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Streamline selection processes in analyzing brown 
bear Ursus arctos faeces – a suggestion to Swedish 
brown bear management 
by Jonas Gustafsson 
 
Abstract 
 
The aim with this report is to formulate a strategic method to optimize selection processes of 
DNA-samples from a faeces inventory to identify as many individuals in as few analyzes as 
possible, and by that keep down the costs of brown bear management. Brown bear 
management in Sweden founds today on results from faeces inventory and is substantially 
led by the county administration boards. Data from the years of 2004 and 2009´s inventories 
in Västerbotten was used to test and evaluate different methods in selection processes of 
which faeces that should be sampled. Comparison were made between making selection by 
chance, by spatial distribution and by calculating variations in logistic regressions coefficient 
b, in other words bear density and probability in finding same individual in several faeces. 
We can show making selection by chance is the most uncertain method. Making selection by 
spatial distribution, without take in account variations in b, provides the highest number of 
identified individuals at a low labour and thus a low cost. Therefor we strongly recommend 
future brown bear management to, if not possible to sample all faces in a dataset, make 
selection by spatial distribution to minimize the risk of sampling the same bear several times. 
 
Key Words: Bear monitoring in Scandinavia, DNA sampling, optimize wildlife managment, 
logistic regression, weighted average. 
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1 Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
I Sverige har vi idag en fritt levande stam av brunbjörn Ursus arctos från och med Dalarnas 
och Gävleborgs län och norrut. Fyra kärnområden kan anas inom utbredningsområdet med 
ett sparsamt utbyte av främst honor – ett sydligt inkluderande Dalarna, Gävleborg och 
Härjedalen, ett mittområde inkluderande Jämtland norr om Storsjön, Västernorrland och 
Västerbotten, samt ytterligare två i Norrbotten (Sandgren & Swenson 1997). På senare tid har 
dock dessa kärnområden något suddats ut och främst hanar rör sig över stora områden och 
mellan kärnområdena. Den senaste uppskattningen för den svenska populationen är från 
2013 och uppgick då till ca 2800 individer (Kindberg & Swenson 2014). Lämpligen bör även 
de norska björnarna inräknas i populationen vilket skulle addera ytterligare ett drygt 100-tal 
individer till siffran för hela Skandinavien. I Västerbotten uppskattades björnstammen till ca 
300 individer efter 2009 års inventering, vilket var ungefär samma siffra som fem år tidigare 
(Schneider 2008; Schneider 2012). I år, 2014, är det åter dags för inventering av 
björnstammen i Västerbottens län, denna gång med uttalat önskemål att öka 
täckningsgraden i fjällområdet (Schneider 2014). 
 
En viltstam kan inventeras antingen direkt, där antalet sedda djur räknas, eller indirekt, där 
exempelvis spår eller spillningar räknas. Indirekt inventering kräver sedan omräkningar för 
att bestämma den totala stammen (Danell & Bergström 2011). Bakgrunden till denna rapport 
handlar om optimering av tid och pengar. Björnförvaltningen sker dels på nationell nivå, 
efter av politiken uppsatta riktlinjer, dels på regional nivå via Länsstyrelserna 
(Miljödepartementet 2013). Ryggraden till denna förvaltning bygger på inventeringen av 
björnstammen främst genom spillningsinsamling, en effektiv och icke invasiv metod 
(Kindberg 2010; Valentini 2007). Målet med inventeringarna är att, som grund för 
förvaltningen, få reda på populationens demografi med fokus på antal, geografisk spridning 
samt könsfördelning (Schneider 2012). Detta utförs rent praktiskt till största delen ideellt av 
jägare och andra friluftsintresserade, koordinerat av landets Länsstyrelser. I Västerbottens 
östra samt centrala barrskogsområden har täckningsgraden varit god för spillningsinsamling 
(Schneider 2008; Schneider 2012).  Anledningen till detta tros dels vara det stora antalet 
jägare i dessa områden. Detta i kombination med många mil skogsbilvägar i området, vilket 
är intressant för den som letar spillning då studier visar att björnar tenderar att lämna 
spillning i närheten av eller på vägar eller stigar (Kindberg & Swenson 2011). I länets västra 
delar övergår barrskogen via fjällbjörkskog till rishedar och i ännu högre terräng till kalfjäll, 
där vegetationszoneringen till stor del styrs av altituden (Gustafsson & Ahlén 1996). Här 
återfinns stora områden med väglöst land som till största delen av året är obesökt av 
människan. Med dagens storlek på björnstam i kombination med det stora intresse för 
spillningsinventeringen finns potential, sett till hela länet, för att en stor mängd prover 
skickas in. Då resurserna för björnförvaltningen inte är oändliga finns det en gräns för hur 
många prover varje Länsstyrelse har råd att analysera. Länsstyrelsen i Jämtlands län ställdes 
exempelvis inför detta problem 2006 där man av ekonomiska skäl slumpvis valde ut och 
analyserade 3000 av totalt 5287 proverna (Kindberg & Swenson 2008). 
 
