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Abstract

Linnell, J.D.C, Swenson, J. Barnes, B., & Andersen, R.
1996. Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden?
En litteraturoversikt. En utredning foretatt i forbindelse med
Forsvarets planer om etablering av Regionfelt Østlandet; del
2. NINA Oppdragsmelding 413: 1-19.

Linnell, J.D.C, Swenson, J. Barnes, B., & Andersen, R.
1996. How vulnerable are denning bears to disturbance ? A
review. A study in connection with plans for the
establishment of a military training area in Østlandet,
Norway. Part 2. - NINA Oppdragsmelding 413: 1-19.

På grunnlag av foreliggende kjent litteratur (hovedsakelig fra
Nord-Amerika) og erfaringer fra Sverige er det gitt en
oversikt over hi-valg, fysiologi og respons på forstyrrelser
hos brunbjørn, svartbjørn og isbjørn. Generelt kan bjørner
velge hi-lokaliteter 1-2 km fra menneskelig aktivitet (veier,
bosetting, industriell aktivitet), og de ser ut til å tolerere de
fleste typer av aktivitet som skjer mer enn 1 km fra hiet.
Aktivitet nærmere enn 1 km, og spesielt nærmere enn 200 m
gir variable responser. Noen bjørner tolererer aktivitet selv
inne i selve hiet, men det er en stor sjanse for at bjørner vil
forlate sine hi når forstyrrelser opptrer i denne sonen,
spesielt gjelder dette i den tidlige fase av hiperioden. Det er
kjent at når binner med unger må forlate hiet, gir dette seg
ofte utslag i økt ungedødelighet, både for brunbjørn og
svartbjørn. Det faktum at hiene sjelden er benyttet mer enn
en gang (med unntak av naturlige huler), og at det ofte er
stor avstand mellom den enkelte bjørns påfølgende hi,
indikerer at tap av et hi-område på grunn av menneskelige
forstyrrelser ikke nødvendigvis vil gi store effekter, såfremt
det finnes tilgang på andre akseptable hi-lokaliteter innen
bjørnens leveområde.

On the basis of published scientific literature and experience
from Sweden we present an overview of densite selection,
denning physiology and response to disturbance for brown
bear, black bear and polar bear. Generally bears select dens
1-2 km from human activity (roads, habitation, industrial
activity), and they seem to tolerate most activities which are
more than 1 km from the den. Activity closer than 1 km and
especially within 200 m cause variable responses. Some
bears tolerate disturbance even inside the den, but there is a
good chance that the bear will abandon the den in response
to activity within this zone, especially early in the denning
period. It is known for both brown and black bear that if a
female with cubs of the year abandons her den it can lead to
increased mortality for the cubs. The fact that dens are rarely
reused (apart from natural caves) and that there is often
some distance between an individuals consecutive dens
implies that loss of a denning area following human
disturbance will not always cause large effects if alternative
denning areas are available.
With this information as background we make the following
recomendations with respect to human activity in bear
denning areas in Scandinavia;

På bakgrunn av den foreliggende informasjon er det satt opp
følgende anbefalinger når det gjelder menneskelig aktivitet i
aktuelle hi-lokaliteter for bjørn i Skandinavia;
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Innenfor de aktuelle områder bør det undersøkes
hvorvidt det er konsentrasjoner av hi
Områder med mange naturlige huler bør beskyttes
I gode hi-lokaliteter bør den menneskelige aktivitet
reduseres mest mulig
Hvis menneskelig aktivitet er uunngåelig, bør den starte
på den tid at bjørnene normalt velger hi, slik at bjørnene
selv kan velge å unngå slike områder
All aktivitet vinterstid bør begrenses til faste traseer, der
dette er mulig. Aktivitet i dalbunnen vil normalt ha mindre
effekt enn aktivitet lengre opp i liene
All aktivitet som foregår utenfor faste traseer vil ha større
effekt enn prediserbare forstyrrelser fra det samme
område
All aktivitet bør unngås nærmere enn 1 km fra kjente
aktive hi

−
−
−
−

Denning areas should be mapped to determine if
concentrations exist.
Areas with natural cavities should be protected
Human activity should be reduced within good denning
areas as much as possible
If activity is unavoidable it should start during autumn so
that bears can choose a densite in another area.
Activity should be confined to fixed routes where
possible. Activity in valley bottoms will generally have
less effect than activity on hill slopes.
Any activity outside fixed routes will have greater effects
than predictable disturbance in the same area.
All activity should be avoided within 1 km of a known
den.

Key words: Bear - den - disturbance - physiology - behavior.
John D.C. Linnell, Hedmark College, div. Evenstad, N-2480
Koppang, Norway/Norwegian Institute for Nature Research.
Brian Barnes, University of Alaska, Fairbanks, Alaska. Jon
E. Swenson & Reidar Andersen, Norwegian Institute for
Nature Research, Tungasletta 2, N-7005 Trondheim,
Norway.

