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Den erfarne ripjägaren – Optimalt födosök hos Homo 
sapiens?

Björn Svanelöv

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka några faktorer som gör att en ripjägare förlänger 
sin jaktdag. Ansatsen är att använda teorin om optimalt födosök för att förklara jägarens  
beteende som ett sätt att öka sina chanser till byte.

Studien baseras på en webbenkät riktad till jägare som bedrivit ripjakt på statens marker 
ovan odlingsgränsen och renbetesfjällen år 2007. Metoderna som i huvudsak har använts är 
frekvensfördelningar och logistisk regressionsanalys.

En av de viktigaste  resultaten visar att  en erfaren ripjägare har mer än 5 gånger så stor 
sannolikhet att förlänga en jaktdag med god tillgång på ripa – jämfört med en som jagar för 
första gången. Andra viktiga faktorer för att förlänga en jaktdag är ålder och reseavstånd från 
hemadress  till  jaktområdet.  Jägare  i  åldern  35-60  år  har  hälften  så  stor  sannolikhet  att 
förlänga jakt vid god tillgång på ripa, jämfört med jägare yngre än 35 år. En jägare som har  
mer än 30 mil till jaktområdet har hälften så stor sannolikhet att förlänga sin jakttur jämfört 
med en jägare som har mindre än 30 mil till jaktområdet.

Slutsatser: Resultaten antyder att beteendet hos en erfaren jägare lättare kan förklaras via 
teorin om optimalt födosök, än beteendet hos mindre erfarna jägare.

Nyckelord: Optimalt födosök, ripor, human dimension, jaktförvaltning
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The experienced grouse hunter - Optimal foraging in 
Homo sapiens?

Björn Svanelöv

Abstract 

The purpose of this study is to examine some factors that make a human grouse hunter to 
prolong and increase its hunting effort. The theory of optimal foraging is used for explaining 
their behavior.

The data of this study is collected from a web-based inquiry from 2007 answered by grouse 
hunters in Sweden. The method that has been used is mainly bivariate statistics and logistic 
regression analysis.

Key findings shows that an experienced grouse hunter has more than 5 times the chance of 
prolonging  hunting  effort  when  grouse  density  is  high,  compared  to  a  beginner  grouse 
hunter. On the same time experienced grouse hunters also stop hunting in advance when 
grouse  density  is  low  to  a  larger  extent  than  inexperienced  hunters.  Other  factors  of 
importance for prolonging the hunting effort  for a day are age and the travel distance to the 
hunting area. A hunter in the age of 35-60 years has got half the likelihood of prolong a good 
hunting day, compared to a hunter younger than 35 years old. A hunter that has travelled 
more than 300 km to the hunting area has got half the likelihood of prolonging, compared to 
a hunter with less than 300 km from its home adress to the hunting area.

Conclusions: The result suggests that  the behaviour of an experienced hunter is  easier to 
explain by optimal foraging theory than less experienced hunters.

Key  words: Optimal  foraging  theory,  ptarmigan,  human  dimension,  hunting  
management

4



Förord

Jag skulle vilja rikta ett tack till min handledare Pär Byström, institutionen för Ekologi, miljö 
och geovetenskap – vars råd under slutspurten lyfte mitt arbete. Jag skulle även vilja tacka 
min andra handledare Maria Hörnell-Willebrand, SLU och Høgskolen i Hedmark - både för 
goda synpunkter och för att jag fick gå lös på datamaterialet.

5



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning …………………..………
1.1. Studerat system och arter ………………..
1.2. Jakten och jägaren ………………………….

2. Syfte och frågeställning ………
3. Metod och material …….……..
3.1. Variabler ………………….…………………...
4. Resultat .…………………………..
5. Diskussion …….………………….
6. Källförteckning …………….……

Bilaga 1. Frekvensfördelningar
Bilaga 2. Enkätfrågorna

7
8
9

11
11
12
14
18
20

6



1. INLEDNING

”Suppose, like one of us, that you sometimes spend a week turning over thousands of leaves on the forest floor  
searching for slugs. Twenty minutes can often pass without finding one and before then you would probably  
already have moved on and tried another likely looking hollow. But if you have found one or two specimens in a  
particular  spot,  should  you  stick  there  because  it  appears  a  good  spot  or  move  because  it  is  liable  to  be  
exhausted?” 
(Hutchinson et al. 2008, sidan 1331) 

Ovanstående  citat  belyser  kärnfrågan  i  teorin  om  optimalt  födosök  (”optimal  foraging 
theory”)  som utvecklades  1966 av  MacArthur  och  Pianka:  Hur  mycket  tid  investerar  ett 
rovdjur  för  att  utforska  ett  område  innan  den  slutligen  ger  upp  och  går  över  till  nästa 
”patch”1? Och hur ska jägaren tolka ett fångat eller observerat byte; som att det finns fler 
byten - eller att jaktlyckan var en tillfällighet? Frågan är viktig för beslutet att stanna eller att 
fortsätta jakten (Charnov 1976, Stephen 2007, Ydenberg et al. 2007).

Vare det rör sig om en mänsklig jägare eller inte – utvärderar denne möjligheten till jaktlig 
framgång  på  det  tilltänkta  området  (Kaltenborn  &  Andersen  2009)  samt  bedömer  om 
energiförlusten  för  aktiviteten  kommer  att  kompenseras  exempelvis  med  ett  fångat  byte 
(MacArthur & Pianka 1966). 

I ett område med mycket vilt där en jägare inte behöver gå långt (inte behöver investera så 
mycket energi), kan jägaren unna sig att vara kräsen. Och motsatsvis; i en ”patch” där jägaren 
inte förväntar sig att  möta vilt,  blir  jägaren generalist  och tar vad den får (MacArthur & 
Pianka 1966). Enligt Charnov så återvänder en jägare (icke-mänsklig jägare) gärna till  en 
patch där den tidigare har haft framgång (Charnov 1976). 

Studier på erfarenhetens betydelse för jaktframgång visar att erfarna predatorer har bättre 
jaktlycka än oerfarna. Exempel på detta är att erfarna abborrfiskar (Scortum Barcoo) hade 
större jaktframgång än oerfarna (Reid et al. 2010). Odlade öringar är sämre jägare än dem 
som är uppväxta i det fria, vilket författarna antyder beror på upplärning och oerfarenhet 
(Sundström & Johnsson 2001).

Utifrån ovanstående så kan vi förvänta oss följande:

o En jägare som möter god bytestillgång, kommer att förlänga sin vistelse.
o En jägare som haft framgång på ett patch/område kommer sannolikt att återvända.

Teorin om optimalt födosök har applicerats på mänskligt beteende med hjälp av ”datorspel” 
där försökspersoner får ”fiska” i en sjö, som ger slumpmässigt med ”fisk” - och där syftet var  
att studera fiskarnas beslut att lämna sjön för en annan sjö. Det visade sig att fiskarna dröjde  
med att byta sjö även om de haft dåligt med fångst under en lång stund (Hutchinson et al. 
2008). Det här beteendet kallas ”concorde-felslutet” (”Concorde fallacy”2) och återfinns hos 
människor och vissa djurarter. Felslutet handlar om att ett beteende som inte bär frukt inte 
heller bryts trots att mycket energi har lagts ned i aktiviteten (jakt, reproduktion et cetera): 
1 Begreppet ”patch” kan definieras som lokala koncentrationer av byten, mellan vilken predatorn rör sig.
2 Begreppet Concorde-felslut, kommer från utvecklingen av flygplansmodellen Concorde. När den skulle byggas 

skenade kostnaderna iväg och projektet blev ekonomiskt ohållbart, men eftersom både Storbritannien och 
Frankrike redan hade fört in så mycket pengar i projektet - fortsatte de att skjuta in stora summor pengar – för 
att flygplanet skulle bli klart och så att inte alla tidigare investeringar skulle ha varit förgäves.
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Just därför att mycket energi har lagts ned (Arkes & Ayton 1999).

