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Lodjurens framtid i djurparkerna 
 
Svenska djurparksföreningen (SDF) har 21 medlemsparker i Sverige och Norge. Föreningen 
bedriver 12 olika bevarandeprojekt, varav ett är Projekt Lo. Ett av syftena med dessa projekt 
är att planera aveln av de djur som finns i djurparkerna. År 1998 visade det sig att 
lodjurspopulationen i djurparkerna var mycket inavlad. Denna inavel har visats ge kortare 
livslängd och mindre kullar hos lodjuren.  
 
Under ca tio år har en ”ny” lodjurspopulation vuxit fram i djurparkerna. Den består av 
vildfångade lodjur och deras avkomma. För att kunna undvika inavel och för att se till att 
denna population är livskraftig behöver djurparkerna ett gemensamt avelsprogram. Ett mål 
som ska uppfyllas med programmet är att populationens genvariation ligger på 90 procent på 
en tidsperiod på 100 år. Genetisk variation är ett mått på hur olika individerna är genetiskt 
sett. Jag undersökte om populationen med sina nuvarande värden kunde uppnå detta mål och 
om den inte kunde det vilka åtgärder som i så fall krävs. För att kunna analysera de faktorer 
som spelar in upprättade jag en stambok över vildfångade lodjur och lodjur efter vildfångade 
föräldrar med hjälp av stamboksprogrammet SPARKS. Data från stamboken förde jag in i 
PM2000 som är ett populationshanteringsprogram. Där kom det fram att målet på 90 procent 
inte kan uppfyllas med populationens nuvarande värden.  
 
Med hjälp av PM2000 kunde jag även få reda på vilka faktorer som behövdes för att målet ska 
kunna uppnås. Ett alternativ är att öka den nuvarande populationsstorleken från 21 djur till 35. 
Detta kan vara möjligt om några år då det är meningen att den gamla inavlade populationen 
ska fasas ur. Just nu finns det 58 stycken lodjur i SDF:s parker så när den gamla populationen 
har försvunnit finns det mer kapacitet till att hysa den nya. Målet kan också uppnås om det 
finns fler lodjur som kan reproducera sig vilket kommer att ske om några år då fler lodjur 
kommer att bli könsmogna. Ett annat sätt är att ta in två nya s.k. founders till populationen 
vart åttonde år. Founders är djur som tillför helt nytt genetiskt material. Dessa djur är ofta 
vilda lodjursungar som förlorat sin moder och som djurparkerna tar hand om.             
 
Den nya lodjurspopulationen har mycket bra förutsättningar för att fortsätta vara frisk och 
livskraftig. Det har inte förekommit någon inavel och det kan också undvikas med hjälp av 
stamboken och avelsplanering. Det finns kapacitet för populationen att bli större och så länge 
den vilda populationen är stabil kommer det även att finnas tillgång på nya founders.  
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Population analysis for Project Lynx  
 
The Swedish Association of Zoos and Aquaria (SAZA) are currently responsible for 12 
different conservation projects. One of them is Project Lynx, which involves 10 zoos in 
Sweden and Norway. A report from 1998 showed that the captive lynx population was 
heavily inbred with a mean inbreeding coefficient of 0, 16.  
 
During about a decade six new founders have been introduced to the population. These 
animals are very important to the genetic diversity of the population. To avoid the current and 
future problem with inbreeding the zoos needs a collaborative breeding programme. A 
common goal in a breeding programme is to have a gene diversity of 90 % during a time 
period of 100 years. For this to be achieved different variables need to be upheld. To analyze 
these variables a new studbook was created of the wild born animals and individuals after 
wild born parents, using the software SPARK. The data from the studbook was analyzed in 
the population management software PM2000. The results showed that with the current 
population values the goal of 90 % gene diversity after 100 years can not be met.  
 
It is possible to reach this goal by changing three different variables, if you assume that there 
will be one new founder every eight year during these 100 years. One is to raise the maximum 
population size to 35 animals. This will be possible in the years to come since the old 
population will fade out. The actual maximum population size is not known today. Another 
variable is to increase the Ne/N ratio. This can be done by maximising the effective 
population size (Ne). This will become higher if more animals can breed. In a few years time 
the Ne/N ratio will be higher since more individuals will become mature. The last is to 
introduce two new founders every eight year instead of just one. This could be possible since 
every year there will be wild born pups that have lost the mother and can become part of the 
captive population. 
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