Ettersøksekvipasjene
     ikke gode nok
Hvor gode er egentlig ettersøksekvipasjene til å spore bjørn?
Blir bjørner «friskmeldte» fordi ekvipasjene ikke finner bjørnen?
Gjennom praktiske sporinger på GPS-merket bjørn, konstaterer Det skandinaviske
bjørneprosjektet at ekvipasjene ikke har den treningen og kompetansen
som er nødvendig for å kunne spore bjørn.
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Bjørnepopulasjonen i Skandinavia består i dag av ca. 3500 dyr og antallet
øker for hvert år. Med flere bjørner vil
det trolig bli en økning i konflikter mellom menneske og bjørn, i form av flere
bjørner i nærheten av bebyggelse, sau
drept av bjørn, trafikkpåkjørsler og
skadeskytinger mm. Det kommer derfor til å bli et økt behov for ekvipasjer
som har kunnskap og erfaring i å
spore opp bjørn.
Norge og Sverige har lange tradisjoner for ettersøk på hjortevilt, både i
forbindelse med jakt eller påkjørsler.
Bruken av hund er svært viktig, da
denne har langt bedre forutsetninger
til å finne viltet enn tobeinte. Bjørnen
er derimot jaktmessig sett en «ny» viltart i Skandinavia. Vi har derfor lite erfaring og tradisjon med bruk av hunder
for ettersøk på bjørn. Ettersøkshunder
på bjørn gjennomgår heller ingen test
hvor man kontrollerer deres evne til
alltid å følge ett og samme dyr.
Hundens pålitelighet blir kun evaluert
av hundeføreren.
Under ettersøk på bjørn blir bjørnen
funnet i kun halvparten av tilfellene.
I de tilfellene hvor bjørnen ikke finnes,
oppgir ekvipasjene at de i gjennomsnitt har sporet bjørnen 4,6 km. Hvorfor finner ikke ekvipasjen bjørnen?
Hvor langt klarer ekvipasjer å følge
et bjørnespor? Og dersom ekvipasjen
mister sporet, hva er årsaken?
Sommeren 2007 og 2008 utførte
ettersøksekvipasjer fra Norge og Sverige
131 sporinger på GPS-merket bjørn i regi
av Det skandinaviske bjørneprosjektet
for å få svar på dette. I sporingene benyttet vi oss av ny teknologi som gjorde
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det mulig å laste ned GPS-posisjoner fra
de merka bjørnene hvert minutt, slik at
vi fikk en tilnærming av bjørnens «eksakte» bevegelse i terrenget. Ekvipasjens sporing ble registrert med en
håndholdt GPS, slik at vi kunne finne
ut i hvilken grad ettersøksekvipasjen
sporet ett og samme bjørneindivid.
29 profesjonelle ettersøksjegere
deltok i studiet. De norske deltakerne
var ansatte i Statens naturoppsyn,
mens de svenske ekvipasjene var
utvalgt av Länstyrelsen og Svenska
jägareförbundet fra sju «bjørnefylker».

I tillegg til de statlige ansatte ble fem
hundeførere fra Svenska dovhjort
projektet og to hundeinstruktører
invitert til å utføre sporinger.

Mest spisshunder
43 hunder i alderen mellom et halvt
og elleve år ble benyttet, fordelt på
13 jämthunder, sju norsk elghund grå,
seks østsibirsk laika og en karelsk
bjørnehund.
Av dachs-, driv- og sporhunder var
det fire såkalte plotthunder, to bayerske viltsporhunder og to russiske

Dagens ettersøksekvipasjer i Norge
og Sverige har ikke
den treningen og
kompetansen som
er nødvendig for å
kunne spore bjørn,
konkluderer forskerne. Men trening
hjelper! Her Hans
Blomberg med jämten Buck.

Under reelle ettersøk finner ekvipasjene bjørnen i kun halvparten av tilfellene. Her en eldre hannbjørn i furuskog.
Ill .foto: Ste ve Halsetrønning/NN/Samfoto
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De yngre hundene viste større
nøyaktighet i sporet enn eldre hunder.
Det kan skyldes at unghunden er mer
mottakelig for trening og har høyere
maksimum arbeidskapasitet enn
den eldre hunden.

