars. Mamman gräver ofta ett bo i snön, och där 
föder hon 2-3 ungar. Ungarna är vita när de föds.

Järvar kan få ungar från att de är två eller tre år 
gamla. Man vet inte riktigt hur gammal en järv 
kan bli, men det finns vilda järvar som är över 
14 år.



Föda
I Sverige äter järvar mest renkött. De små järvarna har svårt att springa lika 
snabbt som en stor ren. Men järven är lätt och har stora fötter, så den sjunker 
inte ner så mycket i snön. Därför kan en järv springa ikapp och döda renar när 
det är mycket snö. Annars äter järvar det som blir över av de renar som andra 
rovdjur dödat. De kan också äta lämlar, fåglar och växter.

Utseende
Många tycker att järven ser ut som en liten björn. 
Men den är släkt med grävlingar och mårdar. 
Järven rör sig på ett väldigt speciellt sätt, den 
liksom hoppar och skumpar fram.

Den har en ganska lång och yvig svans. Halsen är 
tjock och kort. Den har väldigt starka käkar, som 
kan bita igenom ben och fruset kött. Järvar ser 
lite klumpiga ut, men de är väldigt duktiga på att 
klättra i träd.

Läten
När honan pratar med sina ungar använder 
hon starka och korta ljud. Om en järv blir 
irriterad kan den morra. Annars är järvar 
ganska tysta.

Spår
Järven har ovanligt stora fötter för att vara så liten. Det gör att den kan springa på snön 
utan att sjunka ner så mycket. Framtassarna är större än baktassarna.
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Järvens historia i Sverige
Järvarna kom till Sverige när istiden slutade 
för ungefär 10 000 år sedan. De fanns länge 
i hela norra och mellersta landet. Sedan skaf-
fade människorna renar och andra husdjur. 
Då blev järven ett hot, eftersom de ibland 
dödade de djur som människorna behövde. 
Därför började människor att jaga och döda 
järvarna. Man sköt också järvar för att man 
ville ha deras varma och fina skinn. Till slut 
fanns det inte så många järvar kvar.

Senare ville många människor ha fler järvar 
igen, och år 1969 blev det förbjudet att döda 
dem. Nu har vi fler järvar igen, ungefär 700 
stycken. De allra flesta lever i fjällen men de 
sprider sig söder- och österut.

Är järvar farliga?
Man vet inte en enda gång 
som en järv har gett sig på 
en människa.

www.rovdjursskolan.se
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