
Skandinavisk Björnprojektet    Årsrapport 1995 
 
Vid björnprojektets start 1984 var lite känt om björnen i Skandinavien. Haglund (1968) i Sverige och 
Elgmork (1979) i Norge gjorde vissa undersökningar om näringsval, utbredning m m. Senare gjorde 
Bjärvall (1978) i Sverige och Myrberget (1969) i Norge en uppdatering av utbredningen i respektive 
länder och uppskattade populationsstorlekarna. Nuvarande björnprojekt har sedan starten fört upp 
kunskapsläget till hög internationell nivå. 
 
Undersökning är baserad på 168 radiosändarförsedda björnar i två områden, dels i 
Jokkmokksregionen i Norrbotten, dels i Dalarna - Härjedalen - Hälsingland - Hedmark i söder. 
Björnarna har pejlats ca 34 000 gånger under 324 björnår. Projektet startade 1984 i norr och 1985 i 
söder. Sedan 1987 har norska och svenska björnforskare samarbetat. I starten prioriterades 
insamling av data om artens biologi. Senare har insamling av data om spridning, demografi och 
populationsgenetik prioriterats. 
 
År 1995 var en milstolpe i det Skandinaviska björnprojektets historia. Det var det år då antalet 
märkta björnar efter vårmärkningen var det högsta i projektets historia och fler än någonsin var av 
känd härkomst  dvs de hade följts sedan födseln och deras mödrar och födelseplatser var kända. 
Detta var också det år då vi med stor framgång var värdar för den 10e Int. Björnkonferensen som 
ägde rum i Mora, med deltagare från hela världen. 
 
Enligt överenskommelse med referensgruppen för björnforskning kommer fjolingar tillhörande 
märkta honor i framtiden enbart att sövas för mått- och provtagning samt individmärkning. Under de 
närmaste fyra åren kommer vi endast att följa de björnar som redan har radiosändare. Detta innebär 
att antalet björnar med radiosändare sakta men säkert kommer att minska. Kostnaderna kommer 
emellertid inte att minska nämnvärt under de närmaste åren eftersom unga djur måste immobiliseras 
och kontrolleras oftare, samt vandrar längre än äldre djur. Andelen unga djur har också ökat under 
senare år vilket är helt i linje med projektets målsättning att följa ungbjörnars utveckling och 
kolonisation av nya områden. 
 
Vi har fortsatt arbetet med björnens populationsdynamik som rapporterats i årsrapporten från 1995. 
Det verkar som om illegalt dödande av björnar är så mycket vanligare i norr än i söder att den 
sydliga stammen tål en dubbelt så hög legal beskattning som den nordliga. Det tycks faktiskt vara så 
att det tidigare beräknade maximala uttaget på 7% inte bör gälla generellt för den svenska 
björnstammen. Med nuvarande nivåer på det illegala dödandet kan björnarna i nordligaste Sverige 
nätt och jämt klara dagens legala beskattning på 5%. I södra Sverige kan björnstammen potentiellt 
tåla ett jaktuttag på 10%, vilket innebär att antalet björnar kommer att växa med 5% om året när den 
lagliga beskattningen är 5%. Detta kan förklara varför den sydligaste björnstammen tycks tillväxa 
relativt snabbt. Tyvärr saknas populationsdata från  björnarna i Jämtland, Västerbotten och 
Västernorrland, dvs nästan hälften av Skandinaviens björnar.  
 
Den skandinaviska björnstammen  är den mest produktiva av de stammar som studerats i världen. 
För att försöka förstå varför har vi börjat undersöka björnens näringsval genom att samla spillning, 
märka älgkalvar med mortalitetssändare och spåra björnar på vårsnö. Våra spårningsdata visar att 
hanar förflyttar sig dubbelt så långt per dag som honor, och är mer benägna att besöka åtlar. Honor 
gräver efter myror i myrstackar tio gånger oftare än hanar. På Orsa Besparingsskog fann vi att 
biomassan myror var 3 ggr högre än biomassan älg, trots att älgtillgången är god. Myror är viktig 
björnföda både under våren och sommaren, och hästmyror är mera omtyckta än rödmyror. Vi följde 
324 km björnspår i snö på våren och registrerade 5 misslyckade björnattacker på älg, vilket är 
liknande Haglunds (1968) resultat från. Han fann 8 misslyckade attacker på älg vid 563 km spårning. 
Björnar tycks därför inte vara särskilt framgångsrika predatorer på vuxna älgar under våren. Våra 
studier över björnens födoval fortsätter. 
 
Vi håller just nu på med att slutföra en rapport om konfrontationer mellan björn och människa i 
Skandinavien. Den är baserad på fakta ur litteraturen och över hundra möten mellan projektpersonal 



och olika björnar. Sammanfattningsvis kan sägas att den Skandinaviska brunbjörnen hör till de minst 
aggressiva av världens björnar. 
 
Dr Jon Swenson, norsk ledare för det Skandinaviska Björnprojektet representerar WWF-Sverige och 
WWF-Norge vid workshops om de stora däggdjuren i Europa. Det är ett WWF-sponsrat försök att  ta 
fram en europeisk bevarandestrategi för de stora rovdjuren. 
 
Märkta djur 1995 
Efter märkningen våren 1995 hade projektet radiosändare på totalt 76 björnar - 23 könsmogna 
honor, 14 könsmogna hanar och 39 ungbjörnar (15 hanar resp. 24 honor). Av de märkta björnarna 
hade 50 följts sedan födseln (20 hanar resp. 30 honor). Av de 23 könsmogna honorna övervintrade 
sex tillsammans med sina 1-åriga ungar och två med sina 2-åringar under vintern 94/95. Att 2-
åringar övervintrar tillsammans med honan hade tidigare endast registrerats i det norra området. 
Vintern 94/95 hände det för första gången i det södra området. En 8-årig hona hade med sig sin 2-
åriga hanavkomma i idet. Under vinter födde hon sedan en unge som inte överlevde ideperioden. 
Vid obduktion visade det sig att ungen var mager och saknade mjölk i mag-  tarmsystemet. Troligtvis 
hade 2-åringen diat honan, så att den nyfödda ungen inte fått någon mjölk. Detta är första gången 
som en hona fött ungar och samtidigt haft kvar en tidigare avkomma. Elva honor födde tillsammans 
25 ungar under vintern 94/95 och endast ovan nämnda unge dog. De kvarvarande 10 honorna, med 
årsungar, hade tillsammans 24 ungar som överlevde till idegången. Vanligtvis har ungdödligheten 
varit betydligt större. Vid idegången hade vi kontakt med 68 björnar. Av dessa är 21 könsmogna 
honor, 11 könsmogna hanar och 36 ungbjörnar. Av de 68 björnarna har vi följt 44 sedan födseln. 
Under året förlorade vi kontakten med åtta björnar (Tabell 1). 
 
 
Tabell 1 
Orsak Honor Hanar 
Tappat sändaren 1 3 
Björndödad  2 
Skjuten olagligt 1  
Okänd orsak 1  
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