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Beskattningsmodell för järv  

Prognoser för järvpopulationen 2021 vid olika 
beskattningsnivåer under 2020 – Version 2 

 
 
Henrik Andrén och Jens Persson 
 
 
Inledning  
 
Uppdraget 
 
Naturvårdsverket uppdrog (Ärende NV-04217-20, Kontrakt 331-20-004) åt Jens Persson och 
Henrik Andrén vid SLU, Institutionen för ekologi, Grimsö Forskningsstation att prognostisera 
järvpopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020 för Sverige och dessutom för 
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands län samt sammantaget för övriga län med 
järvförekomst (Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län).  
 
Metoder och data 
 
Järvinventering genomförs framförallt i form av inventering av föryngringar, men även via 
insamling av genetiskt material (t.ex. spillning) för DNA-analys som ger individinformation. 
Inventeringen av föryngringar bedrivs från 1 februari till 31 juli, men de flesta föryngringar 
dokumenteras i mars – maj. Insamling av DNA sker från 1 januari till 1 juni.  
Jakt på järv i Sverige har med undantag för 2019 (då licensjakt infördes i Jämtlands län utan 
att någon järv sköts under denna) endast bedrivits i form av skyddsjakt. Sedan 2010 har 
skyddsjakt bedrivits alla månader utom juli och augusti, men en stor del (83 %) av 
skyddsjakten utfördes under perioden november till mars. Skyddsjakt har nästan 
uteslutande (99 %) skett i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.  
 
I den här rapporten (Version 2) har vi använt oss av fastställda resultat från inventering av 
föryngringar från 2010 till 2020, istället för preliminära resultat för 2020. Vi använde 
dessutom resultat från populationsuppskattningar från ”fångst-återfångst-beräkningar” 
baserade på DNA-data från 2013 – 2019 (Bischof et al. 2019). Dessa 
populationsuppskattningar räknades om till antal föryngringar (Persson & Brøseth 2011). 
 
Vi har inte inkluderat antal föryngringar i Norrbottens län för 2016 i analysen och därmed 
inte heller total antalet föryngringar i Sverige 2016, eftersom snö- och väderförhållanden 
under inventeringen var så missgynnsamma att inventeringen där försvårades kraftigt 
(Brøseth m.fl. 2016). Vi bedömer därför att resultatet från inventeringen i Norrbotten 2016 
inte är tillförlitliga detta år och eftersom Norrbotten utgör en stor andel av den svenska 
populationen och dess utbredning exkluderade vi 2016 från analyser även på nationell nivå. 
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Tabell 1. Miniminivåer (Naturvårdsverket 2020) för järvpopulationen för Sverige samt 
uppdelat på olika län. Siffrorna avser antalet järvföryngringar. 
 

 Miniminivå 

Sverige 96 

Norrbotten 36 
Västerbotten 21 
Jämtland 29 

Västernorrland a 3 
Dalarna a 4 
Gävleborg a 2 
Värmland a 1 

Summa övriga län a 10 
a Övriga län (Västernorrland, Dalarna, Gävleborg, Värmland) 
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Modellering 
 
För att göra prognoser för järvpopulationen i Sverige har vi använt en integrerad 
populationsmodell (modifierad efter Andrén 2019, Nilsen m.fl. 2011) som bygger på 
inventeringsdata i form av både antalet registrerade järvföryngringar 
(rovbase30.miljodirektoratet.no) och populationsuppskattning med hjälp av DNA och fångst-
återfångst metoder (Bischof m.fl. 2019) samt antal legalt skjutna järvar 
(rovbase30.miljodirektoratet.no).  
 
Vi har använt modellen för att uppskatta järvpopulationens tillväxttakt i Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland och övriga län (Västernorrlands Dalarna, Gävleborg och Värmland), 
samt för hela Sverige. Modellen används också för att göra prognoser för järvpopulationens 
utveckling vid olika beskattningsnivåer. Vi har relaterat prognoserna till miniminivåerna för 
hela Sverige, län (Norrbotten, Västerbotten och Jämtland) och en region (Västernorrland, 
Dalarna, Gävleborg och Värmland), men prognoserna har inte relaterats direkt till 
förvaltningsmål eller förvaltningsintervall för länen (eftersom alla län inte har jämförbara 
förvaltningsmål/intervall i nuläget). 
 
Modell: N(t+1) = λ *Nt - Ht, där: 

o Nt är den beräknade populationsstorleken år t (före jakt) 
o Nt beräknas från antal järvföryngringar; Nt = Rt * 6.25 (± 0.80 SE; Persson & Brøseth 

2011) 
o Rt antal järvföryngringar registrerade under inventeringen 
o Ht antal skjutna järvar år t, jakten sker efter inventeringen och antas addera till 

annan dödlighet 
o λ årlig tillväxttakt utan legal jakt, medan all annan dödlighet ingår i den beräknade 

tillväxttakten. Legal jakt inkluderar både licensjakt och skyddsjakt.  
 