1.2 Inledande syfte och metod 
Syftet med detta examensarbete var inledningsvis att studera könsfördelning, ålder, 
släktskap och geografisk utbredning av brunbjörn Ursus arctos i Södra och Norra 
Gardfjällen, Vojmådalen samt Kultsjödalen i Västerbotten. P.g.a. alltför få insamlade prover 
inom studieområdet samt långa analyseringstider av insamlade prover ändrades fokus och 
frågeställningar under arbetets gång. Då en betydande del av arbetstiden lagts ner på den 
inledande inriktningen behandlas ändå detta kort under 2.1 och 4.1. 
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1.3 Syfte 
Syfte med detta examensarbete är att ta fram en strategisk metod för att optimera urvalet av 
vilka DNA-prover från en björnspillningsinventering som ska analyseras för att hitta så 
många individer på så få analyser som möjligt och därmed hålla nere kostnaderna för landets 
Länsstyrelser i arbetet med björnförvaltning. 
 
1.4 Frågeställning 
 

i. Vilket avstånd bör det vara mellan två punkter (spillningar) för att en ska 
kunna säga att det är sannolikt att punkterna (spillningarna) kommer från 
två olika individer? 

ii. Hur ser en matematisk modell ut som beskriver antalet identifierade 
individer som en funktion av antalet analyserade prover? 

iii. Hur många prover ska en analysera för att få ett tillförlitligt estimat på en 
björnstam till en så låg kostnad som möjligt? 

 
 
2 Metod 
 
2.1 Inledande fältarbete med björnspillningsinventering 
I samråd med Marlene Andersson, student vid Umeå Universitet, Göran Englund, professor 
vid Umeå Universitet och Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen i 
Västerbottens län valdes studieområde till Södra och Norra Gardfjällen, Vojmådalen samt 
Kultsjödalen. Området ansågs lämpligt delvis av praktiska skäl men främst av områdets 
beskaffenhet med avseende på varierande vegetationstyper och orörda natur (Länsstyrelsen 
2014). 40 timmar ägnades åt att med bil köra farbara vägar inom studieområdet. Ytterligare 
40 timmar ägnades åt att utifrån en karta, framtagen av Andersson (2014), i fält söka av de 
”hotspots” som ansågs indikera lämpliga områden för björn. Figur 1 visar sträckor avsökta 
med bil och till fots. Både jag och Andersson deltog i det fältarbete som bedrevs till fots och 
gick parallellt med ett avstånd på ca 20 m ifrån varandra. Den totala avsökta bredden per 
person uppskattades till i genomsnitt 10 m.  
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Figur 1. Karta över avsökta områden där de svarta linjerna visar billedes eller till fots avsökta vägar eller stigar 
(Naturvårdsverket 2014). 
 
Sträckorna registrerades m.h.a. Garmin GPSmap 60C och sammanställdes i 
Naturvårdsverkets databas Rovbase. Upphittade spillningar samlades in i provburkar á 20 ml 
varpå insamlingspunktens position i RT90 noterades. Proverna skickades därefter till SLU, 
Umeå, för analysering. Proverna analyseras med en metod kallad SNP genotypning – d.v.s. 
genotypning m.h.a. enbaspolymorfi. Denna metod möjliggör billig och precis analys av det 
genetiska materialet där en del av analyseringsmetoden även är utvecklad vid laboratoriet i 
Umeå (Norman et al. 2013; Sachidanandam 2001). 
 
Vecka 1 undersöktes totalt 522 km väg. 2 spillningar hittades och samlades in. 1 öster om 
Björkås, Storumans kommun, och 1 norr om Stalon, Vilhelmina kommun. Detta ger således 
0,038 spillningar per 10 km. Vecka 2 undersöktes totalt 44 km led eller stig tillsammans med 
Marlene Andersson. 1 spillning hittades på Girifjällets nordsluttning ned mot Rissjön, 
Vilhelmina kommun. Detta ger 0,23 spillningar per 10 km. 
 