Jakt på
bjørn som
treningsmetode gir
ingen bedring
av spor
suksessen,
snarere tvert
imot.

støvere. Av apporterende hunder var
det tre labradorer. I tillegg deltok en
hund av rasene wachtelhund, korthåret
vorsteh, australsk kelpie og malinois.
Bakgrunnen for sporingene på GPSmerkede bjørner var en kombinasjon av
å teste ekvipasjene, samtidig som de
skulle få trening i å spore bjørn. Ekvipasjene utførte sporinger i en uke, med
en eller to sporinger pr. dag. Under
sporingene ble ekvipasjen ført til en
startposisjon, og fikk informasjon om
retningen bjørnen hadde gått. Ekvipasjene utførte så sporingen slik de ville
utført det ved et reelt ettersøk. Fordi
sporingene også fungerte som trening,
ble ekvipasjene avbrutt og veiledet tilbake til sporet dersom de mistet dette,
eller kom for langt unna sporet. Dette
utgjorde en distanse på ca. 40 – 150 m
fra sporet. I disse tilfellene vet vi med
sikkerhet at ekvipasjen ikke sporer riktig individ fordi det er for langt unna
GPS-posisjonene etter bjørnen.

Bjørneprosjektet benyttet seg av ny teknologi som gjorde det mulig å laste ned
GPS-posisjoner fra de merka bjørnene hvert minutt, slik at vi fikk en tilnærming
av bjørnens «eksakte» bevegelse i terrenget.

Lav sporingssuksess
Vi benyttet to kriterier for å evaluere
sporingssuksess:
1.   Andel vellykket sporing, som er prosent bjørnespor i forhold til den totale sporlengden.
2.   Vellykket sporing inntil første tap,
som er antall meter bjørnespor fra
sporstart til sporet mistes første
gang. Når forsøket ble utført første
gang i 2007, fant vi at andel vellykket sporing var 49 %. Vellykket sporing inntil første tap var 214 meter.
Sporingssuksessen var oppsiktsvekkende lav i 2007. På grunn av det ble
treningen intensivert i 2008. Ekvipasjene deltok først på et todagers sporkurs før de utførte sporinger på GPSmerket bjørn. Under sporingene ble
det så benyttet to forskjellige metoder
for ekvipasjene. De norske ekvipasjene fortsatte å utførte sporingene
som i 2007. Målet var å øke lengden
på sporingene. De svenske ekvipasjene utførte først en sportest for å
finne ut hvilket nivå de var på og
hvilke problemer de har under
sporingene. Deretter fikk hver ekvipasje tilpasset et treningsopplegg av en
66
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hundeekspert ut fra hvilke problemer
de har med sporingene. Her var målet
å øke kvaliteten på sporingene, for så
suksessivt øke lengden på sporingene.
For sammenlikningens skyld ble det
også utført sporinger av eksperter som
hadde hunder spesialtrent på spor.

Trening hjelper
Vi konstaterte at suksessen av sporingene heller var en funksjon av treningsnivå, enn erfaring med bjørn eller
påvirkning av miljøfaktorer.
Ekvipasjene sporet bedre med trening. Sammenliknet med 2007 økte de
norske ekvipasjene sporlengden med
34 % og svenskene økte spornøyaktigheten med 29 %.
Sporlengden økte når ekvipasjene
hadde utført flere sporinger. Spornøyaktigheten økte ikke med antallet sporinger, men den var høyere for svenske
ekvipasjene.
Høyest suksess hadde likevel

ekvipasjene med spesialtrente hunder,
både i form av lenger vellykket sporing
og bedre spornøyaktighet. Ingen av de
spesialtrente hundene hadde erfaring
med bjørnesporing, men var spesialtrent på ID-spor av mennesker og
hadde blitt motivert på bjørnelukt i
laboratorium. Dette tyder på at spor
trening er nødvendig for å spore et bestemt individ av bjørn, snarere enn å
motivere hunden med bjørnejakt. Jakt
på bjørn som treningsmetode gir ingen
bedring av sporsuksessen, snarere
tvert imot. Både lengde og nøyaktighet
var lavere for hunder som hadde vært
brukt under bjørnejakt. Årsaken kan
være at hundene i stor grad arbeider
selvstendig under jakten. Dersom
 unden lærer å spore på egen hånd,
h
får hunden liten forståelse for en «sporoppgave». For at en hund skal lære de
ulike momentene en sporing består av,
og utføre dem slik fører ønsker, må
hunden ha grunnleggende trening på