1.1. Studerat system och arter

Denna studies tre huvudsakliga arter är människa, dalripa och fjällripa. Då riparterna liknar 
varandra i så pass hög utsträckning kommer ”ripa” fortsättningsvis att användas synonymt. 
Studiet  av  den mänskliga jägaren  är  ekologiskt  intressant  delvis  eftersom ripans tillvaro 
påverkas bland annat av människor, och delvis eftersom det är viktigt för en jaktförvaltning 
att veta mer hur jägare agerar. 

Fjällripa  och  dalripa  är  två  arter  ur  familjen  skogshöns.  Deras  huvudsakliga 
utbredningsområde är Arktis (Johnsgard 1983b, Storch 2007). Fjällripan förekommer främst 
på kalfjället (Bengtsson et al. 2004, Johnsgard 1983a), medan dalripan förekommer i första 
hand längst fjällkedjan i fjällbjörkskogen (Johnsgard 1983b). Den återfinns också söderut i  
landet och vid kusten (Bengtsson et al. 2004).

Arterna är svåra att skilja åt. De två viktigaste skillnaderna ”i fält” ligger i deras respektive  
livsmiljö och läte (Bengtsson et al. 2004). Utseendemässigt är dalripan generellt sett större 
än fjällripan och sommardräkten har en mer brunaktig fjäderdräkt (Johnsgard 1983b, Storch 
2007) än fjällripan som har en mer gråaktig ton (Johnsgard 1983a,  Storch 2007).  Bägge 
arterna är helvita på vintern, men fjällripetuppen har ett svart parti mellan öga och näbb 
(Johnsgard 1983a, Johnsgard 1983b). Johnsgard föreslår att bästa sättet att skilja arterna åt i 
fält är näbben där ”the willow ptarmigan's bill is distinctly larger and higher and is grayish  
at the base” (Johnsgard 1983b, sidan 171), även om exempelvis Jägarskolans bok om ripor 
inte nämner det kännetecknet3 (Bengtsson et al. 2004).

I  Norden är  fjäll-  och dalripa viktiga bytesdjur  för  många predatorer  så  som exempelvis 
rödräv, kungsörn och jaktfalk (Nyström et al. 2005, Steen & Haugvold 2009). Ripstammen 
fluktuerar  med  några  års  mellanrum  beroende  på  område  och  delvis  i  korrelation  med 
tillgången på smågnagare (Johnsgard 1983). Försök med predatorkontroll - det vill säga där 
man med jakt försöker decimera antalet rovdjur och -fåglar som jagar ripor – har inte visat  
sig ha någon effekt på rippopulationens ökning (Steen & Haugvold 2009). Frånvaron av en 
tydlig effekt av rovdjur kan också bero på ripornas storskaliga säsongsmässiga förflyttningar 
(Hörnell-Willebrand  2005).  I  diskussionsdelen  förde  författarna  Steen  och  Haugvold  ett 
resonemang  om  att  det  förvaltningsmässigt  är  enklare  att  försöka  kontrollera 
rippopulationen genom den mänskliga jägaren, exempelvis genom jaktreglerande åtgärder 
som att öka/minska bag-limit,  även då få studier har sett någon effekt av detta (Steen & 
Haugvold 2009)

Den mänskliga jägaren kan tänkas påverka ripstammen och deras livsmiljö på två olika sätt; 
direkt  genom  avskjutning  eller  indirekt  genom att  störa  (Brøseth  &  Pedersen  2010).  En 
studie från Norge visade att jakt som pågår i ett område, eller där man medvetet försökt få 
ripor till uppflog - inte påverkar ripornas flyttbeteende (Olsson et al. 1996, Willebrand 1996). 
En dalripas  generella  beteende vid  närmande fara är  att  trycka så  länge som möjligt  på 
platsen. Det visade sig att i de få fall som riporna flyttade på sig, rörde de sig på bekanta 
platser i närområdet (Olsson et al. 1996, Pedersen et al. 1996, Brøseth & Pedersen 2010). 
3 Förmodligen eftersom det är svårt att i fält använda sig av detta riktmärke.
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När det gäller den mänskliga jaktens påverkan på ripstammen har det varit behäftat med 
metodologiska bekymmer. Delvis eftersom de rippopulationer som har studerats har varit 
öppna; det vill säga när ett område tappar några ripor flyttar nya dit från grannområdena 
(Smith & Willebrand 1999, Hörnell-Willebrand 2005). Linjetaxeringar (distance sample) har 
dock  visat  sig  ge  en  relativt  god  bild  av  populationerna  (Hörnell-Willebrand  2007).  Vid 
linjeinventeringar gjorda i  Norge har det visat  sig att  alla ripor närmare än 7 meter från 
inventeringslinjen har blivit funna (Pedersen et al. 1999).

En norsk studie med radiomärkta ripor visade att de ripor som håller till  nära jaktstugor 
utsätts för ett dubbelt så högt jakttryck - och har mycket större sannolikhet att bli skjuten - än 
ripor  längre  bort.  Totalt  skördar  ripjägare  uppskattningsvis  20  %  av  den  tillgängliga 
ripstammen  per  jaktår  (Brøseth  &  Pedersen  2000).  Orsaken  till  det  ökade  jakttrycket 
närmast jaktstugorna är att den absoluta majoriteten jägare inte rör sig längre sträckor från 
farbar väg: Cirka 80 % av all jakt sker inom 2,5 km från jaktkoja eller annan utgångspunkt för  
jakten (Pedersen et al. 1999, Brøseth & Pedersen 2000).

I en svensk studie radiomärktes 134 ripor på tre olika områden. När de återfanns var 100 
döda: 22 stycken var döda på grund av jakt,  40 stycken hade blivit  tagna av rovfågel,  19 
stycken hade blivit tagna av rovdjur, och 19 av andra orsaker. Studien såg inte någon skillnad 
i täthet vid höstinventeringarna och argumenterade att detta beror på storskalig invandring 
(Smith & Willebrand 1999). Trots det ovan sagda, verkar det ändå råda konsensus om att det 
mänskliga uttaget i sin nuvarande form påverkar ripstammen, men att det inte har någon 
större effekt (Hörnell-Willebrand 2007).

1.2. Jakten och jägaren

Jakten på fjäll- eller dalripa bedrivs på den svenska statens marker ovan odlingsgränsen i de 
två  nordligaste  länen;  Norrbotten,  Västerbotten  och  på renbetesfjällen i  Jämtland.  Dessa 
jaktmarker öppnades för allmänheten 1993 (Länsstyrelserna 2013), och har fått kritik från 
olika grupperingar, inte minst från samiskt håll4. 

Två tredjedelar av all jakt på ripa i Sverige sker under jaktens första tio dagar (Willebrand 
1996). Kring 60 % av jaktdygnen skjuts det inte någon ripa alls och de jägare som kommer 
upp till bag-limit utgörs av en liten grupp på cirka 1-3 % (Lindberget 2009), vilket också är 
ett mönster som återfinns hos ripjägare i Norge (Pedersen et al.  1999, Faye-Schjøll 2008, 
Andersen  et  al.  2009).  Lindberget  visade  att  de  jägare  som  kommer  hem  utan  byte  är 
slumpmässigt fördelad bland ripjägarpopulationen (Lindberget 2009). Medan andra studier 
visade  att  erfarna  jägare  var  signifikant  mer  effektiva  än  oerfarna  jägare  (Rimpi  2005, 
Asmyhr et al. 2012, Asmyhr et al. 2013a). Ungefär en tredjedel av ripjägarna återvänder till 
samma jaktområde som de jagat på tidigare (Asmyhr et al. 2012) och det är tidigare jaktlycka 
på området som ökar sannolikheten för att återvända (Asmyhr et al. 2013a).

