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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 2010 

Veronica Sahlén er 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 13 eksperimentelle møter mellom feltarbeidere og binner med unger i 

perioden 12 juli- 10 september 2010, 6 med årsunger og 7 med fjorårsunger. 

b. Hunder i bånd 

Vi utførte 6 eksperimentelle møter med hund i bånd mot subadulte bjørner i perioden 19 juli-6 

august.  

c. Jaktsituasjoner 

Under bjørnejakten ble det samlet inn data fra 20 ekte bjørnejakter fra 4 jegere og 7 hunder 

innen studieområdet. Det ble gjennomført 10 forsøk med simulert jakt og slipp av hund, 

hvorav 8 var vellykket og gav data fra både bjørner og hunder. 
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2. Bruk av fysiologisensorer for å kvantifisere bjørnens stress i møte med mennesker og 

under jakt. 

Det ble gjennomført 4 eksperimentelle møter mellom feltarbeidere og bjørner utstyrt med 

temperaturloggere (i perioden 2 oktober- 3 oktober 2010). Dataene er lagret i 

temperaturloggere som vil bli hentet ut av bjørnen under fangsten på våren 2011. En bjørn 

med implantert temperaturlogger ble skutt under bjørnjakten i 2010 og disse dataene er nå 

analysert og vil bli publisert i løpet av 2011.  

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

Det jobbes med et manus på  GPS-merkede bjørners bevegelsesmønster (fra GPS posisjoner) 

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

hiinngang.  

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 og SNO i 

Norge, og et spørreskjema er under utarbeidelse for å samle inn data på frekvensen av møter 

mellom skogsarbeidere og bjørn; og personell som driver med dokumentasjon på 

husdyrskader og bjørn. Det er også opprettet kontakt med samfunnsvitenskaplige forskere ved 

Karolinska institutet i Sverige for eventuelt samarbeid om disse dataene. 

 

Publiserte arbeider i 2010 

Følgende arbeider er publisert i 2010: 

Vitenskaplige artikler: 

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 16:292-300. (Vedlegg 1) 

Nellemann C, Vistnes I, Jordhøy P, Støen OG, Kaltenborn BP, Hanssen F, Helgesen R. 2010. 

Effects of recreational cabins, trails and their removal for restoration of reindeer 

winter ranges. Restoration ecology 18:873-881. (Vedlegg 2) 

Studentoppgaver: 

Ellinor Sahlén, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå. 2010. Master of Science 

thesis: Do grizzly bears use or avoid wellsites in west-central Alberta, Canada? 

(Vedlegg 3) 
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Populærvitenskaplige artikler: 

Moen, G. K., Støen, O.-G., Brunberg, S., Swenson, J. E. 2010. Når mennesker møter 

brunbjørn i skogen. Våre Rovdyr 24 (1): 10-11. 

Moen, G. K., Støen, O.-G., Brunberg, S., Swenson, J. E. 2010. Når mennesker møter 

brunbjørn i skogen. Elgen 20:84-85. 

Moen, G. K., Støen, O.-G., Brunberg, S., Swenson, J. E. 2010. Når mennesker møter bjørn i 

skogen. Norsk skogbruk 7/8:32-33. 

Brunberg, S., Støen, O.-G., Sahlén V. 2010. Capturing denning brown bears in Sweden. Bear 

News 19:13. 

 

Vitenskaplige artikler sendt til fagfellevurdering i 2010 

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

discrimination of human-derived risk by brown bears. Oecologia (in press).  

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

activity in Scandinavia. 2nd revision Ursus. 

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

hunting in a large carnivore. 1st revision submitted to Animal Behaviour. 

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

approached by humans on foot. Submitted to PlosONE. 

Steyaert SMJG, Støen OG, Elfström M, Karlsson J, Van Lammeren R, Bokdam J, Swenson 

JE. Coexistence of traditional dairy cattle husbandry and a large carnivore, the brown 

bear (Ursus arctos). 1st revision submitted to Wildlife Biology. 

 

Foredrag på internasjonale konferanser: 

Støen OG. Möte människa – björn. Oral presentation at Björnsymposium 2010 in Orsa 

Grönklitt, Sweden (January 2010). 