spor som er kjent for fører. Det er lite
sannsynlig at en hund lærer å utføre de
ulike delmomentene på egen hånd
under jakt. Samtidig viser våre resultater at hunder som det er skutt bjørn for,
er mer nøyaktige i sporet enn hunder
det ikke er skutt bjørn for. Disse hundene går også kortere innen første tap
sammenliknet med hundene som det
ikke er skutt bjørn for. Grunnen kan
være nervøsitet hos hunden. I en jakt
situasjon er ikke bjørn et naturlig bytte
for hunden, snarere tvert om. En hund
som har vært konfrontert med bjørn,
vet at det er en bjørn i enden av sporet.
At de er mer nøyaktige i sporet kan
være på grunn av økt forsiktighet, nettopp fordi de vet hva det dreier seg om.

Apporterende hunder best
Apporterende hunder sporet lengre
innen første tap og hadde høyere sporprosent enn de øvrige gruppene. Få
apporterende hunder deltok imidlertid
i studiet, og den ene var spesialtrent
på spor. Det er derfor behov for et
større datamateriale for å teste suksessen hos ulike hundegrupper. Studier har vist at ulike hunderaser har
tendenser til ulike atferdsmessige
egenskaper, bl.a. har rasene engelsk
springer spaniel og border collie scoret
høyt innen egenskaper som motivasjon, utholdenhet, og minst tendens
for å bli forstyrret under søk. Innen
ulike typer hundemiljø er det visse ra-

ser og hundegrupper som går igjen
i tilknytning til sporarbeid. Egenskaper
disse rasene har kan være nyttig også
innen bjørnesporing. I et reelt ettersøk
kan det dessuten være nødvendig å
disponere to hunder med ulike typer
egenskaper; der den ene oppsporer
bjørnen, mens den andre hunden stiller bjørnen i en sluttfase.

Yngre hunder mer spornøye
Resultatene viser også at yngre hunder
har større nøyaktighet i sporet enn eldre hunder. Grunnen kan være at unghunden er mer mottakelig for trening
og høyere maksimum arbeidskapasitet
enn den eldre hunden. En kan heller
ikke overse muligheten om at hundens
arbeid er relatert til eksterne faktorer.
Det er f.eks. sannsynlig at hunden i
stor grad er påvirket av hundeføreren,
fordi hund og fører arbeider som et
«team». Det er sannsynlig at hunde
føreren har større tiltro til en eldre
mer «erfaren» hund i forhold til en
unghund. Føreren øker derfor oppmerksomheten på arbeidet til en unghund, og kan lettere oppdage små
endringer i hundens atferd som øker
nøyaktigheten i sporet.

Typiske unnskyldninger
Når en sporing mislykkes har som 
regel hundeføreren diverse forklaringer. Det er for varmt, for kaldt,
for fuktig, for tørt eller for gamle spor.

Under sporingene på bjørn fant vi
ingen forskjell i sporsuksess på de
forskjellige alderskategoriene av sporløyper. Sporløypene var gjerne mellom
10 – 12 timer gamle, men varierte fra
3 – 24 timer. Tidligere studier har
undersøkt sporinger på mindre enn
to timer gamle spor, uten at det var
høyere suksess. Et spørreskjema viste
at førerne opplevde en økt vanskelighetsgrad med eldre spor. Vi tror at
sporalder fungerer mer som en psykologisk barriere for føreren, enn en faktor for å forklare mangel på sporingssuksess. Ved et reelt ettersøk på bjørn
kan ekvipasjen bli tilkalt etter alt fra
få minutter til mange dager etter en
hendelse. Det er derfor nødvendig å
lykkes på spor i ulike alderskategorier.
I forhold til temperatur fant vi heller
ingen forskjell på sporingssuksess.