Konklusjonene er imidlertid kun tentative. Det bør
gjennomføres kontrollerte forstyrrelses-eksperimenter, slik at
bjørners terskelnivå for de ulike typer forstyrrelser blir
klarlagt. Videre hvordan responsene påvirker bjørnens
metabolisme, reproduksjonsevne og overlevelse.
Emneord: Bjørn - hi - forstyrrelse - fysiologi - atferd.
John D.C. Linnell, Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad, N2480 Koppang/Norsk institutt for naturforskning. Brian
Barnes, Universitetet i Alaska, Fairbanks, Alaska. Jon E.
Swenson & Reidar Andersen, Norsk institutt for
naturforskning, Tungasletta 2, N-7005 Trondheim.
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på bjørner i hiperioden. Denne kunnskapen danner så
grunnlaget for utarbeidelse av skadereduserende tiltak,
samt forslag til oppfølgende undersøkelser.
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bjørnene påvirker potensialet for forstyrrelser, dernest
ønsker vi å oppsummere hvordan bjørner i hi reagerer på
de ulike typer menneskelige forstyrrelser. Oversikten
dekker de tre arter av bjørn vi finner i tempererte og
arktiske områder, brunbjørn U. arctos, svartbjørn U.
americanus og isbjørn Ursus maritimus.

Innledning

Selv i fravær av jakt og direkte tap av leveområder, kan
ulike typer menneskelige aktiviteter påføre dyrelivet
forstyrrelser (McLellan 1990). Pattedyrs reaksjon på
forstyrrelser
varierer
fra
små
endringer
i
aktivitetsmønster, til forlating av normale leveområder,
nedsatt reproduksjonsevne, og endog til dødsfall
(Bromley 1985). De fleste pattedyr er i stand til å
redusere effektene av forstyrrelser som opptrer
regelmessig, enten ved å bevege seg bort fra området,
eller ved å endre aktivitetsmønstret slik at sjansen for
forstyrrelser minimaliseres (Tietje & Ruff 1983, Olson et
al. 1990). For klauvdyr, som ikke er bundet til et bestemt
område innenfor sitt leveområde, vil forflytninger relatert
til
menneskelig
aktivitet
kun
forårsake
økte
energikostnader ved selve forflytningen samt tapt tid til
energiopptak. Kun i tilfeller hvor området de må forlate er
av spesiell kvalitet, og finnes i lite omfang, vil forflytninger
få større konsekvenser i form av økt predasjonsfare og
permanent redusert næringsopptak. Mange rovdyrarter
derimot, er knyttet til hi-området i lange perioder i
forbindelse med oppfostringen av de ofte lite utviklede
ungene. Forstyrrelser som medfører at hi-området må
forlates i denne perioden, kan få større konsekvenser idet
nytt hi-område må etableres, og ungene flyttes
(Chapmann 1977, Ballard et al. 1987, Thomson 1992).
For de fleste rovdyr er hiperioden som oftest om
sommeren, men bjørner representerer et avvik til dette
mønster. Drektige binner og de fleste andre kategorier
bjørner er inaktive i et hi for opptil 6 måneder i året i
forbindelse med vinter-hiberneringen (Ramsay &
Dunbrack 1986). I denne perioden er bjørnene fullstendig
avhengige av de lagrede fettreservene. Bruken av disse
er igjen påvirket av bjørnens aktivitet i hiet og hiets
isolasjonsevne. Forstyrrelser i denne perioden vil derfor
kunne ha mye større konsekvenser for overlevelse og
reproduksjon enn ved andre tider på året.
Sjansen for at bjørner skal forstyrres i hi øker av tre
årsaker; (1) menneskets økende bruk av aktuelle
bjørneområder til vinterrekreasjon, (2) ressursutnyttelse
(skogsdrift, gruvedrift) i tidligere urørte områder øker, og
(3) i områder hvor bjørnestammen ekspanderer tar den i
bruk områder med mer menneskelig aktivitet. En del
studier har derfor befattet seg med de effekter
menneskelige forstyrrelser kan ha på bjørner i hiperioden
(Goodrich og Berger 1994, Manville 1983, Mattson 1990,
Peek et al. 1987), og dette temaet var rangert blant de
fem viktigste når det gjaldt å øke kunnskapen om
effekten av militær aktivitet (Asherin & Gladwin 1988).
Hittil er imidlertid den kunnskap som foreligger, spredt
rundt i en rekke, ofte vanskelig tilgjengelige, rapporter.
Hensikten med denne litteraturoversikten er derfor i
første rekke å oppsummere hva vi vet (og ikke vet) om
bjørn i hiperioden, for å se hvordan selve utviklingen av
hiberneringen, atferden, fysiologien og habitat valget til
5
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faller ikke nøyaktig sammen med tidspunkt for snøfall,
fordi mange bjørner kan gå i hi før snøen kommer, og
forlate hiet lenge for snøen er smeltet. I mange områder
vil man kunne forutsi lengden og tidspunkt for start av
hiperioden, om man kjenner snøforholdene og bjørnens
tilgang på mat om høsten. Man kan på denne måten
forsøke å redusere den menneskelige aktiviteten i kjente
hi-områder så mye som mulig.

Utvikling av
hiberneringen: når er
bjørnen mest sårbar?