Bayesiansk hierarkisk modellering har använts för att uppskatta λ och beräkna 
populationsstorleken vid olika beskattningsnivåer för varje län (modifierad efter Andrén 
2019, Nilsen m.fl. 2011). I modelleringen har det antagits olika tillväxttakt för Norrbottens, 
Västerbottens, Jämtlands län samt för övriga län (Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och 
Värmland). Tillväxttakten för järvpopulation i hela Sverige har beräknats från en separat 
modell för hela Sverige. 
 
Modellen tar inte hänsyn till ålders- och könsfördelningen bland de skjutna järvarna i 
prognoserna, utan antar att den är samma som under tidigare år (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Köns- och åldersfördelning bland skjutna järvar 2010 – 2019. 

Kön och ålder Antal i avskjutningsdata Andel i avskjutningsdata 

Honor, 0 – 1 år 16 0.095 
Honor, 1 – 2 år 25 0.149 
Honor, 2 år och äldre 38 0.226 
Hanar, 0 – 1 år 10 0.060 
Hanar, 1 – 2 år 28 0.167 
Hanar, 2 år och äldre 51 0.304 
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Prognoser 

 
Figur 1. Antal fastställda järvföryngringar i relation till inventeringsår i Sverige (svarta 
punkter), populationsuppskattning omräknat till föryngringar (2013 – 2019; Bischof m.fl. 
2019, cirklar och 95 % CI), prognos för antal föryngringar år 2021 (utan någon jakt under 
perioden 1 mars 2020 till 28 februari 2021, röd punkt), modellprediktionen (linje och 95 % 
CI; streckade linjer) samt miniminivån för Sverige (grå horisontell linje; 96 föryngringar). 
Antal järvföryngringar 2016 (stjärna) är inte med i analysen. 
 
 
 
Tabell 3. Prognoser för antal järvföryngringar i Sverige vintern 2021 vid olika 
beskattningsnivåer under perioden 1 mars 2020 till 28 februari 2021. Samt sannolikheterna 
att komma under miniminivån på 96 järvföryngringar. Beräknad tillväxttakt (λ) var 1.024 
(0.951 - 1.096, 95 % CI). 

Sverige Beskattningsnivå 
Antal skjutna järvar 

Antal järvföryngringar 
Median (95 % CI) 

Sannolikhet för färre än 
96 järvföryngringar 

2020  101 a  
2020  108 (92 – 124) b  
2021 0 c 111 (81 – 144) 0.16 
 20 c 107 (78 – 140) 0.22 
 40 c 103 (75 – 135) 0.30 
 80 c 100 (72 – 131) 0.39 
 120 c 89 (63 – 118) 0.71 

a - Inventeringsresultat för 2020. 
b - Modellprediktion för 2020. 
c - Tänkbara beskattningsnivåer (totalt antal järvar) under perioden 1 mars 2020 till 28 
februari 2021. 
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Figur 2. Antal fastställda järvföryngringar i relation till inventeringsår i Norrbottens län 
(svarta punkter), populationsuppskattning omräknat till föryngringar (2013 – 2019; Bischof 
m.fl. 2019, cirklar och 95 % CI), prognos för antal föryngringar år 2021 (utan någon jakt 
under perioden 1 mars 2020 till 28 februari 2021, röd punkt), modellprediktionen (linje och 
95 % CI; streckade linjer) samt miniminivån för Norrbottens län (grå horisontell linje; 36 
föryngringar). Antal järvföryngringar 2016 (stjärna) är inte med i analysen. 
 
 
 
Tabell 4. Prognoser för antal järvföryngringar i Norrbottens län 2021 vid olika 
beskattningsnivåer under perioden 1 mars 2020 till 28 februari 2021. Samt sannolikheterna 
att komma under miniminivån på 36 järvföryngringar. Beräknad tillväxttakt (λ) var 0.997 
(0.932 - 1.063, 95 % CI). 

Norrbottens 
län 

Beskattningsnivå 
Antal skjutna järvar 

Antal järvföryngringar 
Median (95 % CI) 

Sannolikhet för färre än 
36 järvföryngringar 

2020  31a  
2020  35 (28 – 43) b  
2021 0 c 35 (25 – 47) 0.59 
 5 c 34 (24 – 46) 0.67 
 10 c 33 (23 – 45) 0.74 
 20 c 30 (21 – 42) 0.85 
 30 c 28 (20 – 40) 0.92 

a - Inventeringsresultat för 2020. 
b - Modellprediktion för 2020. 
c - Tänkbara beskattningsnivåer (totalt antal järvar) under perioden 1 mars 2020 till 28 
februari 2021.  
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Figur 3. Antal fastställda järvföryngringar i relation till inventeringsår i Västerbottens län 
(svarta punkter), populationsuppskattning omräknat till föryngringar (2013 – 2019; Bischof 
m.fl. 2019, cirklar och 95 % CI), prognos för antal föryngringar år 2021 (utan någon jakt 
under perioden 1 mars 2020 till 28 februari 2021, röd punkt), modellprediktionen (linje och 
95 % CI; streckade linjer) samt miniminivån för Västerbottens län (grå horisontell linje; 21 
föryngringar). 
 