Bytter vilt
Ekvipasjene mister bjørnesporet fordi
de bytter til annet vilt, ved hele 82 %
av sporingene. I løpet av en sporing
ble det byttet til andre vilt opp til ni
ganger. I 52 % av sporbyttene mistet
ekvipasjen sporet uten at vi observerte
spor fra annet vilt. Andre bytter hvor
annet vilt eller sportegn ble observert
var til elg (25 %), fugl (10 %), andre
bjørneindivid (9 %) og andre arter
(3 % bl.a. hare og ulv).
Hvor mange ganger det byttes til
annet vilt i løpet av en sporing var
jaktogfiske.net   1-2 t11
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EllEvillE prisEr!
Veil. pris kr. Tilbud kr.
BAIKAL MP 221 ATEMIDA S/S 45/70

Bjørnens
tykke underhudsfett forhindrer blod
å lekke ut.
Mange skadeskutte bjørner
blir derfor feilaktig friskmeldt
under ettersøk
på grunn av
mangel av
blod.

avhengig av sporlengden. Det var flere
bytter til annet vilt under lengre sporinger enn under kortere sporinger. De
spesialtrente ekvipasjene hadde færre
bytter til annet vilt.

seg selv er avgjørende for om man i det
hele tatt kan komme frem til bjørnen,
kan disse kursene med fordel fokusere
mer på dette for å utdanne fullverdige
ettersøksekvipasjer.

Ettersøkskurs uten effekt

Sporprøver ikke gode nok

Norges Jeger- og Fiskeforbund og Svenska Jägareforbundet tilbyr kurs i ettersøk på bjørn. Formålet er å kvalifisere
deltakere til å gjennomføre et skarpt ettersøk på bjørn. Våre resultater viser at
førere som har gjennomført disse kursene har dårligere sporingssuksess i
forhold til førere som ikke har deltatt.
Kursene tilbyr i tillegg en test av hunder
i bjørnepark for å godkjenne eller ikke
godkjenne hundens reaksjon i møte
med bjørn. Våre resultater viser ingen
forskjell i sporingssuksess for hunder
som er godkjent/ikke godkjent i bjørnepark. Grunnen til dette kan være at kurset verken tilbyr trening eller testing av
hunder i sporing. Ettersom sporingen i

Vi fant ingen forskjell på suksessen av
sporingen for hunder som hadde/ikke
hadde sporingsmeritter. Dette dreier
seg om 1. eller 2. premieringer på elg-,
vilt- eller blodsporprøve. Dette viser
kanskje at denne type sporprøver ikke
setter høye nok krav for å kunne spore
bjørn. Man kan ikke sette likhetstegn
mellom sporing av bjørn og kløvvilt.
Bjørner er sålegjengere, som gjør fotavtrykket lite visuelt for føreren. Hundeføreren kan derfor i mindre grad
kontrollere om hunden sporer riktig
art, og må stole på hunden. I forbindelse med reelle ettersøk viser det seg
dessuten at selv om bjørnen er skadeskutt, trenger det ikke finnes blod i

Bjørner er sålegjengere, som gjør
fotavtrykket lite visuelt for føreren.
Hundeføreren kan derfor i mindre
grad kontrollere om hunden sporer
riktig art, og må stole på hunden.

Når en sporing mislykkes har som
regel hundeføreren diverse forklaringer …
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1-2 t11 jaktogfiske.net

sporløypen. Årsaken er trolig fordi
bjørnens tykke underhudsfett på høsten forhindrer blod å lekke ut av sårkanalen. Mange skadeskutte bjørner
blir derfor feilaktig friskmeldt under
ettersøk på grunn av mangel av blod.

BENELLI ARGO SPESIAL 300 WM

19.120

BENELLI CRIO MCH 12/76

22.540

BENELLI DUCA DI MONTEFELTRO 12/76

18.380

BERETTA 686 SILVER PIGEON O/U 12

18.990

Ettersøkets tre faser

BERETTA A400 XPLORER UNICO 12/89

16.490

BERETTA SV 10 PERENNIA 12

27.390

Ettersøk på bjørn kan deles inn i ulike
faser:
1. Sportegn av bjørn skal finnes ved
skuddplass/ulykke/kadaver o.l.
2. Sporet av rett individ skal følges
med en nøyaktighet slik at man kan
dokumentere hva bjørnen har gjort,
slik at en får informasjon om bjørnen er skadet eller ikke.
3. Bjørnen skal stilles og evt. avlives.