Selv om hibernering er den mest effektive metode å
spare energi på om vinteren, er det ikke alle bjørner som
går i hi (tabell 1). Blant isbjørn, er det kun drektige
hunner som konsekvent benytter hi om vinteren (Ramsay
& Stirling 1988). Andre kategorier isbjørn kan ha lengre
perioder på opptil 1 måned hvor aktiviteten er redusert,
og hvor de benytter temporære skjul, men disse blir ikke
ansett som hi (Messier et al . 1992, 1994). Som regel
benytter alle aldersgrupper og begge kjønn brunbjørn, hi
for deler av vinteren. Et sjeldent unntak finnes på Kodiakøyene i Alaska, hvor en stor andel av hannene er aktive
også om vinteren, antagelig som et resultat av stor
tilgang på laks i elvene (Van Daele et al. 1990). Det er
også registrert at noen hannbjørner fra sørlige deler av
Europa har vært aktive for store deler av vinteren (Huber
& Roth 1996, Roth et al. 1996). Hos svartbjørn finner vi
stor variasjon i hi-atferd, noe som gjenspeiler det store og
varierte geografiske område vi finner denne arten i. Mens
alle svartbjørner i nordlige områder benytter hi, er det
mange hanner og unge binner i sørlige områder som er
helt eller delvis aktive gjennom hele vinteren (Hellgren &
Vaughan 1987, Doan-Criber & Hellgren 1996).
Innenfor den enkelte bestand finner vi ofte stor variasjon i
tidspunkt for start og avslutning av hiperioden, både
mellom alders- og kjønnsklasser, men også mellom år.
Eldre hanner har generelt en kortere hiperioden enn
drektige binner, mens øvrige kategorier bjørn har en
hiperioden som i lengde ligger mellom disse (tabell 1,
Lindzey 1981). Faktisk kan tidspunkt for start og
avslutning av hiperioden variere med flere måneder
innenfor en og samme bestand i et enkelt år (f.eks.
LeCount 1983, Van Daele et al. 1990). Variasjoner
mellom år er som regel relatert til tilgang på føde om
høsten, og mindre til snøforholdene (Craighead &
Craighead 1972, Johnson & Pelton 1980a, Tietje & Ruff
1980, Van Deaele et al. 1990, Schooley et al. 1994). Ofte
er tidspunkt for avslutning av hiperioden påvirket av
snøsmeltingen og faren for oversvømmelse av hiet
(Schoen et al. 1987). Generelt er derfor lengden av
hiperioden bestemt av klimaet; bjørn i sørlige områder
har kortere hiperiode enn bjørner lengre nord. For
drektige binner kan derfor hiperioden variere mellom syv
(Smith et al. 1994) og tre måneder (Johnson & Pelton
1980a).
I Sverige lå bjørnene i Norbottens län nesten 1,5
måneder (43 døgn) lengre enn bjørner i sør. I begge
områder var det gravide binner som la seg først og kom
ut sist. Men gravide binner i nord var i hiet bare 25 døgn
lengre enn de i sør.
Perioden hvor bjørnene er sårbare for forstyrrelser
varierer med område, og mellom år. Denne perioden
6
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(Schwartz et al. 1987). I noen få tilfeller er det de samme
bjørner som benytter hiet (f.eks. Novick et al. 1981).
Hiene finnes som oftest i skogsområder, eller i områder
med tett krattvegetasjon, men noen bestander lever i flate
taiga områder, andre i flate kystnære områder, hvor de
ikke har tilgang på åssider. I områder med større
topografisk variasjon er lier på mellom 20-50° som oftest
valgt, og de midlere deler av terrenget benyttet. I områder
hvor det finnes både brunbjørn og svartbjørn, velger
svartbjørnen
lavereliggende
hi-lokaliteter
enn
brunbjørnen (Aune 1994, Miller 1990). Det finnes ingen
klar trend når det gjelder hvilken himmelretning hiet er
vendt i, og snøforholdene ser ut til å være den viktigste
faktor.

Hi-konstruksjon og
valg av hi-habitat;
hvor er bjørnen mest
sårbar?

Hvilke typer hi som benyttes, og hvilke habitater som
benyttes til hi-områder, varierer mellom arter og mellom
områder (tabell 2).
Brunbjørn benytter mange ulike typer hi, og det er store
forskjeller mellom de ulike bestander. Utgravinger i
bakken, ofte under trerøtter og maurtuer er mest benyttet,
selv om naturlige huler er mye benyttet i områder hvor
slike finnes, særlig i sørlige deler av Europa, og
kystområder i Alaska. Bare unntaksvis har brunbjørn
benyttet uthulte trestammer som hi, det samme gjelder hi
i snøfonner. Hi i naturlige huler ble ofte benyttet
påfølgende år, noe som er sjelden for utgravde hi, og
konsentrasjoner av bjørner i hi er blitt funnet i områder
hvor det finnes naturlige huler (Huber & Roth 1996,
Naves & Palomero 1993). Påfølgende hi for individuelle
brunbjørner var ofte i det samme geografiske område,
men aldri ble det samme hi benyttet. For ulike studier
varierer gjennomsnittavstanden mellom påfølgende hi
mellom 1.7 km og 8.8 km, og kun i enkelttilfeller var
avstanden mer enn 30 km (Ballard et al. 1991, Miller
1990, Schoen et al. 1987, Van Daele et al. 1990).
Generelt viste binner en større stedstrohet enn hanner
(3.5 km vs. 8.8 km i sørøstlige deler av Alaska, og 1.7 km
vs. 7.8 km på Kodiak øyene). Denne stedstroheten til
område og ikke til hi, indikerer at hi-lokaliteter ikke er
begrensende. Brunbjørnens hi er funnet i både alpine
områder, i overgangen mellom skog og alpine områder
og i skog, avhengig av tilgangen på habitater. Imidlertid
ser det ut til å være en trend i plasseringen av hiet
innenfor slike områder; de midterste deler av terrenget
benyttes, mens dalbunner og topper unngås. Generelt er
det en seleksjon for høyereliggende områder, med stabile
snøforhold, og mens selve habitattypen synes av
underordnet betydning. Det er en klar seleksjonen for
bratte lier, ofte med en helning på mellom 30 til 50°.
Hvilken retning liene heller i ser ut til å være av
underordnet betydning, det viktigste er at sol, vind og
nedbør gir optimale snøforhold for en tilstrekkelig lang
periode (Harding 1976, Judd et al. 1986).