 
 
Tabell 5. Prognoser för antal järvföryngringar i Västerbottens län vintern 2021 vid olika 
beskattningsnivåer under perioden 1 mars 2020 till 28 februari 2021. Samt sannolikheterna 
att komma under miniminivån på 21 järvföryngringar. Beräknad tillväxttakt (λ) var 1.016 
(0.947 - 1.088, 95 % CI). 

Västerbottens 
län 

Beskattningsnivå 
Antal skjutna järvar 

Antal järvföryngringar 
Median (95 % CI) 

Sannolikhet för färre än 
21 järvföryngringar 

2020  21 a  
2020  22 (17 – 28) b  
2021 0 c 23 (16 – 31) 0.33 
 5 c 22 (15 – 30) 0.42 
 10 c 21 (15 – 29) 0.51 
 20 c 19 (13 – 27) 0.70 
 30 c 17 (12 – 25) 0.84 

a - Inventeringsresultat för vintern 2020. 
b - Modellprediktion för 2020. 
c - Tänkbara beskattningsnivåer (totalt antal järvar) under perioden 1 mars 2020 till 28 
februari 2021. 
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Figur 4. Antal fastställda järvföryngringar i relation till inventeringsår i Jämtlands län (svarta 
punkter), populationsuppskattning omräknat till föryngringar (2013 – 2019; Bischof m.fl. 
2019, cirklar och 95 % CI), prognos för antal föryngringar år 2021 (utan någon jakt under 
perioden 1 mars 2020 till 28 februari 2021, röd punkt), modellprediktionen (linje och 95 % 
CI; streckade linjer) samt miniminivån för Jämtlands län (grå horisontell linje; 29 
föryngringar). 
 
 
 
Tabell 6. Prognoser för antal järvföryngringar i Jämtlands län 2021 vid olika 
beskattningsnivåer under perioden 1 mars 2020 till 28 februari 2021. Samt sannolikheterna 
att komma under miniminivån på 29 järvföryngringar. Beräknad tillväxttakt (λ) var 1.068 
(0.995 - 1.143, 95 % CI). 

Jämtlands 
län 

Beskattningsnivå 
Antal skjutna järvar 

Antal järvföryngringar 
Median (95 % CI) 

Sannolikhet för färre än 
29 järvföryngringar 

2020  31 a  
2020  37 (29 – 45) b  
2021 0 c 39 (28 – 53) 0.04 
 5 c 38 (27 – 52) 0.05 
 10 c 37 (27 – 51) 0.07 
 20 c 35 (25 – 49) 0.12 
 30 c 34 (23 – 46) 0.19 

a - Inventeringsresultat för 2020. 
b - Modellprediktion för 2020. 
c - Tänkbara beskattningsnivåer (totalt antal järvar) under perioden 1 mars 2020 till 28 
februari 2021. 
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Figur 5. Antal fastställda järvföryngringar i relation till inventeringsår i övriga län 
(Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland; svarta punkter), 
populationsuppskattning omräknat till föryngringar (2013 – 2019; Bischof m.fl. 2019, cirklar 
och 95 % CI), prognos för antal föryngringar år 2021 (utan någon jakt under perioden 1 mars 
2020 till 28 februari 2021, röd punkt), modellprediktionen (linje och 95 % CI; streckade linjer) 
samt miniminivån för övriga län (grå horisontell linje; 10 föryngringar). 
 
 
 
Tabell 7. Prognoser för antal järvföryngringar i övriga län (Västernorrland, Dalarna, 
Gävleborg och Värmland) vintern 2021 vid olika beskattningsnivåer under perioden 1 mars 
2020 till 28 februari 2021. Samt sannolikheterna att komma under miniminivån på 10 
järvföryngringar. Beräknad tillväxttakt (λ) var 1.125 (1.044 - 1.214, 95 % CI). 

Övriga län Beskattningsnivå 
Antal skjutna järvar 

Antal järvföryngringar 
Median (95 % CI) 

Sannolikhet för färre än 
10 järvföryngringar 

2020  18 a  
2020  15 (11 – 19) b  
2021 0 c 17 (11 – 24) 0.01 
 5 c 16 (11 – 23) 0.01 
 10 c 15 (10 – 23) 0.02 
 20 c 14 (10 – 22) 0.04 
 30 c 13 (9 – 20) 0.08 

a - Inventeringsresultat för 2020. 
b - Modellprediktion för 2020. 
c - Tänkbara beskattningsnivåer (totalt antal järvar) under perioden 1 mars 2020 till 28 
februari 2021. 
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Tack – Ett stort tack till Richard Bischof för att vi fick tillgång till populationsuppskattningar 
från RovQuant. 
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