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Den skandinaviska björnstammen är en av de mest produktiva i världen. Därför är 
förvaltningen relativt enkel så länge som målet är en fortsatt ökning. Stammen ökar så länge 
som dödligheten, inklusive den legala jakten, är tillräckligt låg.  Men vi får en mycket svårare 
situation den dag man beslutar sig för att stoppa stammens tillväxt. Det är då absolut 
nödvändigt att ha ett tillförlitligt inventeringssystem, så att man kan beräkna de 
avskjutningskvoter som gör att stammen stabiliseras på en given nivå. I samband med en 
utvärdering av björnobsen 1996 rekommenderade vi att man bör undersöka om kontrollerade 
observationer av björnhonor med årsungar kan ligga till grund för ett framtida system för 
inventering av björn (Swenson, Sandegren & Söderberg 1996). Denna metod används i 
Nordamerika (Eberhardt et al. 1986, Eberhardt & Knight 1996, Knight et al. 1995) och 
Spanien (Wiegand et al. 1998) och har rekommenderats för användning i Norge (Linnell et al. 
1998). Metoden har kritiserats (Mattson 1997) men aldrig testats. 
Målsättningen med projektet är att undersöka om man med hjälp av björnobservationer kan 
följa björnstammars storlek och utveckling. 
 
Vårt ursprungliga förslag var att testa björnobsen i samband med att en inventering görs av 
björnstammen i norra Dalarna. Genom att observera radiomärkta hanbjörnar från flyg under 
brunsten och dokumentera andelen märkta honor som dessa är tillsammans med, kan 
stammens storlek och sammansättning beräknas. Denna metod har använts och beskrivits 
tidigare (Swenson et al. 1994). Samtidigt skulle vi utvärdera de kontrollerade observationerna 
av honor med årsungar från samma område. Testen skulle vara att se om de två metoderna 
ger liknande relativa tätheter i undersökningsområdet. Dessutom skulle vi kunna få ett mått 
på björnobsens tillförlitlighet. Erfarenheter från Norge visar att användandet av okontrollerade 
observationer ger för höga värden. Vi antar att det finns flera skäl till att en inventering 
baserad på kontrollerade observationer av honor med årsungar ger för låga värden. Orsaken 
är att: 1) alla honor observeras inte, 2) en del honor observeras först när dom förlorat sina 
ungar, 3) det kan vara omöjligt skilja på olika honor med ungar som observeras i samma 
område. Utan att veta storleken på underuppskattningen kommer en beräkning baserad på 
björnobs att vara baserad på just det antal björnhonor med årsungar som observerats. 
Avskjutningskvoterna kommer då med stor sannolikhet att bli lägre än önskvärt. Vi har ännu 
inte haft ekonomiska resurser att jämföra metoderna. 
 
En annan viktig del av undersökningen var att dokumentera vissa beteenden hos honor med 
årsungar som är relevanta i sammanhanget. Det är särskilt viktigt att veta hur pass rörliga 
dessa familjegrupper är. Först då kan en enkel modell byggas som gör det möjligt att med 
hjälp av avståndet och tiden mellan två observationer få ett sannolikhetsmått på om det rör 
sig om en eller två familjegrupper. Vi ville också veta mer om dygnsaktivitetsmönstret (är 
dom mer eller mindre aktiva när människor är aktiva?) och habitatutnyttjandet (hur utnyttjar 
dom vegetationsskyddet?) bland honor med årsungar för att få en uppfattning om hur 
observerbara dom är. Dessutom ville vi veta hur ofta hemområdena överlappar eftersom det 
är svårt att skilja olika honor med hjälp av björnobs. 
 
Eftersom de beviljade medlen understigit det budgeterade behovet har vi hittills fokuserad 
arbetet på vissa delar. Vi har använt de medel vi fått från Jägareförbundet för intensivstudier 
av  rörelsemönster, dygnsaktivitetsmönster och habitatutnyttjande bland honor med 
årsungar. Fältarbetet har gjorts av universitetsstudenter som avslutade årets arbete i slutet 
av augusti, varför resultaten ännu inte är färdiga. Men vi har en del preliminära resultat från 
förra året då en pilotstudie genomfördes. Under 1998 intensivföljdes 3 radiomärkta honor 
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med, samt 4 utan årsungar under 6 veckor under brunsten (före midsommar). Efter brunsten 
var fördelningen 2 med och 4 utan årsungar. Under 1999 var motsvarande siffror: under 
brunsten - 3 honor med årsungar och 3 utan, efter brunsten -  2 med årsungar och 4 utan. 
 
Föreliggande resultat är alltså från 1998 och preliminära. Vi fann att honor med ungar gjorde 
mycket korta dygnsförflyttningar under brunsten (Tabell 1). Dom håller sig också inom relativt 
begränsade områden. Detta innebär att det kan vara relativt enkelt att skilja olika honor med 
årsungar under denna period. Efter brunsten var dom emellertid något mer rörliga. Honor 
utan årsungar visade motsatt beteende. Dom rörde sig mycket under brunsten antagligen 
beroende på att dom brunstade men övergick sedan till ett rörelsemönster liknande honorna 
med ungar. 
 
Tabell 1. Dygnsförflyttning och aktivitet bland radiopejlade honor med och utan årsungar 
under och efter brunsten i Dalarna 1998.  
 Honor med ungar Honor utan ungar 
 Under brunst Efter brunst Under brunst Efter brunst
Dygnsförflyttning (km) 2,1 3,4 9,5 4,0 
Dygnsaktivitet (%) 41 57 49 56 
 
Under brunstperioden var honor med ungar i stort sett aktiva under hela dagen, medan honor 
utan ungar visade sig vara mer nattaktiva. Honor utan ungar var i generellt mer aktiva än 
honor med ungar under brunstperioden. Efter brunsten var skillnaderna obetydlig, utan båda 
kategorierna av honor var mycket aktiva. Detta kan ha sin förklaring i att dom under den 
perioden äter upp sig inför vintern. 
 
Studierna rörande habitatutnyttjande har ännu inte gett några klara svar. Preliminära resultat 
tyder emellertid på att både honor med och utan ungar använder liknande biotoper, även om 
honor med ungar tycks använda något produktivare miljöer. Detta kan bero på att ungarnas 
utveckling ställer särskilda krav på honans födoval. Båda grupperna använde öppnare 
terräng än förväntat under brunsten, men mera sluten terräng än förväntat efter brunsten. 
Som förväntat utnyttjades bärrika habitat efter brunsten. Vi måste analysera båda årens data 
innan vi kan dra några slutsatser. 
 
Sammanfattningsvis verkar det som om honor med ungar är mer stationära men mer aktiva 
än honor utan ungar under den ljusaste delen av dygnet. Honor i allmänhet verkar också 
använda mera öppen terräng under brunsten. Dessa faktorer är positiva med tanke på 
utvecklingen av ett inventeringssystem baserat på kontrollerade observationer av honor med 
årsungar. Observationer under brunsten kan vara särskilt lämpliga. Vi har för avsikt att 
fullfölja detta arbete under det närmaste året. 
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