Isbjørner benytter vanligvis hi utgravd i snøfonner, men i
sørlige deler av Hudson Bay graver isbjørnen også ut hi i
bakken (Kolenosky & Prevett 1983). I noen tilfeller
etablerer også isbjørnen hi i pakkis-områder (Armstrup &
Gardner 1994, Lentfer & Hensel 1980), og i tundra/skogområder rundt Hudson Bay (Ramsay & Stirling 1990).
Selv om det enkelte steder er funnet konsentrasjoner av
hi innenfor et avgrenset område (Armstrup & Gardner
1994, Larsen 1985, Upenski & Kistchinski 1972), er dette
ikke en generell trend (Messier et al. 1994). Slike
konsentrasjoner ble som regel funnet i øvre deler av
åssider og lier som ligger i le for vinden. Hiene i
tundra/skogsområdene ble funnet mer spredt, men som
regel innenfor samme region (Ramsay & Stirling 1990).
Selv om påfølgende hi til de enkelte individer ble funnet
innen samme geografiske region, var det en
gjennomsnittlig avstand på 308 km (20-1300 km) mellom
påfølgende hi, og de årlige variasjoner i hi-lokalitet var for
en stor grad relatert til skiftende isforhold (Stirling &
Andriashek 1992). Hienes avstand til sjø varierte fra
gjennomsnittlig 3 km på Svalbard til mellom 29-118 km i
Hudson Bay området (Kolenosky & Prevett 1993, Larsen
1985, Ramsay & Andriashek 1986). Hi i pakkis var mest
spredt og områdene de ble funnet i var lite prediktable på
grunn av skiftende forhold fra år til år (Armstrup &
Gardner 1994, Lentfer 1975).
Generelt: Bjørners valg av hi-lokaliteter er ofte
sammenfallende med menneskets valg av områder til
rekreasjon og industriell aktivitet, noe som medfører at
sjansen for å forstyrre bjørner i hi øker. I arktiske områder
konsentreres den industrielle aktiviteten til kystnære
områder, hvor også isbjørnen helst har sine hi (Armstrup
1993, Armstrup & Gardner 1994). Mens mye aktivitet
foregår i dalbunnen (veier, bosetting, vannkraftutbygging)
og dermed unngår de viktigste hi-områdene, skjer ofte
bygging av skiturist-steder i bratte lier med stabile
snøforhold. Dette er nøyaktig de samme forhold som
brunbjørn og svartbjørn prefererer (Goodrich & Berger
1994). Svartbjørn vil generelt være mer utsatt enn
brunbjørnen for forstyrrelser i dalbunnen, fordi svartbjørn
velger lavereliggende lier (Aune 1994, Miller 1990). Det
faktum at det er mulig å identifisere potensielt gode hilokaliteter, gjør at man kan planlegge den menneskelige
aktiviteten på vinterstid slik at faren for

Svartbjørn er den arten som viser størst variasjon i valg
av hi-lokalitet og hi-type (tabell 2). Dette er ikke uventet
sett på bakgrunn av dens store utbredelsesområde fra
subarktiske til subtropiske deler av Nord-Amerika. Mens
utgravde hi og naturlige huler er vanligst i nordlige deler
av utbredelsesområde, er hule trær og hi på bakken i tett
vegetasjon vanligst i sørlige deler. Gjenbruken av
utgravde hi er mellom 5-6 % og opp til 30-58 %
(Beecham et al. 1983, LeCount 1983, Lindzey & Meslow
1976, Schwartz et al. 1987, Tietje & Roff 1980), mens
gjenbruken av naturlige huler er mellom 70 og 100 %
9
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forstyrrelser reduseres. Hvis forstyrrelser er uunngåelig
kan slike områder unngås av bjørnen. De faktum at de
individuelle bjørner som oftest har stor avstand mellom
påfølgende hi, og at utgravde hi sjelden benyttes om
igjen, indikerer at tap av hi-lokaliteter som følge av
menneskelig aktivitet, vil ha liten effekt så lenge tilgangen
på alternative habitater ikke er begrenset. Dette gjelder
imidlertid ikke hvis området med forstyrrelser har et stort
antall naturlige huler eller uthulte trær tilgjengelig, i og
med at slike hi har en høy grad av gjenbruk.

4

Bjørners fysiologiske
status i hiperioden og
forstyrrelsers
energetiske kostnader