Ripinventeringar under jaktåret 2007/2008 som denna studie koncentrerar sig på, visade att 
tätheterna var kring medelvärdet i Västerbottens län (Länsstyrelsen Västerbotten 2010), och 
4 Se exempelvis Kristina Labbas examensarbete: "Förhållandet mellan ILO-konventionen nr 169 om 

ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder och beslutet om den fria småviltsjakten" (Luleå Tekniska 
Universitet, nr 2003:168).
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generellt  över  medeltätheterna  i  Jämtland  (Länsstyrelsen  Jämtland  2011).  Motsvarande 
siffror från Norrbottens län saknas.

Statistik från Norrbotten - som istället saknas för övriga län - visar att jaktåret 2007/2008 
fäller den genomsnittlige jägaren 0,88 dalripor per dag. Detta illustreras i ett diagram med 
ett negativt linjärt samband från toppåret 2004/2005  med 1,76 dalripor per dygn och jägare 
- till bottenåret 2009/2010 med 0,34 dalripor per dygn och jägare. Jaktåret 2007/2008 kan 
sägas befinna sig någonstans i mitten av en nedåtgående linje5 (Länsstyrelsen Norrbotten 
2010).

Jaktåret  2007/2008  fälldes  15392  dalripor  och  2812  fjällripor  i  Norrbottens  län 
(Länsstyrelsen Norrbotten 2010). I Jämtland fälldes samma jaktår cirka 11000 dalripor och 
cirka  1500  fjällripor  (Länsstyrelsen  Jämtland  2009),  medan  statistik  från  Västerbotten 
saknas.

I en rapport i  "Vilt  och fisk fakta" skriver Elmberg att året  2006/2007 uppskattades den 
totala  dal-  och  fjällripepopulationen  att  uppgå  till  cirka  460  000  individer.  Och 
avskjutningstrenden på dalripa har ökat sedan 1955, men varit stabil när det gäller fjällripa 
(Elmberg 2009).

Jakten  bedrivs  företrädesvis  på  hösten  med  stående  fågelhund  och  hagelgevär,  medan 
vintertid är  en vanligt  förekommande jaktform av fjällripa med skidor och kulvapen. Det 
finns två huvudsakliga former av jakttillstånd för småviltsjakten. Det ena är ett årstillstånd 
vilket är vanligare hos ”lokalbefolkningen” och det andra är dygnstillstånd som är vanligare 
bland tillresta jägare. 

Generellt sett är jägare som löst årskort mindre effektiva (byten per jaktdag) än sådana som 
löst dygnskort (Willebrand & Paulrud 1994, Lindberget 2009). De som löser dygnskort har 
oftast högre resekostnader per jaktdag än årskortsjägarna: Den genomsnittliga resvägen för 
en med årskort är cirka 23 mil, tur och retur – medan motsvarande för en med dygnskort är 
129 mil (Willebrand & Paulrud 1994). En trolig förklaring till detta kan – enligt Lindberget – 
vara  att  årskortsjägare  inte  använder  dygnet  fullt  ut,  utan  istället  exempelvis  åker  hem 
tidigare på en dålig dag; och på så sätt har färre jakttimmar per jaktdag (Lindberget 2009).

I en norsk studie lät man erfarna jägare som varit med på ripinventeringar i minst 6 år - de 
flesta mer än 10 år - jaga fritt före jaktsäsongens början. Syftet var att testa om jägare med 
lokalkännedom hade bättre utfall på jakten än lika erfarna jägare, men utan lokalkännedom. 
Det  visade sig  att  ”hunters  that  had gained local  knowledge of  grouse  distribution and  
abundance during more than a decade was contrary to our expectations not more effective  
in bagging grouse than hunters with similar experience but from other areas” (Asmyhr et 
al. 2012, sidan 443).

En undersökning av sportfiskare i Kanada visade att det högsta fisketrycket på sjöarna var i  
närheten av större städer,  något som också hade påverkat fiskpopulationerna (Post et al. 
2002). En norsk studie visade att hälften av jägarna återvänder till samma terräng (Andersen 
et al. 2009). Jaktlyckan ökar om man jagar på samma område två år i rad: En färsk norsk  
studie  visar  att  ungefär  en  tredjedel  av  alla  jägare  återvänder  till  samma  område  som 

5 Jaktåret 2009/2010 vänder dock kurvan uppåt igen.
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föregående  år  -  Och  ifall  en  jägare  har  framgång  ett  jaktår  på  ett  visst  område  ökar 
sannolikheten för att denne återvänder dit året därpå (Asmyhr et al. 2013b).

Det finns undersökningar gjorda på vad som gör att en jägare väljer ett visst jaktområde. Det 
som  inte  har någon betydelse är  den information som ges om ripbeståndet i  ett  område. 
Utifrån dessa undersökningar verkar jägare välja område via andra kriterier än riptillgång 
(Andersen et al. 2009). Med allt detta sagt om jägare, utgör de inte en heterogen grupp. De är 
olika och har olika preferenser för vad som gör en jakt lyckad. 

En studie av Willebrand och Paulrud (2004) visar att en av de faktorer som gör att jakten 
uppfattas som bra - generellt sett - är ifall de får jaga ostört utan kontakt med andra jägare. 
Näst viktigast är att ha viltkontakt, medan att få skjuta många ripor inte rankas särskilt högt 
(Willebrand  &  Paulrud  1994),  vilket  också  stöds  av  norska  studier  (Faye-Schjøll  2008, 
Andersen et al. 2009) och studier av fasanjägare (Frey et al. 2003). Vissa jägare är tillfreds 
bara hundarna jobbar bra (Willebrand & Paulrud 1994, Kaltenborn & Andersen 2009). 

Förvaltningsmässiga kunskaper som kan dras utifrån tidigare studier är att det som generellt 
rankas högt av jägare är bland annat att se vilt, men inte att se andra jägare (se exempelvis 
Willebrand & Paulrud 1994, Frey et al. 2003, Faye-Schjøll 2008, Andersen et al. 2009). 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  utifrån  en  enkät  som  Länsstyrelserna  skickade  ut  till 
ripjägare under jaktsäsongen 2007 /2008 - undersöka hur den mänskliga jägaren agerar vid 
god tillgång på ripa. Samt undersöka ifall detta kan förklaras med hjälp av teorin om optimalt 
födosök.

Frågeställningen för detta arbete är:

o Vilka faktorer påverkar en ripjägares val att förlänga eller avbryta sin jaktinsats på ett 
område? 

3. METOD OCH MATERIAL

Under jaktsäsongen 2007/2008 fick ripjägare i de tre nordligaste länen möjlighet att svara 
på  en  webbenkät6 i  samband  med  att  de  avrapporterade  sina  jaktdagar.  Enkätfrågorna 
syftade i korthet att fånga in jägarnas beteende och attityder och var viktigt ur jaktförvaltlig 
synpunkt. Samtliga enkätfrågor återfinns i bilaga 2.

Enkätmaterialet bearbetades statistiskt med hjälp av statistikprogrammet SPSS.

I  enkäten  frågar  man bland annat  hur  jägarna  beter  sig  när  det  är  dåligt  väder,  hur  de 
bedömer riptillgången, vad de anser om - det för året 2007/2008 - nya sättet att rapportera 

6 Som ni kommer att notera är många av enkätens frågor ställda med slutna svarsalternativ, vilket inte ger 
optimala statistiska förutsättningar: Många av variablerna hamnar på nominal skalnivå redan innan någon 
inledande analys blivit gjord. 
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in  avskjutningen  via  webbsidan  www.smavilt.se.  Ursprungligen  bestod  enkäten  av  1801 
svarande. Efter att ha gått igenom materialet och tagit bort dubbelregistreringar och blanka 
svar  kommer  det  totala  n-talet  att  vara  1787  personer.  Analyserna  kommer  att  ha  ett 
varierande bortfall beroende på hur många som svarat på den specifika frågan.