Støen OG, Moen GK, Sahlén V, Swenson JE. The behavior of Scandinavian brown bears 

when meeting humans. Oral presentation at the 19th International Conference on Bear 

Research and Management, Tbilisi, Georgia (May 2010) 

 

Mediedekning og foredrag 

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

har vært intervjuet 4 ganger i Radio og TV i løpet av 2010. Prosjektet har vært omtalt eller 
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prosjektpersonell har blitt intervjuet 7 ganger i både lokalaviser og riksdekkende aviser. Til 

sammen har prosjektpersonell holdt 7 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 2010 og aktiviteter planlagt innen hvert 

av delprosjektene i 2011: 

 

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

a. Binner med unger 

Totalt 13 eksperimentelle møter med binner med unger i 2010 er et bra resultat, tatt i 

betraktning begrensingene som foreligger (se årsrapporten for prosjektet i 2009). Vi regner 

med at antallet GPS-merkede binner med unger vil være i samme størrelsesorden i 2011 som i 

2010.  

b. Hund i bånd 

Eksperimentelle møter med hund i bånd mot subadulte bjørner vil også bli videreført i 2011.  

c. Jaktsituasjoner 

Innsamling av data fra reelle jakter har gått bra, men preliminære analyser tyder på at det er 

sjelden våre samarbeidende jegere kommer i kontakt med våre GPS-merkede bjørner. UHF 

sendere fra Vectronic (dvs. proximity sendere) ble brukt i kun 2 tilfeller, fordi dette også 

krever at bjørnenes sendere søker etter UHF-senderne som krever relativt mye batteri. De 10 

simulerte jaktene som ble gjennomført viste at det er mulig å få gode data fra slike forsøk. 

Dataene er nå under analyse. Forsøkene viste også at mange av hundene hadde problemer, 

eller vegret seg for å følge etter bjørnene. Vi vil derfor videreføre dette i 2011 sannsynligvis 

med samme antall forsøk som i 2010 og i samarbeid med godt trente hunde-ekvipasjer. 

 

2. Bruk av fysiologisensorer (hjertefrekvensmålere) for å kvantifisere bjørnens stress i 

møte med mennesker og under jakt. 

Det er fortsatt usikkert om utviklingen av disse hjertefrekvenssensorene blir ferdig for 

implantering i ville bjørner i løpet av feltsesongen 2011. Om slike sensorer implanteres i 

bjørner i 2011 vil det bli utført eksperimentelle møter med disse bjørnene. Data fra simulerte 

jakter vil da også bli samlet på disse bjørnene. Data fra de 4 eksperimentelle møtene mot 

bjørner med temperaturloggere vil allerede i 2011 gi oss en pekepinn på hva slike 

fysiologisensorer kan gi av data for deteksjon av forstyrrelser. Disse dataene vil bli analysert i 
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2011 når temperaturloggerne tas ut av bjørnene under fangstperioden i april 2011. Dataene fra 

bjørnen med implantert temperaturlogger som ble skutt under bjørnjakten i 2010 er nå 

analysert og et manuskript vil bli sendt til fagfellevurdering i løpet av 2011. Dette vil bli 

publisert som en case-study for å vise hvordan fysiologiske data kan brukes for å påvise 

bjørnenes fysiologiske påvirkning ved jakt. 

 

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

Den vitenskaplige artikkelen på dette temaet er fortsatt under utarbeidelse, da den ble 

prioritert etter case-studyen i punkt 2 (se over). Men denne vil også bli sendt inn til 

fagfellevurdering i løpet av 2011.  

 

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 videreføres og de første vil 

sannsynligvis bli intervjuet i løpet av 2011. Dette vil bli utført etter at samarbeidet med 

forskere ved Karolinska institutet er formalisert og spørreskjemaer er utarbeidet som en del av 

dette samarbeidet. I 2009 ble det innledet samarbeid med NINA naturdata (dialogprosjekt for 

rovdyr i grensetraktene, GIM) og David Ramslien ved Sosialantropologisk institutt ved UiO. 

Dette ble avsluttet da NINA naturdata valgte å endre sitt fokus og derved heller ikke 

engasjerte Ramslien i sitt prosjekt, noe som førte til at Ramslien ikke kunne avse tid til 

samarbeid med vårt prosjekt. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: 

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 16:292-300.  

Vedlegg 2: 

Nellemann C, Vistnes I, Jordhøy P, Støen OG, Kaltenborn BP, Hanssen F, Helgesen R. 2010. 

Effects of recreational cabins, trails and their removal for restoration of reindeer winter 

ranges. Restoration ecology 18:873-881.  

Vedlegg 3: 

Ellinor Sahlén, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå. 2010. Master of Science 

thesis: Do grizzly bears use or avoid wellsites in west-central Alberta, Canada? 

 