Om bjørner virkelig hibernerer eller ikke er blitt debattert i
over 30 år, men svaret ligger egentlig i hvordan man
definerer hibernasjon (Watts et al. 1981). Hvis
definisjonen omfatter all funksjonell energibesparing
gjennom redusert metabolisme, da må bjørner regnes
som funksjonelle hibernatorer (Folk et al. 1977).
Gjennom hiperioden, faller bjørnens kroppstemperatur til
30-35 ºC. Selv om kroppstemperaturen hos mindre arter
som hibernerer kan falle nesten til 0 ºC, virker det som
om grensen hos bjørn er ca. 30 ºC. Metabolismen er
redusert og hjertet kun 18 slag pr minutt (Reynolds 1986).
Bjørnene går inn i en energibesparende søvn, kalt “nonrapid eye movement” (NREM). Isolering fra kulden
kommer fra hi-veggene og -tak, beddingsmateriale og
luften i hiet. Dette hjelper til å minske i stor grad
temperaturforskjellen mellom bjørnens kjernetemperatur
og omgivelsestemperaturen. Den totale effekten er en
minskning i metabolisme på 60-80 % (Watts & Jonkel
1988, Watts & Cuyler 1988, Watts et al. 1987).
Bjørner hverken spiser eller drikker mens de er i hiet, slik
at all energi kommer fra fettreserver, mens vann er et
biprodukt av metabolismen (Folk et al 1972). Drektige
binners energibehov er spesielt høyt, fordi de føder lite
utviklede unger midt på vinteren, og ammer disse i flere
måneder (Ramsay & Dunbrack 1986). Vekttapet under
vinteren kan være stort, f. eks. 8-20 % for ikkereproduserende bjørner og 25-40 % for reproduserende
binner (Kingsley et al. 1983, Tietje & Ruff 1980, Watts et
al. 1981, Watts 1990). Det er klart at bjørner har små
marginer til å klare økte energikostnader i hiperioden.
Det finnes lite informasjon om fysiologiske responser og
kostnader pga forstyrrelse hos bjørner i hi. Alt som
forstyrrer en bjørn så den kommer ut av den
energibesparende kondisjonen og fører til en økning i
metabolismen kommer til å øke bjørnens energi- og
vekttap under vinteren. Mulige reaksjoner til forstyrrelse
hos bjørner varierer langs et kontinuum. Lavest reaksjon
er å våkne fra NREM-søvn, liten økning i
kroppstemperatur eller hjerteaktivitet. Så kommer
bevegelse i hiet, økning av kroppstemperaturen til et
normalt nivå og til slutt, å forlate hiet. Den energetiske
kostnad øker dramatisk med hvert nivå, og er høyest for
de som forlater hiet, spesielt årsunger som neppe kan
overleve hvis de går fra hiet i kulda midt på vinteren (Blix
& Lentfer 1979). Svartbjørner som byttet hi hadde større
vekttap enn de som ikke gjorde det (25 % vekttap kontra
16 %, Tietje & Ruff 1980). Men, selv små endringer i
aktivitet, som å gå eller øke kroppstemperatur, kan ha en
viktig kumulativ effekt.
12
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I motsetning til andre arter som hibernerer, greier bjørner
å våkne og bli mobil meget raskt (Nelson & Beck 1984).
Observasjoner av bjørn i fangenskap viste at bjørn som
hibernerer er ømfintlige for lyd og kan endre fysiologisk
kondisjon som en respons på små stimuli (Barnes pers.
obs.), men dette er ennå ikke påvist eksperimentalt. Tida
bjørner trenger til å nå full hibernasjon etter en
forstyrrelse kan variere mellom noen dager til over en
uke, alt i forhold til hvor langt de er kommet fra full
hibernasjon (Craighead et al. 1976).

5

Hvordan reagerer
bjørner i hi på
forstyrrelser?

5.1

Erfaringer fra Nord-Amerika

Selv om forstyrrelser i bjørnens hi-periode blir antatt å
kunne ha store konsekvenser både når det gjelder økt
energiforbruk og økt ungedødelighet, er det fortsatt svært
lite undersøkelser på dette området. Alle erfaringer fra
Nord-Amerika gjelder hovedsakelig bjørners respons på
seismisk leteaktivitet. Det finnes få systematiske studier
som viser hvordan bjørnen reagerer på kontrollerte
forstyrrelses-stimuli, som regel er det enkeltstående
beskrivelser på hvordan bjørnen reagerer på ukontrollerte
forstyrrelser eller til reaksjoner på forskningsaktivitet.
Undersøkelser utført av Reynolds et al. (1986) viste at en
bjørns hjertefrekvens økte fra 17.6 slag/min under
uforstyrrede forhold til 27.6 slag/min (57 % økning) når
det var seismisk aktivitet i området. I perioder var
hjertefrekvensen oppe i 50-60 slag/min når den seismiske
aktiviteten var 1 km unna, selv om mennesker som
oppholdt seg ved hiet ikke kunne registrere støy. Dette
viser at bjørnen også kan reagere på vibrasjoner.
Reynolds et al. (1986) nevner også et tilfelle hvor
seismisk aktivitet 200 m fra et hi resulterte i at bjørnen
forlot dette. Tyngre kjøretøyer som kjørte mindre enn 1
km fra hiet ga også utslag i økt hjertefrekvens. I ett tilfelle
kjørte et transporttog mindre enn 100 m fra et hi med
binne med unger, uten at hiet ble forlatt.
Reynolds et al. (1986) har også gjennomført
hjertefrekvensmålinger i perioder med flystøy i hiområdet. I ett tilfelle før bjørnen kom ut av hiet forårsaket
ikke et småfly i 150 m høyde over bakken endringer i
hjertefrekvens, mens en tilsvarende flyving like før
bjørnen skulle forlate hiet medførte at hjertefrekvensen
økte fra 20 til 35 slag/min. Når bjørnen var ute av hiet,
men i nærheten av dette, søkte den skjul ned i hiet når
småfly nærmet seg. Andre studier har vist at aktiviteten til
bjørner i hi økte når hiet ble overfløyet i forbindelse med
flypeilinger (Schoen et al. 1987, Smith & Van Daele
1990).
Det finnes en rekke studier som viser hvordan hiene er
plassert i forhold til menneskelige forstyrrelseskilder
(tabell 3). Funn av bjørnehi mindre enn 1 km fra mye
benyttede stier, eller permanent bosetting, indikerer at
bjørner ikke direkte unngår å legge seg i hi i områder
med menneskelig aktivitet (Tietje & Ruff 1983). Og for
svartbjørn er det kjent at en stor bestand hadde hiområder innenfor et militært treningsfelt (Fort Wainwright,
Alaska) uten at det ble registrert at den
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Tabell 3 Avstand mellom bjørnehi og ulike typer menneskelig aktivitet. Sti er kun benyttet av forgjengere, vei er alle
typer veier hvor motorisert ferdsel kan foregå, bebyggelse er hus, husklynge eller by, aktivitet er områder med industriell
aktivitet eller andre former for menneskelig aktivitet om vinteren. Avstandene (i km) er lineære og horisontale og tar
derfor ikke hensyn til høydeforskjeller, noe som i enkelte tilfeller kan være av betydning. - Distances of bear dens to
various centers of human activity. Path is defined as a non vehicle pedistrian path, road implies vehicle use, habitation
implies a house, village or town and activity covers industrial activity and other unspecified sites with human presence in
winter. Distances are linear and horizontal, and therefore do not take into account differences in altitude, which in some
cases may be significant.