Då alla variabler befinner sig antingen på nominal eller ordinal skalnivå7 kommer Pearsons 
χ2-test8 att användas för de bivariata analyserna. Pearson χ2 använder skillnaden mellan den 
den uppmätta och den förväntade observationen. 

När det gäller de mer avancerade analyserna kommer logistisk regression att användas.  I 
dessa  presenteras  utfallet  med  hjälp  av  Exponent  B.  Detta  värde  ska  läsas  som 
sannolikheten9 för  att  den  oberoende  variablen  X  påverkar  den  beroende  variabeln  Y. 
Vidare ska Exponent B ses i förhållande till den konstanthållna referensgruppen. Låt säga 
att vi har en oberoende variabel med tre värden; näringslösning A, B, och C – som antas 
påverka  den  beroende  variabeln  (god  tillväxt  ja/nej).  I  en  logistisk  regression  kan  vi 
konstanthålla näringslösning A, och jämföra hur mycket B och C påverkar tillväxten (y)  i  
jämförelse med A. Om näringslösning B får värdet ”1” tolkas det som att den inte skiljer sig 
från A. Om värdet är lägre än 1 så tolkas det som att oddsen är mindre för god tillväxt, än  
referensgruppen A. Om ett värde är högre, tolkas det som ett större odds än referensgruppen 
när det gäller god tillväxt. 

Utöver  att  sannolikheten  för  Y  skattas  inom  variabelvärdena  (A,  B  och  C)  i  en  logistisk 
regression,  så skattas även effekten kontrollerat  för övriga X-variabler.  Till  exempel:  I en 
modell ingår näringslösning (x1) och mängd solljus (x2) som oberoende variabler för tillväxt 
(y). Som tidigare nämnts kommer effekten av näringslösning B och C att stå i relation till 
referensgrupp  A.  Men  variabeln  i  sig (x1)  kommer  även  att  stå  i  relation  till  de  andra 
variablerna i modellen, i vårt exempel; mängden solljus (x2)10. 

I den logistiska regressionen kommer även Nagelkerke R2 anges, denna motsvarar R2 i linjär 
regression. Det vill  säga andelen förklarad variation i den beroende variabeln.  Värdet går 
mellan 0 och 1, och ju högre värde desto bättre förklarar variablerna.

3.1. Variabler

Nedan presenteras undersökningens variabler. Detaljerade frekvensfördelningar återfinns i 
bilaga 1.

Förlängt jakttur
Den beroende variabel fångas in av enkätfråga 15: ”Har det hänt att du förlängt din jakttur  
med  en  eller  flera  dagar  på  grund  av  ovanligt  bra  tillgång  på  ripor?”  med 
svarsalternativen: ”Ja, det har hänt ofta”, ”Ja, det har hänt någon gång” - som kodades om till 
a) ”Ja” (12,6%) för att förenkla analyserna. Samt: b) ”Nej, aldrig” (81,1%). Dem som svarat  
”Har ingen uppfattning” (6,3%) - har tagits bort ur materialet (som ”saknade värden”).
7 Det går inte att få ut någon normalfördelning på de här skalnivåerna, och därför blir exempelvis Anova 

obrukbart.
8 ”Chi-två”
9 Andra sätt att uttrycka det på är chansen/risken för att Y inträffar.
10 I exemplet skulle det kunna heta ”Växten med näringslösning B har 2 ggr större tillväxt i förhållande till 

referensgrupp A. Effekten är signifikant och är kontrollerad för effekten av mängd solljus”.
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Jakterfarenhet
Utifrån teorin om optimalt födosök är det tänkbart att erfarenhet är av betydelse för ifall en 
jägare  förlänger  jaktturen  vid  god  tillgång  på  ripa.  Jakterfarenhet  mäts  med  hjälp  av 
enkätfråga 5: ”Hur många år har du jagat ripa?”, med slutna svarsalternativ: a) ”Det är 
första året jag ripar ripa” (7,6%), b) ”1–3 år” (9,4%), c) ”4-10 år” (28,7%), och d) ”Mer än 10 
år” (54,3%). Mer än hälften av de tillfrågade har med andra ord jagat ripa i mer än 10 år.

Riptillgång
Ett  beteende  enligt  optimalt  födosök  skulle  kunna  vara  att  återvända  till  en  plats  där 
tillgången på byte är god. Av den anledningen så inkluderas frågan om jägarens uppfattning 
om tillgång på ripa ”Hur bedömer du att riptillgången varit i det område där du senast  
jagade?”. Denna har följande svarsalternativ: a) ”Bättre än normalt” (6,5%), b) ”Normalt” 
(28,1%), c) ”Sämre än normalt” (55,5%). För att renodla svaren så exkluderas dem (”saknade 
värden”) som svarat ”Har ingen uppfattning” (9,9%).

Få fågelförekomster
En jägare som lagt ned mycket tid på att jaga, utan att få någon framgång - kommer enligt  
teorin om concorde-felslut ändå att fortsätta jaga. Därför är enkätens fråga nummer 14 av 
intresse:  ”Hur  brukar  du  normalt  göra  om  du  haft  få  fågelförekomster?”  med 
svarsalternativen: a) ”Jag jagar inte lika länge den dagen” (21,3%), b) ”Jag jagar längre den 
dagen”  (8,7%),  c)  ”Det  har  ingen  påverkan”  (66,8%).  För  att  underlätta  tolkningar  av 
analyserna  har  dem  som  svarat  ”Har  ingen  uppfattning”  (3,3%)  exkluderats  (”saknade 
värden”). Variabeln kommer inte att användas i de logistiska regressionsmodellerna.

Förberedelser och resurser
I enlighet med concorde-felslutet är det tänkbart att den som lagt ned stora förberedelser och 
pengar kommer att  fortsätta jaga trots  dålig jakt.  I  enkäten finns det  fyra indikatorer på  
detta: 
1) Tillgång till hund: Där "ingen" kodats till a) "nej" (15,6 %). Samt "En hund" och "Två eller 
fler" till b) "Ja" (84,4%).
2) Nyttjande av ”flygfarkost” (helikopter eller sjöflygplan): I analysera kodat som ”ja” eller 
”nej”.
3) Boende på hotell eller pensionat: I analysera kodat som ”ja” eller ”nej”.
4) Långa reseavstånd till jaktområdet: I analyserna kodat som a) ”Mer än 30 mil” (54,5%),  
och ”Mindre än 10 mil” och ”11-30 mil” till b) ”mindre än 30 mil” (45,5%).

Ålder (kontrollvariabel)
Det är tänkbart att de resultat som kommer, beror på ålderns vishet. Av den här anledningen 
inkluderas ålder som en kontrollvariabel.  Variabeln hade slutna svarsalternativ i  enkäten: 
”Upp till 18 år” som egentligen bara innehöll 3 personer, så jag lade ihop dem med gruppen 
”19-35 år” till a) ”<35 år” (23,1%), b) ”36-60 år” (66,3%), och c) ”61 år eller äldre” (10,5%).

4. RESULTAT

Enligt  teorin  om optimalt  födosök  kommer  en  jägare  som har  god  tillgång  på  byten  att 
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försöka maximera uttaget i förhållande till insatsen. Vi kan därför förvänta oss att en jägare 
vill förlänga goda jaktdagar.

I frekvensfördelningarna (se bilaga 1) svarar mer än en tiondel av de tillfrågade att de  har 
förlängt sin jakttur om det har varit bra med ripa, medan 81% av dem (se bilaga 1) svarar nej. 