 
2.2 Metod för att besvara frågeställning i-iii, statistiska analyser 
Samtliga statistiska analyser och programering har utförts av Folmer Bokma, EMG Umeå 
universitet, i MATLAB efter samråd med undertecknad. Data är hämtat från 
björnspillningsinventeringen i Västerbotten år 2009. Ur dessa data har uppgifter om provets 
position, i koordinatsystem RT90, vid insamlandet använts samt vilken individ provet 
kommit från. Totalt består datasetet av 914 prover från 271 olika individer, rumsligt fördelade 
enligt figur 2.  
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Figur 2. Karta över insamlade prover från björnspillningsinventeringen i Västerbotten 2009. 
 
Antalet insamlade prover per individ varierar mellan 1 och 16. Efter analysering av 1 prov är 
chansenatt hitta en unik individ 1 av 1. Ju fler prover en analyserar desto större blir risken att 
en träffar på en individ som redan är identifierad i ett tidigare prov. Med vetskapen om att 
271 björnar skulle identifieras vid analyseringen vore det mest kostnadseffektiva att endast 
analysera 271 prover och därmed täcka in alla individer för en så låg kostnad som möjligt. I 
verkligheten, utan facit i handen, är detta givetvis en omöjlighet (Danell & Bergström 2011). 
Det enklaste sättet att välja vilka prover som ska analyseras vore att slumpvis välja prov efter 
prov, likt i Jämtland 2006 (Kindberg & Swenson 2008).  
Ett slumpmässigt urval 1000 gånger, av vilka prover som ska analyseras, ger ett medelvärde 
för hur många individer som identifierats efter ett visst antal analyser. Kring medelvärdet 
kan ett konfidensintervall beräknas. Inom naturvetenskapen används vanligen 
konfidensintervallet 95 % vilket i detta fall betyder att 950 utfall av de 1000 slumpmässiga 
urvalen kommer hamna inom detta intervall med medelvärdet i mitten (Gradin 2003). Hur 
många individer som skulle analyseras med denna metod visualiseras i figur 3 där 1000 olika 
slumpmässiga urval gjorts. Den svarta linjen visar konfidensintervallets övre gräns, vilket 
betyder att 2,5 % av fallen ligger över denna nivå i antal identifierade individer per analyserat 
prov. Anledningen till att denna gräns visas, och inte t.ex. medelvärdet, är för att vi vill hitta 
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en metod som är bättre än att göra ett slumpmässigt urval, inte bara bättre än medelvärdet 
för 1000 slumpmässiga urval. 
Märk väl att alla metoder och modeller i detta arbete inte nödvändigtvis täcker in hela 
populationen. För att göra uppskattningar av populationsstorleken bör också fångst-
återfångstberäkningar användas, vilket inte kommer behandlas i detta arbete (Danell & 
Bergström 2011; Kindberg & Swenson 2010). 

 
Figur 3. Kurva över 1000 olika utfall av slumpmässigt urval av analyserade prover. Konfidensintervallets övre 
gräns i form av den svarta linjen. 
 
Varje insamlat prov i datasetet innehåller, förutom uppgifter om individ och kön, också som 
tidigare nämnts en punkt för var i länet provet är insamlat. Tack vare provens koordinater i 
x- och y-led kan vi beräkna avståndet D från en spillning till alla andra insamlade spillningar 
m.h.a. Pythagoras sats. Detta görs för varje punkt var för sig. Risken med att göra ett 
slumpmässigt urval är att många närliggande prover analyseras. Närliggande prover borde ha 
en större sannolikhet att komma från samma individ, varpå samma individ riskerar att bli 
identifierad flera gånger. En algoritm för att minska den risken är att först analysera den 
spillning som är minst sannolik att komma från samma björn som någon annan spillning, 
alltså det mest isolerade provet. Därefter räknas kortaste avstånden, för varje spillning, till en 
spillning som redan är analyserad. Av dessa väljs den spillning med längst kortast avstånd 
från en redan analyserad spillning. Spillning nummer tre som ska analyseras väljs på samma 
sätt, men denna gång den spillning med längst kortast avstånd till både prov 1 och prov 2, 
o.s.v. Detta upprepas tills alla spillningar är analyserade. Principen visualiseras i figur 4 med 
hypotetiska punkter belägna på olika avstånd från varandra. Figur 5 visar i tre steg vilka 
första 50 prover som ska analyseras ur datat från 2009 med denna metod.
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a.          b.  

c.          d.  
Figur 4. Principiell skiss över turordningen för vilka prover som bör analyseras i förhållande till längsta kortast 
avstånd till ett redan analyserat prov. I figur 4a väljs första det mest isolerade provet som nr. 1 att analysera. I 
figur 4b väljs nästa prov att analysera det prov med längsta kortaste avstånd till ett redan analyserat prov. I figur 
4c väljs nästa prov att analysera det prov med längsta kortast avstånd till, i detta fall, de två redan analyserade 
proverna. I figur 4d väljs nästa prov att analysera det prov med längsta kortaste avståndet till de redan 
analyserade proverna. 
 

a.           b.            

c.  