Område

Sti

Vei

Bebyggelse

Aktivitet

Kilde

Region

Path

Road

Habitation

Activity

Reference

0.5(0.1- 1.5)
1.2(0.4- 2.8)
1.7
0.5 0.1- 1.6)

1.5 (0.2- 4.0)
3.5(1.3- 6.5)
2.0
1.4 (0.2- 4.0)

≥ 1.5*

Craighead and Craighead 1972
Caliari et al. in prep
Naves and Palomero 1993
Huber and Roth 1996
Smith and Van Daele 1990

Brunbjørn - Brown Bear
Yellowstone
Italy
Spain
Croatia
SW Alaska

0.2(0.1-0.5)

Svartbjørn - Black Bear
Nevada
Alberta
Michigan
SE Alaska

≥ 0.8 -*
≥ 0.3 -*

≥ 1.5 -*
1.0(0.1-2.7)
≥ 3.4 -*

Goodrich and Berger 1994
Tietje and Ruff 1983
Manville 1987
Schoen et al. 1987

* I mange tilfeller representerer ikke avstanden gjennomsnitt eller variasjon, men kun minimums-avstanden mellom bjørn i
hi og ulike typer menneskelig aktivitet. - In several cases the distance presented does not represent the mean or the range,
but is based on a minimum distance that some bears were observed to den from human activity areas.

binner med unger tolerere mere forstyrrelser i hi-området
enn andre kategorier bjørn, før hiet forlates. Men økning i
aktiviteten inne i hi vil også gi økte energikostnader, og
binner med unger er den gruppen dyr som er mest
påvirket av dette.

militære aktiviteten medførte problemer for bjørnene i
hiperioden (Hechtel 1991, Smith 1994, Smith pers.
komm.). Selv om Schoen et al. (1987) viste at brunbjørn
valgte hi stadig lengre bort fra et område hvor det ble
startet industriell aktivitet i Alaska, er de avstander
mellom hi og menneskelig aktivitet som rapporteres for
brunbjørn i Europa, alle i områder hvor det har vært
menneskelig aktivitet i lange perioder. Generelt ser det ut
til at bjørner er i stand til å ha hi < 1 km fra faste,
prediktable støykilder (f.eks. Smith & Van Daele 1990).

Brunbjørn viste tilsvarende toleranse for industriell
aktivitet så lenge støykilden var noen km fra hiet (Harding
& Nagy 1980, Schoen et al. 1987, Smith & Van Daele
1990). Hi som ble direkte oppsøkt av mennesker ble
imidlertid ofte forlatt (Harding & Nagy 1980, Huber & Roth
1996, Reynolds et al. 1986), selv om Craighead &
Craighead (1972) ved ett tilfelle gravde ut et hi og
fotograferte bjørnen, uten at hiet ble forlatt. Det er ellers
vanlig at hi kan bli forlatt tidlig om våren på grunn av
oversvømmelse av smeltevann (Huber & Roth 1996,
Schoen et al. 1987).

De eneste kjente data når det gjelder effekten av
forstyrrelser på isbjørn er presentert av Armstrup (1993)
og Armstrup & Gardner (1994). Isbjørner i hi så ut til å
være svært tolerante for forstyrrelser ved hiet, selv om
det ble registrert at bjørner kunne forlate hiet hvis
forstyrrelsene
skjedde
tidlig
i
hiperioden.
Oljeletingsaktivitet, snøscooteraktivitet og flystøy ca
500m fra hi ble tolerert uten at hiet ble forlatt.
Forstyrrelseskilder mindre enn 250 m fra hiet forårsaket
at hiet ble forlatt i noen tilfeller, selv om det ikke ble
funnet noen forskjell mellom forstyrrede og uforstyrrede hi
når det gjelder andel bjørner som flyttet. To isbjørner ble
endog utsatt for snøscooter aktivitet mindre enn 50 m fra
hiet uten at dette ble forlatt. Generelt gir hi i snø en god
støyskjerming, og variasjoner i respons på forstyrrelser
kan i mange tilfeller skyldes ulik støydemping i hiene (Blix
& Lentfer 1992). Stress forårsaket av re-merkinger av
isbjørn-binner inne i hiet, ga seg ikke dramatiske utslag
på kullstørrelse eller vekt på unger om våren (Ramsay &
Stirling 1986). Etter at binner i hi har født sine unger, vil
en eventuell flytting fra hiet forårsake store energetiske
kostnader for ungene, som er lite mobile og utsatt for
temperaturstress og predasjon. Av den grunn burde