Samtidigt  som få svarar att de har förlängt sin tur,  menar nästan hälften (47,7 %) av de 
tillfrågade att de har avbrutit en jakttur om det har varit dålig tillgång på ripa. Motsvarande 
siffra för dem som svarat nej är 46,9%. Detta resultat är extra intressant med tanke på att vid 
frågan om hur de agerar vid få fågelförekomster svarade 66,8% (se bilaga 1)  att  det  inte  
påverkade dem.

På frågan hur jägarna normalt brukar göra om de har haft få fågelkontakter skiljer sig svaren 
åt beroende på hur många år som jägaren har jagat ripa (Pearson χ2-test, P <0.001) (figur 1). 
Av de jägare som debuterar jaktåret 2007/2008 har 18% svarat att de inte jagar lika länge 
den dagen – medan motsvarande siffra är kring 23% för dem som jagat mer än 4 år. Det 
verkar även finnas en liten tendens till att erfarna (mer än 10 års erfarenhet) jagar kortare på 
en dag med få fågelkontakter. Ett annat intressant fenomen är att de som debuterade är det  
72% som svarat att det inte har någon påverkan om det varit få fågelkontakter. Motsvarande 
siffra för de erfarna ligger mellan 66-69%.

Figur 1.  Frekvensfördelning mellan ”Hur brukar du normalt göra om du har haft få fågelkontakter” och ”Hur 
många år har du jagat ripa?”

Erfarna jägare var mer beredda att avbryta om tillgången är dålig i jämförelse med de mer 
oerfarna  jägarna  som i  högre  grad  jagar  vidare  oavsett  riptillgång  (Pearson  χ2-test,  P  < 
0.001) (figur 2). Det fanns ett samband mellan hur länge en jägare har jagat, och villigheten 
att förlänga en jaktdag. Mer erfarna jägare har en större tendens att de förlänga jaktturen om 
tillgången varit bra än oerfarna jägare (Pearson χ2-test, P < 0.001) (figur 3). Och en stor 
andel (nästan hälften) av debutanterna svarar att de inte har någon uppfattning i  frågan.  
Detta samband är signifikant. 
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Figur 2. Frekvensfördelning mellan ”Har du avbrutit en jakttur vid dålig riptillgång” och ”Hur många år har du  
jagat ripa?”

Figur 3. Frekvensfördelning mellan ”Har du förlängt en jakttur vid god riptillgång” och ”Hur många år har du  
jagat ripa?”

När det gäller avståndets betydelse för att avbryta en jakttur så är det inte signifikant (figur 4) 
(Pearson χ2-test, P > 0.05), medan ju längre en jägare har till området, desto större tendens 
till att förlänga en jakttur (Pearson χ2-test, P < 0.001) (figur 5).

Figur 4. Frekvensfördelning mellan ”Har du avbrutit en jakttur vid dålig riptillgång” och ”Hur långt har du från  
din hemadress till jaktområdet?”.
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Figur 5. Frekvensfördelning mellan ”Har du förlängt en jakttur vid god riptillgång” och ”Hur långt har du från din  
hemadress till jaktområdet?”.

Vidare, i enlighet med teorin om concorde-felslut kommer en jägare att fortsätta jaga även på 
en dag med få byten. Utifrån frekvenstabellen i bilaga 1 så uppger en femtedel att de inte alls  
jagar lika länge en dag med få fågelkontakter (tvärtemot concorde-felslut). Drygt en tiondel 
jagar längre – men absoluta merparten; två tredjedelar uppger att få fågelkontakter inte har 
någon påverkan på deras jaktbeteende.

För  att  kontrollera  ovanstående  faktorer  i  förhållande  till  varandra  har  sju  logistiska 
regressionsmodeller  gjorts,  redovisade  i  tabell  6  nedan  (numrerade  ”i”  till  ”vii”).  Dessa 
skattar sannolikheten att förlänga en jakttur vid god tillgång på ripa. Syftet med de sex första 
är att stegvis tillföra en ny variabel för varje modell: I  modell i ingår endast en variabel, i 
modell ii, två variabler och så vidare. Regressionen görs stegvis i syfte att lättare upptäcka 
eventuella  interaktionseffekter.  Den sjunde  modellen  är  den  slutgiltiga  modellen  och  är  
markerad i grått. 
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Tabell 1. Logistiska regressioner. Värdena anger skattningar för sannolikheten att 
förlänga en tur vid god tillgång på ripa. Signifikans på minst 95% -nivå betecknas med 
asterisk. Värdena anges som Exponent B. Variablerna är stegvist tillförda, den slutgiltiga 
regressionsmodellen är nummer vii.

i ii iii iv v vi vii

Jakterf: Debutant. (Ref.)

Jakterf: 1-3 år 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

Jakterf: 4-10 år 2,8 2,4 2,4 2,6 2,3 2,3 2,3

Jakterf: Mer än 10 år 6,1* 4,9* 5,8* 6,2* 5,8* 5,7* 5,4*

Riptillgång: Sämre (Ref.)

Riptillgång: Normalt 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Riptillgång: Bättre än normalt 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1

Ålder: <35 år. (Ref.)

Ålder: 36-60 år 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5*

Ålder: >61 år 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hund: Ej hund (Ref.)

Hund: Fler än 1 hund 1,4 1,4 1,4 1,5

Nyttjat flyg: nej (Ref.)

Nyttjat flyg: ja 0,6* 0,6* 0,7

Bott på hotell: Nej (ref.)

Bott på hotell: Ja 0,7 0,8

Avstånd: <30 mil (Ref.)

Avstånd: >30 mil 0,6*

Nagelkerke r2: 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07

Konstantvärdet: 0,03 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06

Den som har jagat mer än 10 år har mer än 5 gånger så stor sannolikhet att förlänga sin 
jakttur vid god tillgång på ripa än referensgruppen (debutanterna) och kontrollerat för övriga 
variabler. I övrigt inga signifikanta skillnader.

På vilket sätt jägaren har uppfattat riptillgången, har ingen betydelse för sannolikheten att  
förlänga jaktvistelsen kontrollerat för de övriga faktorerna. 

Vilka resurser som jägaren har lagt ned på jakten - mätt i antal hundar, nyttjat flyg, boende 
på hotell  – har ingen signifikant effekt  på sannolikheten att  förlänga en jakttur,  givet de  
övriga variablerna i modellen. Däremot så har en person med mer än 30 mil till jaktmarkerna 
hälften så stor sannolikhet att förlänga en bra jaktdag, än en som har mindre än 30 mil.

De jägare som är 36-60 år, har hälften så stor sannolikhet att förlänga en jakt vid god tillgång  
på ripa – jämfört med referensgruppen (jägare yngre än 35 år). Men jägarna äldre än 61 år 
skiljer sig inte från referensgruppen.

5. DISKUSSION
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Denna undersökning har försökt svara på frågeställningen:

o Vilka faktorer påverkar en ripjägares val att förlänga eller avbryta sin jaktinsats på ett 
område?

De viktigaste slutsatserna från denna studie är följande:

Den som har jagat mer än 10 år har mer än 5 gånger så stor sannolikhet att förlänga sin 
jakttur vid god tillgång på ripa än de oerfarna. Redan i de bivariata analyserna kunde vi se ett 
statistiskt  säkerställt  samband  mellan  hur  länge  en  jägare  har  jagat,  och  villigheten  att 
förlänga en jaktdag. 

