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Kan en lodjurspopulation skjutas i höjden? 
 

När vi hanterar populationer av djur, utrotningshotade eller ej, är det viktigt att veta varför 
populationen ökar eller minskar. Hur mycket storleken av en sluten population ska förändras 
varje år bestäms av hur många ungar som föds, och hur många djur som överlever det året. 
Jag har i mitt examensarbete tagit lodjur som exempel. Lodjuren i Sverige är idag inte 
utrotningshotade, men om de hade varit det, var hade då bevarandeåtgärderna gjort mest 
nytta? Detta kan testas med elasticitetsanalys, en matematisk beräkning som talar om hur 
mycket till exempel en ändring i överlevnad påverkar tillväxten, jämfört med en ändring i 
reproduktionsframgång. Beräkningarna gjordes endast på honorna, eftersom de är 
begränsande för reproduktionsframgången. Lodjuret är inte ett monogamt djur, vilket innebär 
att en lodjurshane i teorin kan para sig med alla honor han träffar under en säsong. Honan 
däremot kan bara paras av en hane, kan endast föda och uppfostra en kull per säsong, alltså är 
hon begränsande. 
 
Tillväxten beräknades dels för en fridlyst population, dels för den population som vi faktiskt 
har idag. Det undersöktes även hur tillväxten ändrades i takt med att ett jakttryck ökades. 
Jakttrycket var i ett fall jämnt över hela populationen, i ett annat fall varierade jakttrycket 
mellan åldersklasserna. Man delar in individerna i en population i olika åldersklasser 
eftersom de har vissa egenskaper gemensamt, lodjur i samma ålder antas ha ungefär samma 
sannolikhet att överleva, och samma reproduktionsframgång. 
 
Resultaten visar att den skandinaviska population som mina data kom från har en mycket god 
tillväxt. Om populationen hade fridlysts hade inte tillväxten ökat särskilt mycket. Det är 
viktigt att markera att jakt visst är den största orsaken till dödlighet bland vuxna lodjur, men 
det verkar som att jakten som tillåts idag har en ganska liten effekt på den långsiktiga 
tillväxten. Givetvis kan vi se att tillväxten hamnar långt under 1, dvs. varje lodjur ersätter inte 
längre sig själv och populationen minskar, när jakttrycket efterhand ökas. 
 
Elasticitetsanalysen som matematisk metod har en del begränsningar, och jag tycker inte att 
man ska lita blint på de resultat man får fram. Eftersom det är honan som är begränsande för 
reproduktionsförmågan innebär det att hanen har en mindre påverkan på 
populationstillväxten. Man skulle alltså i teorin kunna skjuta av fler hanar utan att minska 
populationens effektiva storlek. En populations effektiva storlek är en idealpopulation som 
uppvisar samma genetiska variation och samma mått av inavel som den population man 
undersöker. Den effektiva populationsstorleken är oftast mindre än den faktiska.  
 
Så, kan en lodjurspopulation skjutas i höjden? Ja, eftersom uppgifter visar att populationen av 
rådjur, ett av lodjurens främsta bytesdjur, är på nedgång. En ökad avskjutning av lodjur hade 
gett rådjuren en chans att återhämta sig, och alltså försäkrat lodjuren föda i framtiden.  
För vad är väl en populationstillväxt idag, utan en säkrad bytestillgång imorgon? 
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Assessing future population growth rate by demographic modelling is increasing in 
popularity. Often elasticity analysis is used to deduce for example what conservation efforts 
will have the greatest effect on the population growth rate, not wasting often already sparse 
time and money on actions less than optimal. This paper investigates how an imagined 
Scandinavian population of Eurasian lynx (Lynx lynx) is expected to develop under the 
circumstances of law protection against hunting, or when different strategies of hunting are 
applied. The results show that even if hunting stands for a substantial part of the adult lynx 
mortality, it may actually have a very small effect on the per capita population growth rate. 
My analysis also gives recommendations on what hunting pressures to apply when a certain 
population growth rate is desired. Finally, the limitations of the elasticity analysis is 
considered since it is dangerous to completely trust any method, especially since we do not 
get a second chance on turning many threatened species away from the path of extinction. 
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