Også svartbjørn forlater sine hi av naturlige årsaker
(Hamilton & Marchinton 1980, LeCount 1983, Mack 1990,
Schwartz et al. 1987, Smith 1986), særlig
oversvømmelse, som også er vist å medføre økt
ungedødelighet (Alt 1984). Imidlertid er det menneskelig
aktivitet som forårsaker de fleste flyttinger av hi. Som en
standard prosedyre ble radiomerkede svartbjørner ofte
oppsøkt i hiet for å bestemme reproduktiv status, samt i
noen tilfeller også for å re-merkes og veies. Mens en del
av bjørnene tolererte dette (Doan-Griber & Hellgren
1996), var det andre som flyktet fra hiet (tabell 4). I noen
få tilfeller medførte også dette at binna forlot nyfødte
unger (Goodrich & Berger 1994, Graber 1990), i tillegg
fikk binnene større vekttap enn normalt (Tietje & Ruff
1980). I likhet med isbjørn, så svartbjørner ut til å ha en
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Tabell 4 Studier av svartbjørn hvor dyret har forlatt hiet av ulike grunner. - Studies of black bears which report den
abandonment due to various causes.

Område

Bjørnens respons på forstyrrelse

Kilde

Region

Bear response to disturbance

Reference

Alaska
Alberta
Ontario
Michigan

3 tilfeller hvor hiet forlates etter besøk av mennesker
6 av 109 hibesøk medførte at hiet ble forlatt
19 av 97 hibesøk medførte at hiet ble forlatt
22 av 45 hibesøk medførte at hiet ble forlatt
2 tilfeller av flukt fra hi, mekanisk forstyrr. 200 m unna
3 av 26 bjørner forlot hiet etter menneskelig akt. i nærheten
2 kull døde etter at binna forlot hiet etter menneskelig
forstyrrelse
11 av 19 hibesøk medførte at hiet ble forlatt tidlig i hiperioden
8 av 63 hibesøk medførte at hiet ble forlatt
12 av 36 hibesøk medførte at hiet ble forlatt
10 av4 hibesøk medførte at hiet ble forlatt
1 tilfelle av at hiet ble forlatt etter at mennesker hadde vært i
nærheten
1 tilfelle hvor jakthund driver binne fra hi
8 av 11 bjørner forlater hiet etter forstyrrelser
9 av 36 hibesøk medfører at hiet forlates

Schwartz et al. 1987
Tietje & Ruff 1980
Kolenosky & Strathearn 1987
Manville 1983
Manville 1987
Mack 1990
Elowe and Dodge 1989

Montana
Minnesota
Idaho
California
Nevada
N. Carolina
N. Carolina

N. Carolina
Arkansas

lavere toleranse for forstyrrelser tidlig i hiperioden
(Kolenosky & Strathearn 1987, Smith 1986, Tietje & Ruff
1980). Svartbjørn i sørlige områder har en tendens til å
forlate hiet lettere enn svartbjørn lengre nord (tabell 4, se
Doan-Griber & Hellgren 1996 for et unntak). Dette kan
skyldes at det mildere vinterklima i sør utsetter bjørnen
for mindre energetisk stress. Nivåene for hva som
tolereres av forstyrrelser varierer, men selv lite støyende
menneskelig aktivitet < 100 m fra hiet var i enkelte tilfeller
nok til at bjørnen forlot hiet (Goodrich & Berger 1994,
Graber 1990, Manville 1983). Smith (1986) fant
forskjellige nivå avhengig av type hi; svartbjørn som
hadde hi i uthulte trestammer viste en større toleranse for
forstyrrelser enn bjørn som hadde hi på bakken i tett
vegetasjon. For svartbjørn er det også kjent at militær
aktivitet (Lombardo 1990), jakthunder (Hamilton &
Marchinton
1980),
snøscootertrafikk
og
oljeutvinningsaktivitet < 200 m fra hiet har medført at hiet
er blitt forlatt (Manville 1987). De fleste svartbjørner som
flyktet fra sine hi, etablerte nye hi (Hellgren & Vaughan
1989, Kolenosky & Strathearn 1987), i noen tilfeller fikk
binnene unger i det nye hiet (Smith 1986), selv om dette
ikke var vanlig i de sørlige bestander av svartbjørn
(Goodrich & Berger 1994).

5.2

Beecham et al. 1983
Graber 1990
Goodrich & Berger 1994
Hellgren & Vaughan 1989
Hamilton & Marchinton 1980
Hamilton & Marchinton 1980
Lombardo 1990
Smith 1986