Enligt  Charnov  kommer  den  jägare  (icke-mänsklig  jägare)  som  haft  god  jaktlycka  att 
återvända  till  samma  område  (Charnov  1976).  Ett  exempel  på  detta  är  nätspindlar  som 
förändrar sitt födosök beroende på tidigare framgång, genom att bygga mindre nät än de 
spindlar som varit utan byte (Pasquet et al. 1999). Asmyhr med flera visade att en tredjedel 
av  jägarna  återvänder  till  samma  område  -  och  det  som  ökade  sannolikheten  för  att 
återvända är tidigare jaktlycka på området (Asmyhr et al. 2012, Asmyhr et al. 2013a).

Rimpi (2005) har visat att erfarna jägare är signifikant mer effektiva än oerfarna jägare. Och 
Asmyhr med flera visar att erfarna jägare är lika effektiva oavsett om de har lokal kunskap 
om jaktområdet eller inte (se Asmyhr et al. 2012). Det tycks som att det är erfarenheten i sig 
som är det centrala för jaktlyckan hos  homo sapiens. Något som också har visats i studier 
över andra arter (se bland annat Reid et al.  2010 eller Sundström & Johnsson 2001). En 
tänkbar förklaring skulle kunna vara att en oerfaren jägare inte har nog med kunskap för att 
göra en bra bedömning om när tillgången på ripa är god, eller när denne bara haft ”tur” att gå 
på en ripflock – och därför  kanske även jagar  (lägger  ner  energi)  oavsett  bra eller  dålig  
tillgång, medan en erfaren jägare kanske är bättre på att bedöma tillgång (och inser vad det 
kan betyda för jaktlyckan). 

Det som inte  har  någon betydelse för sannolikheten att  förlänga en jaktvistelse med god 
tillgång på ripa, är på vilket sätt som jägaren har uppfattat riptillgången (bättre eller sämre 
än  normalt),  om jägaren  har  haft  hund,  nyttjat  flyg,  eller  bott  på  hotell,  givet  de  övriga 
variablerna i modellen. Däremot så har en person som har mer än 30 mil till jaktmarkerna 
hälften så stor sannolikhet att förlänga en bra jaktdag, än en som har mindre än 30 mil. En 
praktisk förklaring till det här skulle kunna vara att det är lättare för ortsbon att förlänga en 
jakttur, än den som har rest långt. Samtidigt har tidigare studier (se Lindberget 2009) visat 
att jägare som löser dygnskort (och som oftast bor långt från jaktområdet) är mer effektiva 
per jaktdag eftersom de jagar längre än årskortsjägare (som oftast är en ortsbo) – något som 
mina resultat alltså står tvärtemot.

De jägare som är 36-60 år, har hälften så stor sannolikhet att förlänga en jakt vid god tillgång 
på ripa – jämfört med referensgruppen (jägare yngre än 35 år). Men jägarna äldre än 61 år 
skiljer sig inte från referensgruppen. Hade detta haft med kroppens trötthet att göra, skulle 
den äldsta gruppen inte  förlängt  jakten –  vilket  ju inte är  fallet;  de skiljer  sig inte  från 
referensgruppen. En annan förklaring kan tänkas vara att en person mellan 36 och 60 år är 
”mitt i livet”, med allt vad det betyder i familj och arbete: De hinner kanske inte förlänga 
jakten även ifall de skulle vilja. Det som är intressant att notera är att ålder har en oberoende 
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effekt på utfallet i min studie likväl som jakterfarenhet. Eller med andra ord: Effekten av  
jakterfarenhet är signifikant även kontrollerat för ålder, som i sin tur även har en oberoende 
signifikant effekt.

Enligt  teorin  om optimalt  födosök  kommer  en  jägare  som har  god  tillgång  på  byten  att 
försöka  maximera  uttaget  i  förhållande  till  insatsen.  I  undersökningar  riktade  till  jägare 
uppger de sällan att många nedlagda ripor är viktigt för en ”bra jakt”. Andra faktorer som 
vackra miljöer, inte behöva se andra jägare et cetera rankas högre. Ändå visar mina resultat 
att erfarna jägare – som vi vet är effektivare än oerfarna – har fem gånger större sannolikhet  
att  förlänga  sin  jakttur  om  jakttillgången  på  ripa  är  god.  Samtidigt  har  också  mina 
frekvensfördelningar visat att erfarna jägare tenderar att avbryta en jakt som gått dåligt. Det 
här antyder ett optimerat födosök: Att erfarna ripjägare försöker maximera fångsten utifrån 
spenderad jakttimme.

Det här säger oss att erfarenhet spelar roll när det gäller jakt. Enligt mina resultat jagar inte 
en erfaren jägare  och en nybörjare  på samma sätt.  Den erfarnes beteende följer  ”bättre” 
teorin om optimalt födosök. Kanske beror det på att denne vet vart den ska ”lägga krutet”,  
alltså  vart denne  har  sannolikhet  att  få  byte  igen?  Som  i  fallet  med  abborrfiskarna  att 
jaktlyckan kommer med erfarenhet (Reid et al. 2010).

En annan känd faktor för jaktlig framgång är närvaron av en hund. Utifrån denna studies 
resultat kan man inte se någon effekt av att använda hund i sig. Å andra sidan så har enkäten 
inte något mått på  hur bra  hundarna är. Det skulle nämligen kunna vara tänkbart att en 
oerfaren jägare samtidigt inte har en lika erfaren/duktig hund, och därför inte heller är lika 
effektiv som en erfaren jägare med en erfaren/duktig hund. På så sätt skulle det inte vara 
nyttjandet av en hund i sig som spelar roll, utan jakterfarenheten/-skickligheten hos hunden. 
Men då denna studie inte kan mäta detta är det här bara spekulationer från min sida.

Logistisk regression är en statistisk metod som är relativt vanlig inom samhällsvetenskapliga 
och medicinska fakulteter. Inom den förstnämnda är det ett vanligt sätt att analysera stora 
mängder data, oftast insamlad via olika enkäter. I den sistnämnda används metoden till att 
exempelvis skatta olika riskfaktorers betydelse för vissa sjukdomsutfall.

En klassisk lärdom från denna studie är  att  ens val  av enkätfrågor  begränsar ens senare 
analysmetoder. Öppna svarsalternativ ger större frihet vid analyserna: Exempelvis en fråga 
om ålder, skulle istället kunna ställas som vilket år personen är född. På det viset skulle det i  
ett statistikprogram vara enkelt att själv skapa egna ålderskategorier. I det här fallet var jag 
hänvisad till de svarsalternativ som fanns i enkäten; ”36-60 år”. 

Avslutningsvis  och  som  sammanfattning  så  indikerar  mina  resultat  att  erfarna  jägares 
jaktbeteende skiljer sig åt från mindre erfarna. De erfarna har större sannolikhet att förlänga 
en jaktdag om tillgången på ripa har varit god. Det här antyder att erfarna ripjägare har ett 
beteende  som  skulle  kunna  förklaras  utifrån  teorin  om  optimalt  födosök.  Ålder  och 
reseavstånd har också betydelse där personer mellan 36 och 60 år har mindre sannolikhet att  
förlänga jämfört med övriga åldersgrupper. Slutligen har dem som rest mer än 30 mil till 
jaktområdet  mindre  sannolikhet  att  förlänga  en  jakttur  jämfört  med  dem  som  har  haft 
kortare avstånd.

19



6. KÄLLFÖRTECKNING

Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Pedersen, H. C., Storaas, T., Faye-Schjøll, E., Solvang, H.  
(2009).  Spørreundersøkelse  blant  rypejegere  etter  jaktsesongen  2006/07  –  
Datagrunnlag og noen sentrale funn fra Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011. Norsk 
institutt for naturforskning. NINA Rapport 379. 

Arkes, H. R. & Ayton, P. (1999).  The Sunk Cost and Concorde Effects: Are Humans Less  
Rational Than Lower Animals? I Psychological Bulletin, 125(5):591-600.

Asmyhr, L., Willebrand, T., Hörnell-Willebrand, M. (2012). General experience rather than 
of local knowledge is important for grouse hunters bag size. I  Human Dimension of  
Wildlife, 17:437-445.