 
Figur 5. Diagram över vilka prover från 2009, se 
figur 2, som ska analyseras i tre steg, enligt metoden 
beskriven i figur 4, för att minimera risken att 
analysera närliggande prover. Prover inkluderade i 
figur 5a är svartmarkerade i figur 5b o.s.v. 
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Görs urvalet enligt metoden ovan ökar antalet individer med antalet analyserade prover 
enligt den röda linjen i figur 6. Den svarta linjen i figur 6 är hämtad från figur 3. Ett 
strategiskt urval efter provernas positioner ger alltså en något bättre identifikationsgrad än i 
snitt för slumpmässigt urval: ungefär lika bra som de övre 97,5 % i slumpmässigt urval. 
 

 
Figur 6. En jämförelse mellan övre gränsen för konfidensintervallet av slumpmässigt urval, svart linje, och 
strategiskt urval efter provernas geografiska spridning, röd linje. 
 
2.3 Logistisk regressionsanalys 
I figur 2 anas en ojämn fördelning av insamlade prover över länet. Detta kan bero på att en 
viss spillning kan ha större chans att bli upptäckt, men också på att det finns fler spillningar 
och björnar i dessa områden. Om så är fallet, vore det rimligt att analysera fler spillningar 
från områden där det finns fler björnar, eftersom detta ökar chansen att upptäcka fler 
individer.  Prover från figur 2 är redan analyserade och vi vet vilka individer som lämnat 
spillningen. Vi kan därmed fastställa, nu i efterhand, om distansen mellan utvalda spillningar 
borde vara mindre i vissa områden (med fler björnar) än i andra. 
 
Figur 7 visar, för en spillning, distans till andra spillningar lämnade av samma björn (1 på 
den vertikala axeln) och andra björnar (0 på den vertikala axeln). Tydligen har spillningar i 
närheten större chans att härstamma från samma individ än spillningar som ligger långt 
bort. För att beskriva sambandet mellan distans D mellan spillningar och chansen att de är 
från samma björn används logistisk regression. Logistisk regressionsanalys visar oss alltså 
hur sannolikheten att spillningar kommer från samma individ minskar med avståndet mellan 
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spillningar. Denna sannolikhet att en spillning kommer från samma björn en viss sträck från 
ett utvalt ursprungsprov är illustrerad för en spillning i figur 7. Ökar avståndet D minskar 
följaktligen sannolikheten att provet kommer från samma individ. Slutligen dyker kurvan 
vilket betyder att sannolikheten att det rör sig om spillning från en annan individ ökar. För 
andra spillningsprov har kurvan lite olika utseende, främst beroende på hur många 
spillningar från samma björn som är hittade, men också var i länet ursprungprovet ligger. 
Hur sannolikheten minskar med avstånd D beskrivs av en parameter, b, i den logistiska 
regressionen. Vi kan beräkna b för varje av de 914 spillningar, som illustreras för en spillning 
i figur 7. (Den i MATLAB förinställda logistiska regressionsmodellen har använts.) 
 

 
Figur 7. Kurva över hur sannolikheten förändras för att en spillning kommer från en annan individ med ökat 
avstånd till ursprungsprovet. Märk väl att avståndet anges i logaritmisk skala. 
 
Dessa 914 skattningar av b syns i figur 8, där det framgår hur regressionskoefficient b 
varierar för de olika proverna över länet. 
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Figur 8. Alla 914 provers regressionskoefficient visualiserade efter färgskalan till höger. 
 
Om det inte finns ett tydligt mönster för att en viss regressionskoefficient är dominerande i 
en viss länsdel kan ett medelvärde för regressionskoefficienterna räknas ut enligt 
 

bmedel =
b1 + b2 + ⋅ ⋅ ⋅+ bn

n
 

 
där n i detta fall alltså är n=914 prover. bmedel ger oss ett medelvärde på 
regressionskoefficienten oavsett var i länet ett prov samlas in. 
 
