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Bakgrunn 

Dette prosjektet vil studere effektene av menneskelig aktivitet på bjørners adferd med spesiell 

fokus på jakt. Data på bjørneskadde mennesker de siste 30 år, viser at jegere er mest utsatt for 

skader, mens binner med unger er farligst for ubevæpnede folk i skogen. Dette prosjektet vil 

derfor studere bjørnens reaksjon og atferd under simulert og ekte jaktsituasjoner og ved 

eksperimentelle møter mellom binner med unger og folk. Vi vil videre kvantifisere 

fysiologiske effekten av jakt og annen forstyrrelse på bjørnene og undersøke bjørnens 

sårbarhet i perioden rett før hiinngang, når flest jegere blir skadet av bjørn. Jegere og andre 

brukergrupper vil bli intervjuet for å kvantifisere hvor ofte risikable eller truende situasjoner 

med bjørner oppstår og sammenligne menneskenes atferd når skinnangrep eller skade oppstår 

i forhold til når de unngås. Disse intervjuene vil også avdekke holdninger til møter med bjørn 

og til restriksjoner i menneskelig aktivitet som et forvaltningstiltak for å unngå konflikter med 

bjørn. Dette vil gi kunnskap som vil være nyttig for å kunne gi råd om hvordan man unngår å 

bli skadet av bjørn og for fremtidig planlegging og regulering av menneskelig aktivitet i 

områder med bjørn for å redusere konflikter mellom mennesker og bjørn. Dette prosjektet vil 

også bidra med kunnskap som kan gjøre bjørnejakt og ettersøk mer effektiv og sikker for 

jegere og ettersøkspersonell. Finansiering av dette prosjektet vil være svært kostnadseffektivt 

da prosjektet vil benytte allerede GPS merkede bjørner i det skandinaviske bjørneprosjektet. 

 

Personell og feltarbeid i 2009 

Gro Kvelprud Moen har vært ansatt som feltarbeider i 4 måneder (juli-oktober 2009). 

Veronica Sahlén har blitt ansatt som stipendiat i 50% stilling i prosjektet i perioden 2009-

2012. Den resterende tiden jobber hun som forskningstekniker ved det Skandinaviske 

bjørneprosjektet. 

Prosjektet består av 4 hoveddeler: 

1. Bjørnens reaksjon og atferd i møte med mennesker med spesielt fokus på: 

a. Binner med unger 

Det ble gjennomført 58 eksperimentelle møter mellom feltarbeidere og bjørner i perioden 20 

juli-26 oktober 2009. Totalt 18 av disse var møter med binner med unger, 11 med årsunger og 

7 med fjorårsunger.  

a. Jaktsituasjoner 

Under bjørnejakten ble det samlet inn data fra 24 ekte bjørnejakter fra 4 jegere og 5 hunder 

innen studieområdet. Under elgjakten ble det samlet inn data fra 15 ekte bjørnejakter fra 4 



 3

jegere og 4 hunder. Det ble gjennomført to forsøk på simulert jakt, hvorav ett var vellykket og 

gav data. 

2. Bruk av fysiologisensorer for å kvantifisere bjørnens stress i møte med mennesker og 

under jakt. 

Da utviklingen av disse sensorene ikke er ferdig, blir det ikke utført feltarbeid på denne delen 

før i 2010 

3. Bjørnens aktivitetsmønster og sårbarhet i forbindelse med jakt i tiden for hiinngang.  

De første analysene av GPS-merkede bjørners bevegelsesmønster (fra GPS posisjoner) og 

aktivitetsmønster (fra aktivitetssensorer i GPS halbåndene) i perioden før, under og etter 

hiinngang er gjennomført.  

4. Hyppigheten og menneskenes holdning til møter med bjørn i forbindelse med 

turgåing, bærplukking, skogsarbeid og jakt. 

Det er samlet inn informasjon om og opprettet kontakt med jegere som har opplevd 

skinnangrep fra bjørn. Det er også opprettet kontakt med Stora ENSO i Sverige for å samle 

inn data på frekvens av møter mellom skogsarbeidere og bjørn, og det er opprettet kontakt 

med SNO for å få oversikt over personell som driver med skadedokumentasjon og antall 

dokumenteringer av husdyr tatt av bjørn. 