Asmyhr, L., Willebrand, T., Hörnell-Willebrand, M. (2013a). The optimal foraging theory,  
crowding and Swedish grouse hunters. I  European Journal of Wildlife Research, DOI 
10.1007/s10344-013-0729-4.

Asmyhr, L., Willebrand, T., Hörnell-Willebrand, M. (2013b). The role of past success and  
crowding on Swedish mountain grouse hunters next year hunting choices. I  European 
Journal of Wildlife Research, (ej publicerad än)

Bengtsson, G., Jensen, P-E., Karlsson, B., Meirik, M., Mörner, T. och A. Wirdheim (red.)  
(2004).  Nya jägarskolan: Svenska jägareförbundets kursbok för jägarutbildningen.  
Viltet. Svenska jägareförbundet, Nyköping.

Brøseth, H. och Pedersen H. C. (2000). Hunting effort and game vulnerability studies on a 
small scale: A new technique combining radio-telemetry, GPS and GIS. I  Journal of  
Applied Ecology, 37:182-190. 

Brøseth,  H. & Pedersen H. C. (2010).  Disturbance effects of hunting activity in a willow  
ptarmigan Lagopus lagopus population. I Wildlife Biology, 16:241-248.

Charnov, E. (1976). Optimal foraging, the marginal value theorem. I Theoretical population 
biology, 9(2):129-136.

Elmberg, J. (2009). Jaktbara svenska fågelarters utveckling under 50 år. I Vilt och fisk fakta, 
nr 3 2009, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Faye-Schjøll, E. (2008). Hunters satisfaction as affected by ptarmigan density and hunting 
practice. Master thesis in Applied Ecology, Evenstad, Høgskolen i Hedmark.

Frey, S., Conover, M., Borgo, J., Messmer, T. (2003). Factors Influencing Pheasant Hunter 
Harvest and Satisfaction. I Human Dimensions of Wildlife, 8:277-286.

Hutchinson, J., Wilke, A, Todd, P. (2008). Patch leaving in humans: can a generalist adapt 
its rules to dispersal of items across patches? I Animal behaviour, 75:1331-1349.

Hörnell-Willebrand, M. (2005). Temporal and spatial dynamics of willow grouse Lagopus 
lagopus. Doctoral thesis no 2005:53. Sveriges lantbruksuniversitet.

Hörnell-Willebrand, M. (2007).  Avståndsinventering ger god koll  på ripa.  I  Vilt  och fisk  
fakta, nr 2 2007, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Johnsgard, P. (1983a). Rock ptarmigan. I The grouse of the world, Johnsgard, P., 189-205, 
Croom Helm.

Johnsgard, P. (1983b). Willow ptarmigan. I The grouse of the world, Johnsgard, P., 169-188, 
Croom Helm.

Kaltenborn, B. & Andersen, O. (2009). Habitat preferences of ptarmigan hunters in Norway. 
I European Journal of Wildlife Research, 55:407–413.

Lindberget, M. (2009). Användande av avskjutningsstatistik i Förvaltning. Påverkar 
tidigare jakt CPUE? Institutionen för skog, vilt och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Examensarbeten vol. 2009:1.

20



Länsstyrelsen  Jämtland  (2009).  Diagram  till  statistiksammanställning  av  viltrapporter,  
småviltsjakt. URL [http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/sv/
djur-och-natur/jakt-och-vilt/smaviltsjakt-pa-renbetesfjallstatistik-och-undersokningar/ 
Statistik_renbetesfjall_20090611.pdf] (Hämtad 2013-04-12).

Länsstyrelsen Jämtland (2011). Statistik Ripinventeringen 2011-08-22. URL: 
[http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/
jakt-och-vilt/smaviltsjakt-pa-renbetesfjallstatistik-och-undersokningar/Presentation_
Statistik_Ripinventeringen_2011.pdf] (Hämtad 2013-04-12).

Länsstyrelsen Norrbotten (2010). Småviltsjakten 2009-2010. URL: 
[http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-
natur/jakt-och-vilt/Småviltjakten 2009-2010.pdf] (hämtad 2013-04-12).

Länsstyrelsen Västerbotten (2010). Statistik Ripinventering Västerbotten 2010-08-19. URL: 
[http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-
natur
/jakt-och-vilt/Småviltsjakt på statens mark/Ripinventering/Inventering ripa 2010.pdf] 
(Hämtad 2013-04-12).

Länsstyrelserna (2013).  Information smavilt.se. URL: [http://www.smavilt.se] (Hämtad  
2013-03-19).

MacArthur, R. Och Pianka, E. (1966). On optimal use of a patchy environment, MacArthur & 
Pianka. I The American Naturalist, 100 (916):603-609.

Nyström, J., Ekenstedt, J., Angerbjörn, A., Thulin, L., Hellström P., Dalén, L. (2006). Golden 
Eagles on the Swedish mountain tundra - diet and breeding success in relation to prey 
fluctuations. I Ornis Fennica 83:145-152.

Nyström, J., Ekenstedt, J., Engström, J., Angerbjörn, A. (2005). Gyr Falcons, ptarmigan and 
microtine rodents in northern Sweden. I Ibis 147:587-597.

Olsson, G., Willebrand, T., Smith, A. (1996). The effects of hunting on willow grouse Lagopus 
lagopus movements. I Wildlife biology, 2:11-15.

Pasquet, A., Leborgne, R., Y. Lubin (1999). Previous foraging success influences web building 
in the spider Stegodyphus lineatus (Eresidae). I Behavioral Ecology 10 (2):115-121.

Pedersen, H. C., Steen, H., Kastdalen, L., Svendsen, W., Brøsteh, H. (1999). Betydningen av 
jakt på lirypebestander. Framdriftsrapport 1996-1998. NINA Oppdragsmelding 578. 

Post, J.R., Sullivan, M., Cox, S., Lester, N., Waters, C., Parkinson, E., Paul, A., Jackson, L.,  
Shuter,  B.  (2002).  Canada's recreational fisheries: The invisible collapse. I  Fisheries,  
27(1):6-15.

Reid, A., Seebacher, F., Ward, A. (2010). Learning to hunt: the role of experience in predator 
success. I Behaviour 147(2):223-233.

Rimpi, C. (2005).  The effect of hunting ground experience for hunting success of Willow  
grouse (Lagopus lagopus). Institutionen för skoglig zooekologi, Sveriges Lantbruks-
universitet. Examensarbeten vol. 2005:13.

Smith, A. A. & Willebrand, T. 1999. Mortality causes and survival rates of hunted and 
unhunted Willow Grouse. I Journal of Wildlife Management, 63:722-730. 

Steen, J. & Haugvold, O. (2009). Cause of death in willow ptarmigan Lagopus l.  lagopus  
chicks and the effect of intensive, local predator control on chick production. I Wildlife 
Biology 15:53-59.

Storch, I. (2007). Grouse: Status survey and  conservation action plan 2006-2010.  IUCN. 
[URL: http://www.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2007-034.pdf] (hämtad 2013-03-19).

Sundström, L.F. & Johnsson J.I. (2001). Experience and social environment influence the  
ability of young brown trout to forage on live novel prey. I  Animal Behaviour  61:249-

21

http://www.smavilt.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-


255.
Ydenberg, R., Brown, J., Stephens D. (2007). Foraging: An overview. I Foraging – Behavior 

and Ecology, Stephens, D. (red), Brown, J. (red), Ydenberg, R. (red), The University of 
Chicago Press.

Willebrand, T. (1996).  Ripan och småviltsjakten på statens marker ovanför odlingsgränsen 
och på renbetesfjället. I Bilagor till utvärderingen av småviltsjakten och handred-
skapsfisket ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen, bilaga 3.18. Naturvårdsverket, 
Stockholm.