Om det finns ett rumsligt mönster, så torde ett närliggande prov, till ett visst prov, ha större 
sannolikhet att det har samma regressionskoefficient som ett avlägset insamlat prov. 
Närliggande prover är alltså av större intresse vid beräkning av en punkts 
regressionskoefficient och bör därför ges större betydelse i modellen, d.v.s. större vikt, än 
mer avlägsna prover. Detta kan uppnås genom att i beräkningen av 
medelregressionskoefficienten bmedel vikta avstånden till alla andra prover. Figur 9 illustrerar 
en hypotetisk punkt B1 med okänd regressionskoefficient med ett antal omkringliggande 
punkter med kända regressionskoefficienter. Avstånden D1-8 till omkringliggande punkter 
varierar givetvis varför punkter avlägset belägna till B1 ges låg vikt, och vice versa. B1-4 
illustrerar att spillningarna är lämnade av olika björnar. 
Genom att multiplicera b med D-1 i beräkningen av en punkts medel regressionskoefficient 
ges närliggande prover större vikt, än mer avlägsna prover. Formeln för beräkning av medel 
regressionskoefficienten för vilken punkt som helst i länet får då istället utseendet enligt 
nedan där storleken på avståndet D på så vis direkt påverkar vikten på b. 
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bmedel =

1
D1
b1 +

1
D2

b2 + ⋅ ⋅ ⋅+
1
Dn

bn

1
D1
+
1
D2

+ ⋅ ⋅ ⋅+
1
Dn

 

 
Ger vi närliggande prover större betydelse tar 
vi helt enkelt hänsyn till variationer i 
regressionskoefficienten i olika delar av länet. 
En annan faktor som hittills inte heller visats 
någon hänsyn är det faktum att spillning från 
vissa individer endast samlats en gång, 
medans spillning från andra individer samlats 
betydligt fler än så. Har spillning från en 
individ samlats endast en gång är givetvis 
sannolikheten att individen inte hittas igen 
hundraprocentig jämfört med sannolikheten 
för en individ som samlats spillning från 10 
gånger. Därför bör individer som hittats få 
gånger ges en låg vikt, liten betydelse, då detta 
ökar osäkerheten i skattningen av spillningens 
medelregressionskoefficient. Detta i motsats 
till individer som hittats många gånger som 
istället bör ges en hög vikt då fler prover ger 
oss en mer tillförlitlig skattning av b. 
Uppdateras formeln för beräkning av medel 
regressionskoefficienten också med 
parametern standardavvikelsen på bn pB ser 
den slutligen ut som följer: 

nnBBB

n
nnBBB

medel

DpDpDp

b
Dp

b
Dp

b
Dp

b

,22,11,

,
2

22,
1

11,

111

111

+⋅⋅⋅++

+⋅⋅⋅++

=  

 
Märk väl att pB är kopplat till en individ n och är alltså inte unik för varje b-: pB antar samma 
värde för alla spillningar (och därmed alla b-) kopplade till en specifik individ. 
 
Startpunkt för denna analys går till på liknande sätt som då urvalet grundar sig i 
spillningarnas geografiska spridning, visualiserat i figur 4. Som startpunkt används den 
spillning som enligt sitt bmedel uppvisar minst risk att vara lämnad av en björn som återfinns i 
en annan spillning. Därefter fortsätter vi välja den spillning som minst sannolikt kommer 
från samma björn än någon av de redan selekterade spillningarna. 
 
2.4 Test av modellen 
Grunden till modellen ovan bygger på att vi redan känner till vilken björn som hittas i varje 
insamlad spillning. En kan säga att vi ställt en fråga vi redan vet svaret på. Detta kan därför 
med all anledning anses som fusk! För att testa om modellens tillförlitlighet använder vi oss 
därför av annat data, data insamlat under björnspillningsinventeringen i Västerbotten 2004. 
Även detta dataset är analyserat och alla prover är knutna till olika individer. Detta ger 
möjligheten att kontrollera utfallet mot verkligheten efter utfört test av modellen med det 
äldre datat. 
 
Först används alla 523 spillningsprover från år 2004 för att skatta b för varje spillning, vilket 

Figur 9. Illustration av hur avståndet D från en 
hypotetisk punkt med spillning från B1 varierar till 
omkringliggande punkter. 
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ger 523 värden av b, en för varje spillning från 2004. Medelregressionskoefficienten bmedel för 
en spillning hittad år 2009 kan då beräknas m.h.a den slutgiltiga formeln under 2.3 Logistisk 
regressionsanalys. Detta värde kallas nu för bmedel, 2004 eftersom det är baserat på data från 
2004 (för en spillning hittad 2009). Eftersom spillningar från 2009 är analyserade och vi vet 
vilken björn som lämnade vilken spillning, kan b också räknas fram enbart med data från 
2009, vilket redan beskrivits under 2.3 Logistisk regressionsanalys. Detta värde kallas nu för 
b2009. För att urvalsstrategin ska fungera, krävs det att bmedel, 2004 är en tillförlitlig skattning av 
b2009. Sambandet mellan de två skattningarna av bmedel, 2004 och b2009 visas för alla 914 prov 
(samlade 2009) i figur 10. Mellan bmedel, 2004 och b2009 finns en korrelation, s.k. Spearman 
rangkorrelation ρ=0,53 som kan anses som ett måttligt starkt samband (Fowler et al. 1998). 
 