spesielt vern på skytefelt-området i Älvdalen og noen har
fått beskyttelse mot hogstaktivitet, osv fra grunneieren.
Selv om de som fikk beskyttelse syntes å flytte mindre
ofte, var det ingen signifikant forskjell mellom bjørn med
og uten beskyttelse (med beskyttelse flyttet 5 %, N=22,
uten beskyttelse flyttet 10 % N=171, en-halet Fisher’s
eksakt test, P=0,36).
Et viktig spørsmål er om flytting har konsekvenser for
overlevelse av årsunger. Vi har sammenlignet gravide
binner som mistet minst én unge i eller ved hiet med
gravide binner som ikke mistet unger for å se om flytting
hadde en innflytelse. Forskjellen er stor og statistisk
signifikant, selv om den bygger på få individer. Binner
som hadde flyttet hadde en større sjanse å miste en unge
i/ved hiet (50 %, N=6) enn binner som ikke flyttet (3 %,
N=29, to-halet Fisher’s eksakt test, P=0,01). Én av
binnene som flyttet, flyttet med ungene sine i april, gravet
et nytt hi, og var der 2-3 uker. Dette er ikke det samme
som å flytte midtvinters. Om vi ekskluderer denne binna,
blir det 3 av 4 binner som flyttet som tapte minst én unge
(to-halet Fisher’s eksakt test, P=0,006).
Bjørnene syntes å ofte være ømfintlig for forstyrrelse. Når
vi besøkte 18 hi som bjørnene forlot, kunne vi
dokumentere at menneskelig aktivitet hadde forekommet
ved 12 (67 %). Dette tyder på at menneskelig aktivitet var
en viktig faktor som bidro til at bjørner flyttet fra hiet under
vinteren. Det var ikke tegn til menneskelig aktivitet ved de
resterende 6 hi, men det er ikke umulig at mennesker
hadde vært der før snøfallet, osv. At mennesker var
innblandet i to-tredjedeler av flyttingene må anses som et
minimum anslag. De følgende aktiviteter var mistenkt
som bidragende til at bjørnen forlot hiet: harejakt (2
ganger), skogtaksering ved hiet (2 ganger), jeger skjøt
fugl ved hiet, rådyrjeger 50 m fra hiet, elg- og hundespor

Erfaringer fra Sverige

Materialet bygger på 193 hi av 68 forskjellige
radiomerkede bjørn i det sydlige studieområde (østlig
Hedmark fylke, nordlig Kopparbergs län, sydlig Jämtlands
län, sørvestlig Gävleborgs län), innsamlet mellom
vinteren 1986-87 og vinteren 1995-96. Bjørner byttet hi 9
% av 193 bjørnevintrer. Det var ingen forskjell mellom
hannbjørner (8 %, N=86) og binner (10 %, N=107,
X2c=0.067, df=1, P=0,79). Kjente bjørn i hi har fått
15
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10 m fra hiet, skispor 80-90 m fra hiet, fiskere med hund,
gravemaskin som arbeidet 75 m fra hiet, og “folk”.

6

Etter flytting fra et hi, gravde de et nytt hi, eller laget en
leie med kvister, osv. og lå på bakken. De flyttet fra 0,1 til
30 km, bortsett fra en som kom tilbake til hiet igjen.
Gjennomsnittsavstand var 5,1 km og 56 % flyttet 2 km
eller mindre. Bjørner forlot hiene oftere tidlig på vinteren.
Fordeling i tid var: 5 i november, 6 i desember, 2 i
desember/januar, 3 i januar, 1 i januar/februar, og 1 i
april.

5.3

Skadereduserende
tiltak og kunnskapsbehov

På bakgrunn av den foreliggende informasjon kan vi sette
opp følgende anbefalinger når det gjelder menneskelig
aktivitet i aktuelle hi-lokaliteter for bjørn;
−

Oppsummering av
forstyrrelser i hiperioden

−
−

Som en oppsummering kan vi si at bjørner kan velge hilokaliteter 1-2 km fra menneskelig aktivitet (veier,
bosetting, industriell aktivitet), og de ser ut til å tolerere
de fleste typer av aktivitet som skjer mer enn 1 km fra
hiet. Aktivitet nærmere enn 1 km, og spesielt nærmere
enn 200 m gir variable responser. Noen bjørner tolererer
aktivitet selv inne i selve hiet, men det er en stor sjanse
for at bjørner vil forlate sine hi når forstyrrelser opptrer i
denne sonen, spesielt gjelder dette i den tidlige fase av
hiperioden. Det er kjent at når binner med unger må
forlate hiet, gir dette seg ofte utslag i økt ungedødelighet,
både for brunbjørn og svartbjørn. Det faktum at hiene
sjelden er benyttet mer enn en gang (med unntak av
naturlige huler og uthulte trær), og at det ofte er stor
avstand mellom den enkelte bjørns påfølgende hi,
indikerer at tap av et hi-område på grunn av
menneskelige forstyrrelser ikke nødvendigvis vil gi store
effekter, såfremt det finnes tilgang på andre akseptable
habitater innen bjørnens leveområde.

−

−

−

−

Innenfor de aktuelle områder bør det undersøkes
hvorvidt det er konsentrasjoner av hi
Områder med mange uthulte trestammer (gjelder
svartbjørn) og naturlige huler bør beskyttes
I gode hi-lokaliteter bør den menneskelige aktivitet
reduseres mest mulig
Hvis menneskelig aktivitet er uunngåelig, bør den
starte på den tid at bjørnene normalt velger hi, slik at
bjørnene selv kan velge å unngå slike områder
All aktivitet vinterstid bør begrenses til faste traseer,
der dette er mulig. Aktivitet i dalbunnen vil normalt ha
mindre effekt enn aktivitet lengre opp i liene
All aktivitet som foregår utenfor faste traseer vil ha
større effekt enn prediserbare forstyrrelser fra det
samme område
All aktivitet bør unngås nærmere enn 1 km fra kjente
aktive hi

Disse konklusjonene er imidlertid kun tentative. Det bør
gjennomføres kontrollerte forstyrrelser og eksperimenter,
slik at bjørners terskelnivå for de ulike typer forstyrrelser
blir klarlagt. Videre hvordan responsene påvirker
bjørnens
metabolisme,
reproduksjonsevne
og
overlevelse.
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