
Brunbjörnen i världen
Man uppskattar att det finns ungefär 200 000 brunbjörnar i världen, där ungefär hälften 
lever i Ryssland. Resten av brunbjörnarna finns mest i Europa och Nordamerika, men det 
finns även brunbjörnar bland annat i olika delar av Asien.

Brunbjörnen i Skandinavien
Precis som de andra stora rovdjuren kom björnen till Skandinavien för ca 10 000-12 000 år 
sedan. De hade då följt efter vildrenarna på deras vandring till nya betesmarker när in-
landsisen drog sig undan. 

Forskning har visat att björnarna vandrade in till Skandinavien från två håll; både från öster 
och från söder. Man har sett att björnarna i södra delarna av utbredningsområdet är släkt 
med björnar i Frankrike och Spanien, medan björnarna i norra Skandinavien är mer släkt 
med den finska och ryska björnstammen.

Under tusentals år växlade förmodligen antalet björnar i takt med tillgång på bytesdjur, och 
när människan kom till Skandinavien påverkade också hon björnstammen genom att jaga 
dem eller de gemensamma bytesdjuren. 

I Norge tror man att det idag finns minst 125 björnar och i Finland mer än 2 000 stycken.

Brunbjörnen i Sverige
Från början fanns brunbjörnen över hela Sverige, utom på Gotland. Men på 1700-talet 
började den försvinna från större delen av Sydsverige. Runt 1850 uppskattade man popula-
tionen till 1 600-1 700 björnar, där de flesta levde i de centrala och norra delarna av landet. 
Sedan jagades björnarna så hårt att det år 1930 bara fanns knappt 130 stycken kvar. Unge-
fär då fredades björnen, och stammen har efter det ökat. Idag tror man att det finns unge-
fär 2 900 björnar i Sverige, de flesta fortfarande i norra och mellersta delarna.

Brunbjörnens 
historia
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Instuderingsfrågor

1. Hur många brunbjörnar tror man att finns det i världen? Var finns de flesta?

2. När kom björnen till Sverige? Från vilket håll vandrade de in?

3. Hur många björnar finns det i Sverige i dag? Var lever de flesta?

4. Hur många björnar tror man att det finns i Norge och Finland?

5. När var antalet björnar i Sverige som lägst, och varför?

www.rovdjursskolan.se