 
Figur 10. Sambandet mellan bmedel. 2004 och b2009 där bmedel, 2004 beräknats för spillningars b från 2009 m.h.a. b från 
2004 och b2009 beräknats m.h.a. enbart data från 2009. 
 
Vi har alltså applicerat modellen på data från 2004 för att räkna ut bmedel, 2004 för spillningar 
insamlade 2009 utifrån de värden på b vi känner från 2004. Resultaten har sedan jämförts 
med resultaten från uträkningar av b2009 gjorda utifrån de värden vi känner från 2009. 
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3 Resultat 
 
3.1 Statistiska analyser 
Om regressionskoefficientens variationer över länet, m.a.o. osäkerheten för b, tas med i 
beräkningen av medelregressionskoefficienten blir utfallet enligt den gröna linjen i figur 11. 
Vi har då visat hänsyn till verkliga faktorer som rimligen påverkar sannolikheten att spillning 
från samma björn ska komma att analyseras flera gånger. Den svarta linjen visar 
konfidensintervallets övre gräns från utfallet av 1000 slumpmässiga urval och den röda linjen 
visar utfallet efter strategiskt urval utifrån spillningarnas geografiska spridning, på samma 
sätt som i figur 5. 
 

 
Figur 11. Kurvor över jämförelse mellan utfallet av antal identifierade individer vid de tre olika metoderna 
konfidensintervallets övre gräns (svart linje), strategiskt urval efter provernas geografiska spridning (röd linje) 
samt efter logistisk regressionsanalys (grön linje). 
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4 Diskussion 
 
4.1 Björnspillningsinventering i fjällområden 
Framgången bakom spillningsinventeringarna gjorda i Västerbotten 2004 och 2009 anses 
vara den stora mängden persontimmar ute i fält, främst utfört på ideell basis av länets jägare 
(Kindberg 2010; Schneider 2008; Schneider 2012). Att göra en riktad insatts i fält och 
försöka hitta björnspillning under en begränsad tid ter sig därför som att leta efter en nål i 
höstack. Detta indikerar icke minst resultaten från vårt fältarbete, med totalt 3 hittade 
spillningar under vecka 1 och 2. Det låga antalet hittade spillningar är dock intressant i sig 
och ska på intet sätt ses som ett misslyckande. Istället väcker resultatet nya frågeställningar 
kring björnars biologi och beteende. Frågor som kräver stora ansträngningar för att besvara. 
Utan samma omfattning på inventeringsinsats i fjällområdena som i övriga länet kan en inte 
uttala sig med säkerhet i jämförande ordalag områdena emellan. Utmaningen kvarstår därför 
för Länsstyrelsen och Skandinaviska Björnprojektet att på ett tillförlitligt sätt aktivt förvalta 
även de björnar som hela eller delar av året befinner till i fjällområdena. Ska en art vid låga 
tätheter beskattas, exempelvis genom jakt, ökar givetvis kravet på kunskapen kring dess 
biologi och populationsstorlek (Boyce 1992; Danell & Bergström 2011). Det är därför av 
yttersta vikt att vidare testa och utvärdera en inventeringsmetodik anpassad till de unika 
förhållanden som råder i dessa områden. Fram till att detta är gjort riskerar förvaltningen, 
för björnar i dessa områden, att grunda sig på mer eller mindre icke relevanta förhållanden 
hämtade från andra områden. 
 
