Täthet av rödräv
— en rapport från Örnbo viltfakta
Syfte
Att sammanfatta kunskapen om rävens täthet som bakgrund till studier och åtgärder rörande rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis).
Slutsats
Tätheten av rödräv i det aktuella området kan antas vara tämligen stabil över åren
och ligga runt 0,5 vuxna per km2 på våren. På hösten kan man räkna med en dubbelt
så hög täthet, ungrävar inbegripna.
Allmänt
Litteraturuppgifter om täthet av olika viltarter är av två slag. Det vanligaste är att man har
beräknat relativ täthet, d.v.s. ett mått som är proportionellt (i bästa fall rätlinjigt) mot den
absoluta tätheten. Sådana mått eller index är baserade på spår och spårtecken. Detta ger
en uppfattning om eventuella täthetsfluktuationer och trender. Den absoluta tätheten (antal
individer per km2) är intressantare ur förvaltningssynpunkt, men svårare att fastställa. En
beräkning av absolut täthet kan bygga på samma material som den relativa, men kan också utgå från märkta individer och observationer av andel märkta eller från kännedom om
medelstorleken av grupprevir och gruppstorlek. Vid årliga beräkningar är det viktigt att man
håller sig till samma årstid och en viss kategori djur. Oftast handlar det om reproducerande
population= antal vuxna djur på våren.
Europa
I en review-artikel försökte man i mitten av 1970-talet ge en generell siffra på absolut rävtäthet i kontinentala Europa (Lloyd et al. 1976). Man utgick från data på förekomst av rävkullar och antog att a/ 90% av alla tikar får kull, och b/ könskvoten (hanar:honor) av vuxna
rävar är 55:45 . Det gav ett spann om 0,5 - 1,8 vuxna rävar per km2. Detta var precis innan
man började uppmärksamma att rävarna lever ett komplicerat socialt system med revir-

hävdande grupper där en långt lägre andel än 90% av tikarna verkligen föder upp en kull
ungar. I det ljuset verkar antagandet om andel honor som får kull något hög.
Senare har man funnit att rävtätheten speciellt i omgivningarna av, och inne i storstäder
kan vara långt högre. En extrem uppgift ges av Baker m.fl. (2004) om 19,6 - 27,7 vuxna
djur per km2. Det gällde rävpopulationen i Bristol, England.

Figur 1. Jägareförbundets avskjutningsstatistik för rödräv under perioden 1959-1979. Ur Lindström (1982).
Observera att Skåne-länen saknas.

Sverige
Den enda långtidsserie som kan användas för en diskussion av rävtäthet över hela landet
utgörs av Jägareförbundets avskjutningsstatistik. Denna måste emellertid betraktas med
viss försiktighet, speciellt när det gäller långsiktiga trender, eftersom jakttrycket säkerligen
har varierat över åren. Till exempel var det många rävjägare som avstod från att ordna åtel
och gillra fällor när skabben drabbade de svenska rävarna som värst på 1980-talet (egen
opubl. intervjuundersökning). Frågan är därför om statistiken före och efter skabben alls är
jämförbar.
I Fig. 1 ges en sammanfattande bild av avskjutningsstatistiken i hela landet från 1959 till
1979, d.v.s. före skabbens huvudperiod. Dessa data analyserades i Lindström (1982).
Slutsatsen var att rävtätheten i södra Mellansverige och norrut fluktuerade cykliskt med
sorkpopulationerna. I de södra delarna av landet var tätheten mer stabil.
Avskjutningsstatistiken ovan ger också det enda tillgängliga materialet för det område i
Västsverige där man funnit dvärgbandmask: gränsen mellan O och Pn i Fig. 1. Den slutsats man kan dra är att rävstammen här tycks ha varit kortsiktigt tämligen stabil innan
skabbens ankomst.
Mer intensiva detaljstudier har bedrivits på Grimsö forskningsområde i Bergslagen (barrskogslandskap) och på Revingefältet i Skåne (beteslandskap), se Fig. 2.. Studierna på
Grimsö inleddes 1973, var som intensivast under perioden 1975-1979 (Lindström 1982)
och har i vissa delar bedrivits ända fram till idag. Studierna på Revingefältet utfördes under
senare hälften av 1970-talet (von Schantz, 1981). Från Grimsö finns täthetsindex av olika
slag och ett antal mer eller mindre oberoende beräkningar av absolut täthet under intensivperioden samt frågeformulärsindex (ökning, minskning eller oförändrat; gäller hela Örebro län) och grytinventeringar (antal kullar i kända gryt) därefter. Från Revingefältet föreligger en beräkning av absolut täthet.
Tätheten av vuxna rävar på våren inom Grimsöområdet följde sorktillgången 1975 1979. Även när skabben drabbat område kvarstod ett sambandet med sorktillgång trots att
rävtätheten låg på en nära halverad nivå. Efter skabbepisoden återgick nivån till den som
rått tidigare (Lindström 1991, Lindström et al. 1994). Den absoluta tätheten under perioden
innan skabben beräknades till 0,2 - 0,4 rävar per km². Tätheterna låg alltså här mellan en
och två tiopotenser under de som angetts för kontinentala Europa och stadsmiljö. På Revingefältet beräknades en täthet om 0,8 rävar per km² före skabben (von Schantz 1981).

Figur 2. Karta över Skandinavien med Grinsö och Revinge utsatta och växtgeografiska zoner enligt Sjörs
(1999) inlagda för Sverige. N= nemoral, BN= boreonemoral (hemiboreal), SB, MB och NB= sydligt, mellan
resp nordligt boreal, A= alpin.

