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» Gråbrun, sträv päls. 

» Både honan (vaja) och hanen (sarv) har horn. 

» Härk kallas en kastrerad hane. 

» Har stora klövar som kan gräva i snön. 

» Maten består mest av lav. 

» Lever i hjordar på fjället. 

Ren 
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» Tillhör kattdjuren. 

» Pälsen är fläckig och lodjuret har en liten kort 
svans. 

» Svart svanstipp. 

» Äter rådjur, hjort och hare. 

  

Lo 
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» Lever i hela Sverige. 

» Röd med vit svanstipp. 

» Äter möss /smågnagare, harar, fåglar, rådjur, 
kadaver/slaktrester, bär och köksavfall 

» Fjällrävens värsta fiende. (Tar över lyan) 

  

Rödräv 
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» Lever på högfjället. 

» Är vit på vintern. 

» Är fridlyst hela året. 

» Äter lämlar /smågnagare, fåglar (ripor), 
kadaver, ägg. 

» Huvudperson i ”Storm och Tinde”. 

  

Fjällräv 
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» Lever på fjället. 

» Är känd för att bli så arg att den spricker! 

» Viktig mat för fjällräv och rovfåglar. 

» Vissa år kan det finnas enormt många lämlar. 

» Är svart och brun och liknar ett marsvin. 

» Äter gräs och mossa. 

  

Lämmel 
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»  Äter ägg, möss och andra smågnagare. 

»  Är vit med svart svanstipp på vintern. 

»  Är brun på sommaren. 

»  Är väldigt nyfiken. 

  

Hermelin 
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» Är vit på vintern och brun på sommaren. 

» Fötterna är täckta med fjädrar. Därför har den 
fått namnet Lagopus på latin, som betyder 
harfot. 

» Äter knoppar, frön, bär och blad. 

» Lägger ägg i bon på marken. 

» Ligger stilla (trycker) när en fara närmar sig. 

  

Ripa 
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» Har ett vingspann på över 2 meter! 

» Klorna är 5 cm långa. 

» Bygger bo på en klipphylla på fjället eller i 
toppen av ett kraftigt barrträd. 

» Boet kan väga upp till 700 kg. 

» Äter hare, hönsfåglar, rävungar, rådjur, renar 
och as (döda djur). 

  

Kungsörn 
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» Är ungefär 1 meter lång och har lång, yvig 
svans. 

» Är ett rovdjur och har kraftiga tänder. 

» Gräver bon i snödrivor på fjällsluttningar. 

» Äter allt från döda renar till harar, fåglar och 
växter. 

» Gömmer maten i myrar eller bäckar på hösten – 
som matlager till vintern. 

  

Järv 
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» Har långa öron, god hörsel och skarp syn. 

» Är gråbrun på sommaren och vit på vintern. 

» Springer fort på långa ben. 

» Lever i alla naturtyper. 

» Äter gräs, skott och gnager bark från träd. 

» Känd för att vara rädd som en ... 

Hare 