 

Publiserte arbeider i 2009 

Følgende arbeider er publisert i 2009: 

Studentoppgaver: 

Gro Kvelprud Moen, Norwegian University of Life Sciences, Ås.  2009. Master of Science 

thesis: Responses by Scandinavian brown bear (Ursus arctos) to human approaches on 

foot. http://statisk.umb.no/ina/studier/moppgaver/2009-Moen.pdf (Vedlegg 1) 

Ellinor Sahlén, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå. 2009. Bachelor thesis: 

Brown bear (Ursus arctos) den site concealment in relation to human activity in 

Scandinavia. (Vedlegg 2) 

Vitenskaplige artikler: 

Ordiz A, Støen OG, Langebro LG, Brunberg S, Swenson JE. 2009. Practical methods for 

measuring wildlife concealment. Ursus 20:109-113. (Vedlegg 3) 

Populærvitenskaplige artikler: 

Kvelprud Moen G, Støen OG, Brunberg S, Swenson JE. 2009 Björnen går undan för 

skogsvandrare. Våra Rovdjur 3:4-7 (Vedlegg 4) 
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Vitenskaplige artikler sendt til fagfellevurdering i 2009 

Støen OG, Neuman W, Ericsson G, Swenson JE, Dettki H, Kindberg J, Nellemann C. 2010. 

Behavioral response of moose and brown bears to direct helicopter approach by 

researchers. Wildlife Biology, in press. 

Ordiz A, Støen OG, Delibes M, Swenson JE. Predators or prey? Spatio-temporal 

discrimination of human-derived risk by brown bears. 1st Revision Oecologia.  

Ordiz A, Støen OG, Sæbø S, Kindberg J, Delibes M, Swenson JE. Behavioural effects of 

hunting in a large carnivore. Submitted to Animal Behaviour. 

Sahlén E, Støen OG, Swenson JE. Brown bear den site concealment in relation to human 

activity in Scandinavia. Submitted to European Journal of Wildlife Research. 

Kvelprud Moen G, Støen OG, Sahlén V, Swenson JE. The behavior of scandinavian brown 

bears when meeting humans. Submitted to Behavioral Ecology. 

 

Mediedekning og foredrag 

Dette prosjektet har fått stor oppmerksomhet fra media og allmennheten. Personell i prosjektet 

har vært intervjuet 3 ganger i Radio og TV i løpet av 2009. Prosjektet har vært omtalt eller 

prosjektpersonell har blitt intervjuet 5 ganger i både lokalaviser og riksdekkende aviser. Til 

sammen har prosjektpersonell holdt 17 foredrag med resultater hentet fra dette prosjektet. 

 

Evalueringer og videre arbeid 

Prosjektet går som planlagt. Feltarbeid, datainnsamling og analyser er utført i henhold til 

prosjektplanen. Her følger en evaluering av arbeidet i 2009 og aktiviteter planlagt innen hvert 

av delprosjektene i 2010: 

 

1. Bjørnens reaksjon og atferd i møte med mennesker med spesielt fokus på: 

a. Binner med unger 

Totalt 53 eksperimentelle møter med bjørner der 18 var møter med binner med unger i 2009 

er et bra resultat, tatt i betraktning begrensingene som foreligger. Da bjørneprosjektet også 

studerer de sosiale relasjonene mellom bjørnene i brunstperioden 15 mai-15 juli, og fordi 

bjørnenes sårbarhet overfor tap av unger ved infanticid under brunsten er stor, kan ikke 

eksperimentelle møter gjennomføres før ca 20 juli. Antall eksperimentelle møter med binner 

med unger er også begrenset av antallet GPS-merkede binner som beholder sine årsunger, 

eller fjorårsunger etter brunsten. Forhåpentligvis vil antallet GPS-merkede binner med unger 

være i samme størrelsesorden som i 2009. Antallet eksperimentelle møter med enslige bjørner 
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er nå oppe i totalt 169 vellykkede møter og vil ikke bli videreført i 2010. Men, i tillegg til 

eksperimentelle møter med binner med unger vil vi også utføre 10 eksperimentelle møter med 

hund i bånd mot subadulte bjørner som en del av Veronica Sahlén sin PhD studie.  