4.2 Statistiska analyser 
Det är näst intill omöjligt att beskriva en population till 100 % i en matematisk modell utan 
att använda sig av förenklingar (Gradin 2003). En möter ofrånkomligen på temporala och 
spatiala variationer omöjliga att ta hänsyn till (Danell & Bergström 2011; Sinclair et al. 
2006). Men för att komma så nära verkligheten som möjligt och för att modellen ska vara 
användbar är det viktigt att en i den mån en har kunskap och resurser försöker visa hänsyn 
till dessa variationer. I de dataset som behandlats i detta arbete framgår en del variationer 
som kräver avvägningar om dessa ska visas hänsyn eller inte vid konstruktionen av en 
beskrivande modell. Kön, geografisk spridning, täthet och antal prover per individ är alla 
viktiga pusselbitar i beskrivningen av björnpopulationen i Västerbotten. Alla pusselbitar är 
dock inte lika enkla att föra över i en modell. Exempelvis uppvisar björnar skillnader i 
beteende könen emellan där hanar använder större hemområden än honor, sannolikt för att 
maximera sin reproduktion (Sandgren & Swenson 1997; Swenson et al. 2008). I vår modell 
har datat behandlats som en homogen population utan könsfördelning, vilket en ska ha i 
åtanke vid tolkning av resultaten som en möjlig felkälla. Det faktum att olika delar av länet 
uppvisar olika tätheter av björn ansågs dock vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. 
Anledningen bakom denna skillnad grundar sig troligen i variationerna länet uppvisar med 
avseende på lämplighet som björnhabitat. Swenson et al. (2008) har sammanställt vad som 
kan anses som lämpligt björnhabitat, där kuperad skogsterräng och liten mänsklig aktivitet 
lyfts fram som viktiga faktorer. Den geografiska spridningen och antalet prover per individ 
ansågs också relevanta att ta hänsyn till, varför en modell med viktade medelvärden 
konstruerades. 
Redan då avståndet D=0 till ett annat prov i figur 7 är chansen ungefär 50 % att provet 
kommer från en annan individ. Det är därför alltför vanskligt att vid försök att besvara 
frågeställning i sätta en lägsta gräns för D eftersom närliggande prover i hälften av fallen 
kommer från en annan individ, trots D=0. Skulle dock förvaltningen drabbas av akut 
ekonomisk kris och det vore förödande för hela verksamheten att identifiera samma individ 
två gånger riktas förslagsvis intresset mot den punkt där kurvan är som brantast. Här är 
sannolikheten låg, samtidigt som avståndet inte är alltför långt till nästa prov vilket håller 
nere risken att unika individer missas. Drabbas förvaltningen emellertid av dessa problem är 
det kanske inte här stora pengarna går att spara! 
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Trots den låga sannolikheten att träffa på samma individ i ett närliggande prov vill en som 
nämnts alltså så långt det är möjligt identifiera flest nya individer med så få 
provanalyseringar som möjligt. Minst sannolikhet att träffa på samma individ igen borde 
därför föreligga på störst avstånd till det slumpvis utvalda första analyserade provet. Därefter 
föreligger vidare minst risk att träffa på de sedan tidigare bägge identifierade individerna på 
maximalt avstånd till ett tredje prov från de bägge sedan tidigare analyserade proverna o.s.v. 
Kurvan för nya identifierade individer kommer givetvis vara brant i början för att sedan 
flacka ut, som den röda linjen i figur 6 visar. I samma figur kan dock kurvan för ett 
slumpmässigt urval av prover jämföras med ett strategiskt urval efter provernas geografiska 
spridning, vilka förefaller följa varandra väl. Är det alltså ungefär lika bra att slumpmässigt 
välja vilka prover en ska analysera jämfört med att gör ett strategiskt urval av analyserade 
prover? Svaret varierar beroende på om en vill göra det enkelt för sig eller om en vill lägga in 
ytterligare faktorer i sitt strategiska urval och förhoppningsvis förfina modellen. Givetvis vill 
en inte låta slumpen styra utan modifierar istället modellen återigen m.h.a. uppgifter 
hämtade från redan analyserade data. Vid en närmare titt på figur 8 kan en ana vissa kluster 
av liknande regressionskoefficient, exempelvis i länets sydvästra samt nordöstra del. Viktas 
också antalet prover per individ har en modell skapats som på goda grunder kan anses något 
mer förankrad i verklighetens variationer. Jämförelserna som kan göras i figur 11 säger oss 
dock att vare sig ett strategiskt urval eller logistisk regressionsanalys är direkt överlägsna 
som metoder att hitta så många individer som möjligt efter så få analyser som möjligt. Visst, 
vid slumpmässigt urval kommer endast ett fåtal procent av fallen i närheten av de två övriga 
alternativen vilket medför att slumpmässigt urval kan anses som direkt olämpligt. Men ingen 
av de två övriga metoderna särskiljer sig gentemot den andra som tydligt bättre. Detta tolkas 
som ett resultat av att alltför få prover per individ har samlats in. Trots en stor och gedigen 
ideell arbetsinsats är det möjligen inte tillräckligt som underlag för att bygga en optimal 
modell. Kanske är det dock just de facto att proverna samlats ideellt som gör det möjligt för 
förvaltningen att kosta på fler analyser för att öka antalet identifierade individer, snarare än 
att effektivisera en urvalsprocess och därmed riskera att missa unika individer? En annan 
möjlig faktor till de båda snarlika röda och gröna kurvorna är, trots viktade medelvärden, att 
hänsyn i detta arbete inte kan uppvisas mot alla miljö- och habitatvariationer som länet 
uppvisar. Intressanta, men troligtvis alltför komplexa, faktorer att ta hänsyn till skulle vara 
t.ex bytestäthet, antropogen påverkan av landskapet och variationer i vegetationstyp.  
 
