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Skandinaviska björnprojektet - årsrapport 1998 
 
 
Det Skandinaviska björnprojektet fortsätter studierna av radiomärkta björnar i två 
skilda områden dels i Hedmark/Dalarna/Hälsingland/Härjedalen i söder dels i delar 
av Norrbottens skogsland och fjällvärld i norr. 
 
Fältarbeten i Södra området 
Björnmärkningen startade den 6 april. Efter 37 björnsövningar avslutades 
märksäsongen den 27 april. Vi hade som mest 56 radiomärkta björnar, 37 med 
halsband och 19 med implantatsändare. Av dessa var 41 (17 hanar och 24 honor) av 
känd härkomst dvs deras moder och födelseplats är kända. Åtta honor födde minst 
20 ungar under vintern 97/98, varav 8 dog under året. 
Årets längsta utvandring står en 3-årig hane för. Han har vandrat från Fulufjället i NV 
Dalarna till Roslagen i Uppland, en sträcka på över 30 mil. En hona ligger i ide 80 km 
söder om födelseplatsen, vilket är den hittills längsta kända utvandringen för en hona. 
Under 1998 har vi förlorat 7 björnar: 2 är skjutna under ordinarie jakt, 1 är skjuten av 
polisen i Norge, 3 har tappat halsbandet, 1 har blivit björndödad. Två björnar saknas. 
Därutöver är det 3 björnar med  implantat som ej följs. Vid fältsäsongens slut följdes 
44 björnar med radiosändare i det södra området. 
 
 
Fältarbeten i Norra området 
Efter 34 björnsövningar avslutades märksäsongen i slutet av maj. Då hade vi 39 
björnar med sändare, ?? med halsband och ?? med implantatsändare. Av dessa har 
vi följt 25 (13 hanar och 12 honor) sedan födseln. 12 björnar (8st. 1-åringar, 2st. 3-
åring och 2 4-åringar) fick implantatsändare. Fyra honor födde 10 ungar under 
vintern 97/98, vilka alla överlevde säsongen. Under 1998 har vi förlorat 3 björnar: 2 
är troligtvis olagligt dödade och en sköts under ordinarie jakt. Två björnar har vi för 
närvarande ingen kontakt med. Vid fältsäsongens slut följdes 34 björnar med 
radiosändare i norr. 
 
Sammanfattning 
Det Skandinaviska björnprojektet hade totalt 95 radiosändarbjörnar efter vårens 
märkningssäsong. Av dessa var 66 björnar(30 hanar och 36 honor) med bl.a. känd 
moder, ålder och födelseplats. Dessa björnar av särskilt stort intresse under de 
kommande åren eftersom våra viktigaste uppgifter är att kartlägga björnars 
könsmognad,  reproduktion, överlevnad, vandringar, och eventuella kolonisation av 
nya områden efter separationen från modern. Detta kräver att björnarna kontinuerligt 
följs från födseln och fram tills dess dom minst når en ålder av 4-6 år. Under vintern 
97/98 födde 12 björnhonor ungar. Under året försågs 22 björnar med 
implantatsändare. Vid fältsäsongens slut följdes 78 björnar med radiosändare. 
 
Arbetet med att analysera och bearbeta kärn-DNA fortgår. De resultat vi hittills fått 
fram, visar att de skandinaviska björnstammarna har en överraskande stor genetisk 
variation. Variationen är lika stor som hos flera nordamerikanska stammar, som inte 
genomgått någon numerär flaskhals. Kärn-DNA resultaten visar också på ett 
omfattande genflöde mellan delstammarna vilket innebär att den skandinaviska 
björnstammen kan förvaltas som en genetisk enhet. Faderskapsanalyserna ger oss 
möjlighet att beskriva björnens parningssystem. Även vad gäller mitrokondriellt DNA 
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finns ett utbyte mellan delpopulationerna. Vi kommer att analysera prover som 
samlas in t.o.m. 1999. Vi har hittills kunnat identifiera fäderna till 75% av de 
radiomärkta björnarna med känd mor. 
Sårbarhetsanalyser visar på stor demografisk livskraft bland skandinaviska björnar. 
Minsta livskraftiga populationsstorlek (MVP) är därför relativt låg. 
Vi har följt två björnkullar med 2 respektive 3 ungar, som förlorat modern i maj och 
september. Det har visat sig att dom övergivna ungarna klarar sig relativt bra, både 
vad gäller utveckling och reproduktion. Björnungar som förlorar modern efter 
midsommar bör därför lämnas i fred. 
Det har visat sig att skandinaviska björnar har större benägenhet att utvandra än 
björnar i andra länder. Orsaken till detta kan vara att den skandinaviska 
björnstammen expanderar, i motsats till andra studerade stammar. 
Bär är den viktigaste energikällan för björnar, sett över hela året, men älg och myror 
har också stor betydelse. Drygt 20% av älgkalvarna i björntäta områden, tas av björn 
men endast 1,5% av de vuxna älgarna. Älgkor som fått sina kalvar tagna av björn, 
föder ca 50% fler kalvar påföljande år. Därför blir nettoförlusten endast ca 10%. 
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