b. Jaktsituasjoner 

Innsamling av data fra reelle jakter har gått bra. Ulempen med denne datainnsamlingen er at 

posisjoneringsintervallet på bjørnene er relativt stort (halvtimesposisjoner). Vectronic har nå 

utviklet UHF proximity sendere som kan endre posisjoneringen på bjørnenes GPSer når de er 

nære, dvs innen 50-100m avstand. I 2010 vil vi gjøre forsøk med å bruke disse UHF senderne 

på jakthunder i studieområdet under ekte bjørnejakter som da vil gi hyppigere GPS 

posisjonering på bjørnene som er i nærheten av hundene, dvs de bjørnen som jaktes på, og 

derved gi oss data med bedre oppløsning. Simulerte jakter har derimot vist seg å være 

vanskelig å gjennomføre, da det er nesten umulig å få mulighet til å slippe hunder før 

bjørnjakten og under elgjakten på jaktmarker der andre driver jakt. Vi vil derfor ta kontakt 

med grunneiere og jaktrettighetshavere som kan utføre disse simulerte jaktene på sine egne 

jaktmarker i 2010. 

 

2. Bruk av fysiologisensorer for å kvantifisere bjørnens stress i møte med mennesker og 

under jakt. 

Det er usikkert om utviklingen av disse sensorene blir ferdig i løpet av feltsesongen 2010. Om 

slike sensorer implanteres i bjørner i 2010 vil det bli utført eksperimentelle møter med disse 

bjørnene. Data fra jaktsituasjoner vil da også bli samlet. 

 

3. Bjørnens aktivitetsmønster og sårbarhet i forbindelse med jakt i tiden for hiinngang.  

Analysene av GPS-merkede bjørners bevegelsesmønster (fra GPS posisjoner) og 

aktivitetsmønster (fra aktivitetssensorer i GPS halbåndene) i perioden før, under og etter 

hiinngang har kommet langt, og vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2010. En vitenskaplig 

artikkel på dette temaet vil bli sendt inn til fagfellevurdering i løpet av 2010.  

 

4. Hyppigheten og menneskenes holdning til møter med bjørn i forbindelse med 

turgåing, bærplukking, skogsarbeid og jakt. 

Registreringen av jegere som har opplevd skinnangrep fra bjørn vil bli videreført og disse vil 

etter hvert bli intervjuet i løpet av 2010 for å avdekke forholdene rundt skinnangrepet. 

Gjennom spørreundersøkelser innen Stora ENSO og SNO vil hyppigheten av møte med bjørn 

bli avdekket og personell som har vært i kontakt med bjørn i sitt arbeide vil bli intervjuet for å 
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undersøke forholdene rundt møtene med bjørn. Bærplukkere vil også bli intervjuet også for å 

avdekke hyppigheten av møter med bjørn.  

 

Samarbeid med andre prosjekter 

Det er innledet samarbeid med NINA naturdata (dialogprosjekt for rovdyr i grensetraktene, 

GIM) og David Ramslien ved Sosialantropologisk institutt ved UiO som vil starte 

undersøkelser i 2010 om menneskenes holdning til bjørn og holdninger til eventuelle 

restriksjoner i menneskelig aktivitet som et forvaltningstiltak for å redusere konflikter med 

bjørn. 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1: 

Gro Kvelprud Moen, Norwegian University of Life Sciences, Ås.  2009. Master of Science 

thesis: Responses by Scandinavian brown bear (Ursus arctos) to human approaches on 

foot.  

Vedlegg 2: 

Ellinor Sahlén, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå. 2009. Bachelor thesis: 

Brown bear (Ursus arctos) den site concealment in relation to human activity in 

Scandinavia.  

Vedlegg 3: 

Ordiz A, Støen OG, Langebro LG, Brunberg S, Swenson JE. 2009. Practical methods for 

measuring wildlife concealment. Ursus 20:109-113. 

Vedlegg 4: 

Kvelprud Moen G, Støen OG, Brunberg S, Swenson JE. 2009 Björnen går undan för 

skogsvandrare. Våra Rovdjur 3:4-7.  

 