Uppgifterna från Grimsö och Revinge är de enda faktabaserade beräkningarna av rävtäthet i Sverige. Eftersom rävtäthet allmänt kan antas spegla den biologiska produktionen i
området i fråga, kan dessa data sägas representera de naturgeografiska zoner där Grimsö
och Revingefältet är belägna: sydligt boreal respektive nemoral (Fig. 2). Tätheten norr om
Grimsö torde avta mot nord-nordväst allteftersom man kommer in i mellanboreal, nordligt
boreal respektive alpin zon. I den boreonemorala zonen, som täcker större delen av Sydsverige förutom Skåne, Blekinge och Västkusten, ligger tätheten gissningsvis någonstans
mellan 0,4 och 0,8 rävar per km².
Till detta kommer dock lokala avvikelser. Eftersom åkersork är ett så pass viktigt byte
för räven (se rapporten Rödrävens födoval) bör miljöer som gynnar åkersork också gynna
räven. Det handlar då om marker med tjock grässvål. Relativt nyligen övergivna jordbruksmarker under igenväxning är ett exempel på detta. Å andra sidan torde ren helåkers-

bygd där stora markarealer ligger plöjda vintern igenom inte motsvara förväntningarna på
rävtäthet utifrån ren växtgeografisk synpunkt.
Även i Sverige kan miljöerna runt våra städer vara gynnsamma för rävar. Någon undersökning av detta har inte gjorts, men att rävar trivs i förortsmiljö är känt (bl.a. egen erfarenhet). Delvis kan rävarna gynnas av människans avfall (korvbröd m.m.), delvis av sorkförekomst i olika gräsmarker (banvallar, vägrenar, ödetomter, övergiven jordbruksmark
etc.). I t.ex. Stockholm har även en kaninpopulation numera etablerats, något som bör
gynna räven. Rävförekomsten i våra städer når kanske ändå inte upp till de extrema nivåer
man sett i andra länder beroende på stadsplaneringen. Vi har t.ex. inga radhusområden
med stora trädgårdar långt inne i stadskärnan.
Lanneröd
Den smittade räven sköts i Lanneröd nordöst om Uddevalla i boreonemoral zon men nära
gränsen till nemoral zon. Säker information om populationstäthet i denna region saknas,
men utifrån rimliga antaganden revir- och gruppstorlek kan man gissa att rävtätheten här
ligger runt 0,5 per km², möjligen något högre (se rapporten Rävars rörelsemönster i Sverige). I ett försök att komma närmare sanningen skulle man kunna räkna antal rävspillningar
längs spillningsrundor liknande de på Grimsö. En jämförelse av antal funna spillningar per
km i respektive område kunde då ge en fingervisning om tätheten. Det finns även
snöspårningsdata från Grimsö från tiden då täthetsberäkningen gjordes. Möjligheterna till
snöspårning i det nu drabbade området är dock något oförutsägbara.
Ramsberg 29/3 2011
Erik R. Lindström
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Bilaga. Mejlsvar på frågor från Helene Wahlström:
Frågor: Är tätheterna nere i Europa högre än här? Hur täta är stammarna här? Kan man uttala sig om det
Echinococcusdrabbade området?
Heikki:
It is very clear that fox densities are higher in Central Europe, and we can see this
difference between biomes even in Finland. I refer to some Finnish figures from a Finnish paper by Kaarina
Kauhala and ours. (Ican dig out European figures when at home).
In SW Finland, the most "southern" like area in Finland, the max density of foxes in autumn, including the
young of the year, and the highest densities in Finland, are about 1.4 inds per km2. Inland, into extensive
boreal zone, the densities are half of that. The max spring density after the winter is about half of the autumn
density.
As far as I remember in rabies models for Central Europe, the threshold density was about 1.5 fox per
km2. For Echinococcus, to model thresholds for a system with more complicated life cycle with intermediate
hosts, is clearly more difficult. In Finland the situation is still more complicated because we also have the
raccoon dog.
Jonas:
Som Erik säger är det i princip omöjligt att få fram den typ av data du efterfrågar, Helene. Under perioden
1975-1979 beräknades en täthet på 0.25-0.40 djur per km² 1975-1979 för södra Mellansverige baserat på
olika inventeringsdata (Lindström E. 1982. Population ecology of the red fox (Vulpes vulpes L.) in relation to
food supply. Doktorsavhandling, Stockholms universitet och Grimsö forskningsstation). För södra Sverige
beräknades vid ungefär samma tid en rävtäthet av 0.8 djur per km² (von Schantz, T. 1980. Prey consumption
of a red fox population in southern Sweden. Biogeographica 18: 53-64).
Att ta fram den typ av data du efterfrågar är inte heller helt enkelt då det krävs ganska ingående studier
av rävens populationstäthet i den aktuella kommunen där man har en stor del av populationen märkt. Det
man relativt snabbt kan få fram är dock index på rävtäthet så att man kan se relativa skillnader mellan olika
områden under den tid på året man är intresserad av. Detta kan göras genom att t.ex. spåra av vägar och
räkna antal korsande spår per inventerad kilometer eller liknande. Detta ger naturligtvis bara en fingervisning
om att det i kommun x (troligen) finns fler rävar än i kommun y vid den tidpunkt när inventeringen gjordes
(eller att rävarna i kommun x rörde sig mer än rävarna i kommun y).
Räven är en svårstuderad art ... På Grimsö forskningsområde har vi också bara ett index för rävtäthet
(antal gryt med valpkull årligen).
Jägarförbundet:
Antalet rävar som finns i landet är osäkert. Uppskattningar av rävstammen baserade på avskjutningsnivåerna på 70-talet talar om minst 150 000 djur före rävskabben. Ungefär lika många lär finnas nu, när stammen
återhämtat sig.