Som påpekats under 2.4 Test av modellen kan tillförlitligheten till resultatet från en modell 
diskuteras, om modellen är konstruerad m.h.a. uppgifter från samma dataset. Därför blir 
jämförelsen i figur 10 mellan bmedel, 2004 och b2009 intressant att följa upp. Korrelationen 
mellan bmedel, 2004 och b2009 är signifikant bättre än slumpförväntning vilket ytterligare stärker 
det olämpliga i ett slumpmässigt urval. Figur 10 visar också att det arbete förknippat med 
logistisk regressionsanalys helt enkelt inte ger lön för mödan. Med anledning av detta 
bedöms också den metoden som inte användbar. Nämnas bör dock att det inte vore 
matematiskt korrekt att hävda att det alltid är bäst att börja analyseringen av den mest 
isolerade spillningen, oavsett analyseringsmetod. Efter utvalt startprov är algoritmen för 
detta unika startprov redan bestämd. Utfallen varierar också efter hur många analyserade 
spillningar som görs. Exempelvis skulle detta kunna medföra att startpunkt B1 ger högre 
identifikationsgrad än startpunkt B2 efter visst antal analyserade prover, och vice versa. D.v.s. 
de röda och gröna kurvorna kommer variera något i utseende beroende av vilket startprovet 
är. Variationerna är dock så små startpunkterna emellan att de inte kräver ytterligare 
diskussion. För att besvara frågeställning ii behöver alltså inte nödvändigtvis hänsyn visas 
regressionskoefficienter eller viktade medelvärden. Den enklare metoden, att göra urvalet 
efter provernas geografiska spridning, kan vi visa med detta arbete ge likvärdiga resultat. 
Dock måste här understrykas att om fler faktorer skulle visats hänsyn i en regressionsanalys 
skulle möjligen resultatet kunna förbättras. Helt klart står dock att om prover slumpmässigt 
väljs ut för analys når endast 2,5 % av fallen över någon av de båda andra metoderna. Rent 
praktiskt kan länet förses med ett raster med lämplig rutstorlek. I varje ruta väljs det prov ut 
beläget närmast mitten av rutan för analys. Rutstorleken blir då ett mått på hur många 
analyser ekonomin tillåter. 
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Syftet med detta arbete har varit att optimera identifikationsgraden av unika individer i 
insamlade björnspillningar. En avgörande faktor som tidigare inte diskuterats är priset per 
analyserad spillning. Sannolikt är priset per analys högt om endast ett fåtal spillningar ska 
analyseras. Vi kan också anta att ju fler analyser desto billigare per analys. Detta kan, 
tillsammans med kurvor likt dem i figur 11, ge oss en fingervisning om när fler analyser inte 
är nödvändiga. För även om priset per analys är lågt är fler analyser intimt förknippat med 
högre kostnader och vid en viss punkt identifieras inte längre särskilt många nya individer. 
Så för att kunna besvara frågeställning iii krävs en översyn av hur kostnader per analys 
förändras med antalet analyser. Så förslagsvis är det i den änden landets Länsstyrelser initialt 
bör rikta sin uppmärksamhet vid arbetet med björnspillningsinventeringarna. Hur många 
analyser räcker pengarna till? Är det troligt, efter det antalet analyser, att en tillräckligt stor 
del av populationen täcks in för en tillförlitlig fångst-återfångstberäkning? En fördel i det 
läget är att resultat från tidigare inventeringar kan ge ungefärliga indikationer på hur stor 
andel av populationen som identifierats, då sannolikt inte populationsstorleken 
chockförändrats åt något håll. Med hjälp av det kan Länsstyrelserna sedan göra en 
bedömning om mer pengar behöver skjutas till eller om antalet identifierade individer kan 
bedömas som tillräckligt. 
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