Willebrand, T.  & Paulrud, A.  (2004).  Småviltjakt i  Jämtland 2003 - så tycker jägarna.  
FjällMistra-rapport nr 9, Umeå.

22



BILAGA 1. Frekvensfördelningar.

Variabel Värde Frekvens Procent

ÅLDER

< 35 år 412 23,1%

36-60 år 1181 66,3%

61 år eller äldre 187 10,5%

N 1780

Variabel Värde Frekvens Procent

KÖN

Man 1664 93,3%

Kvinna 119 6,7%

N 1783

Variabel Värde Frekvens Procent

NATIONALITET

Sverige 1474 82,7%

Norge 264 14,8%

Annat land 44 2,5%

N 1782

Variabel Värde Frekvens Procent

ANNAT LAND

Danmark 7 15,9%

Finland 28 63,6%

Italien 6 13,6%

Schweiz & UK 2 4,5%

Variabel Värde Frekvens Procent

JAKTERFARENHET

Första året 134 7,6%

1-3 år 166 9,4%

4-10 år 505 28,7%

> 10 år 956 54,3%

N 1761

Variabel Värde Frekvens Procent

LÄN

Jämtland 756 43,1%

Västerbotten 276 15,7%

Norrbotten 722 41,2%

N 1754

Variabel Värde Frekvens Procent

ANTAL HUNDAR

Ingen 272 15,6%

En hund 898 51,4%

Två eller fler 576 33,0%

N 1746
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Variabel Värde Frekvens Procent

RESAVSTÅND

< 10 mil 359 20,6%

11-30 mil 433 24,9%

>30 mil 947 54,5%

N 1739

Variabel Värde Frekvens Procent

RIPTILLGÅNG

Bättre än normalt 111 6,5%

Normalt 481 28,1%

Sämre än normalt 951 55,5%

Ingen uppfattning 170 9,9%

N 1713

Variabel Värde Frekvens Procent

FÅ FÅGELFÖRE-
KOMSTER

Jagar ej lika länge 364 21,3%

Jagar längre 148 8,7%

Ingen påverkan 1142 66,8%

Ingen uppfattning 56 3,3%

N 1710

Variabel Värde Frekvens Procent

FÖRLÄNGT 
JAKTTUR

Ja 215 12,6%

Nej 1386 81,1%

Ingen uppfattning 107 6,3%

N 1708

Variabel Värde Frekvens Procent

AVBRUTIT 
JAKTTUR

Ja 813 47,7%

Nej 800 46,9%

Ingen uppfattning 92 5,4%

N

Variabel Värde Frekvens Procent

TROLIGT 
ÅTERVÄNDA

Ja 609 36,2%

Nej 1015 60,3%

Ingen uppfattning 60 3,6%

N 1684

Variabel Värde Frekvens Procent

ÖVERNATTNING
SENASTE TUR

Hemma 197 11,0%

Privat stuga 812 45,4%

Renvaktarstuga 80 4,5%

Hotell/pensionat 216 12,1%

Tält eller motsv. 471 26,4%

Övernattade ej 86 4,8%
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BILAGA 2. Enkätfrågorna.

1. Är du;
a. Man
b. Kvinna

2. Hur gammal är du?
a. Upp till 18 år
b. 19 – 35 år
c. 36 – 60 år
d. 61 år eller äldre

3. I vilket land bor du?
a. Sverige
b. Norge
c. Annat land
Om annat land fyll i:.....................................................................................

4. Hur många år har du jagat ripa?
a. Det är första året jag jagar ripa.
b. 1 – 3 år
c. 4 – 10 år
d. Mer än 10 år.

5. I vilket län jagade du ripa senast?
a. Jämtlands län
b. Västerbottens län
c. Norrbottens län

6. Hur många hundar disponerade du under senaste jakttillfället?
a. Ingen
b. En hund
c. Två eller flera hundar

7. Hur långt är det från din hemadress till det område där du senast jagade ripa?
a. Mindre än 10 mil
b. Mellan 11 och 30 mil
c. Mer än 30 mil.

8. Hur övernattade du under din seanste jakttur?
a. Hemma
b. Privat stuga
c. Renvaktarstuga
d. Hotell / Pensionat
e. Tält eller motsvarande
f. Övernattade ej

9. Nyttajde du flyg på din senaste jakktur för att ta dig ut på jaktmarken?
a. Ja, helikopter
b. Ja, sjöflygplan
c. Ja, annat sätt
d. Nej, har inte nyttjat flyg
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10. Om du har sett eller hört någon flygfarkost, hur har det påverkat dig?
a. Ja, jag har upplevt detta som störande
b. Nej, jag har inte upplevt detta som störande
c. Jag har inte alls sett eller hört någon luftfarkost

11. Hur ofta har du observerat ren när du jagat ripa i år?
a. Varje gång
b. Ibland
c. Sällan
d. Aldrig

12. Hur bedömer du att riptillgången varit i det område där du senast jagade?
a. Bättre än normalt
b. Normalt
c. Sämre än normalt
d. Har ingen uppfattning

13. Hur brukar du normalt göra om du haft få fågelkontakter?
a. Jag jagar inte lika länge den dagen
b. Jag jagar längre den dagen
c. Det har ingen påverkan
d. Har ingen uppfattning

14. Har det hänt att du förlängt din jakttur med en eller flera dagar på grund av 
ovanligt bra tillgång på ripor?
a. Ja, det har hänt ofta
b. Ja, det har hänt någon gång
c. Nej, aldrig
d. Har ingen uppfattning

15. Har det hänt att du avbrutit en jakttur en eller flera dagar tidigare än 
planerat för att riptillgången varit dålig?
a. Ja, det har hänt ofta
b. Ja, det har hänt någon gång
c. Nej, aldrig
d. Har ingen uppfattning

16. Händer det att du avbryter din jaktdag på grund av dåligt väder?
a. Ja, ofta
b. Ja, någon gång
c. Nej, aldrig

17. Från och med i år är det obligatoriskt att rapportera in avskjutningsstatistik. 
Vad tycker du om detta?
a. Mycket bra
b. Bra
c. Dåligt
d. Mycket dåligt
e. Har ingen uppfattning / vet ej

18. I vilken grad har du utnyttjat ”smavilt.se” på länsstyrelsernas hemsida för 
annat än att rapportera in viltrapporter?
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a. Ofta
b. Enstaka tillfällen
c. Aldrig

19. Har du tagit del av den jaktstatistik som redovisas på länsstyrelsens hemsida 
inför årets jakt.
a. Ja
b. Nej

20. Hur väl instämmer du i följande påståenden; 

”Det vore bättre om det blev en hårdare styrning av jägare för att öka 
spridningen av jägare i fjällområdet”.
a. Instämmer helt
b. Instämmer delvis
c. Instämmer knappast
d. Instämmer inte alls
e. Ingen uppfattning / vet ej

”Jägarnas inrapportering av jaktstatistik är viktig för att förvaltningen av ripa 
på statens mark i fjällområdet skall fungera”.
a. Instämmer helt
b. Instämmer delvis
c. Instämmer knappast
d. Instämmer inte alls
e. Ingen uppfattning / vet ej

”Min jakt är accepterad av alla i min omgivning och jag behöver sällan motivera 
jakten som fritidssysselsättning”.
a. Instämmer helt
b. Instämmer delvis
c. Instämmer knappast
d. Instämmer inte alls
e. Ingen uppfattning / vet ej

21. Hur troligt är det att du kommer att återvända till samma jaktområde för att 
jaga fler gånger denna jaktsäsong?
a. Mycket troligt
b. Troligt
c. Knappast
d. Inte alls troligt
e. Har ingen uppfattning / vet ej
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