TilBUD

Ekvipasjene mister
bjørnesporet fordi
de bytter til annet
vilt, ved hele 82 %
av sporingene. Her
konstaterer imidlertid Mitra at det sitter
bjørnehår på furua.

7.990

1.290,-

BENELLI NOVA 12/89 DEMO

8.030

BERETTA SV 10 PREVAIL SPORTING 12

26.890

BLASER R93 LRS II 6,5X55 DEMO

37.000

BLASER R93 ATTACHE 30-06 DEMO

50.000

BROWNING A-BOLT COMPOSIT 30-06

10.690

BROWNING A-BOLT SS 6,5X55

12.690

BROWNING A-BOLT SS M A-TEC CTM 4 223

15.490

DAKOTA ALL WEATHER 30-06 M ZEISS 2,5-10X50 57.000

Pr. dato finnes det mye kunnskap om
fase 3 under et ettersøk på bjørn, men
svært lite om fase 1 og 2. Under reelle
ettersøk finner ekvipasjene bjørnen i
kun halvparten av tilfellene. I de tilfellene hvor bjørnen ikke finnes, oppgir
ekvipasjene at de i gjennomsnitt har
sporet bjørnen i 4,6 km. Den lengden
står i sterk kontrast til våre studier fra
2007 hvor ekvipasjene sporet i gjennomsnitt 214 meter innen de mistet
sporet og at de sporet bjørn kun halvparten av tiden. Dette kan trolig forklare den lave andelen vellykkede ettersøk, og det indikerer at bjørner blir
feilaktig «friskmeldte».

EXXO GRAND LUX 20

12.990

EXXO KOMBI 7X57R 12/76

12.990

I dag har ikke ettersøksekvipasjer
i Norge og Sverige den treningen og
kompetansen som er nødvendig for
å kunne spore bjørn. Man bør se på
hvilke muligheter man har for å gi relevant utdanning, og evt. bringe inn nye
raser og videreutvikle treningsmetoder i
ettersøksarbeidet. Vi har sett at trening
av hunder fungerer på å spore bjørn.
Etter vår studie har både nordmennene
og svenskene fortsatt treningen på
GPS-merket bjørn. Svenskene har
videreutviklet treningsopplegget med
et godkjenningsopplegg over flere
trinn, og flere har nådd høye nivå og
klarer lange sporinger med høy kvalitet.
I Norge har man så langt ikke tatt konsekvensen av funnene i undersøkelsen,
og har ikke gjort tilsvarende grep.

EXXO LITE S 12
FRANCHI FALCONET TITANIUM 12/76

8.990
14.990

HAENEL SLB2000 308, 30-06, 9,3X62
HENRY STD LEVER ACTION 22

6.990
9.990
14.790
13.490
3.500
15.990
14.490
24.290
23.790
25.000
29.500
8.490
10.200
11.990
40.000
8.990
8.990
6.490
11.490
11.990
3.490
50.000

KRIEGHOFF CLASSIC BIGFIVE 375

70.000

KRIEGHOFF OPTIMA
GR.4 FRITT PIPE 5,6X50R 20/76

71.000 47.000

KRIEGHOFF OPTIMA LUX JAKT GRAV,
FRI PIPE 7X57R 12/76

65.000 48.000

MAUSER M03 STANDARD 30-06, 308, 6,5X55

27.203 16.000

MERKEL 40 ARAB 12

30.000 21.500

MERKEL KR1 STANDARD 30-06

21.890 15.900

MERKEL SR 1 STD 30-06

11.500

RUGER 77 HAWKEYE 338 WM

7.690

SABATTI SIRIO S/S 20

14.190

SAKO 75 HUNTER 9,3X66

12.900

SAKO 85 HUNTER 22-250

15.890

SAKO 85 HUNTER M DEMPER 308

17.490

SAKO 85 KODAIK 338 WM

19.890

SAKO 85 S/S 7MM RM

16.590

Sjekk vår hjemmeside
for flere gode tilbud!
www.jaktogfriluft.no

6.990
6.490
10.900
8.500
11.990
12.900
15.200
11.990
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SAUER 202 CLASSIC II 6,5X55

22.290 21.500

SAUER 202 HIGHLAND GJENGET 308

29.400 27.900

SAUER 202 XT 30-06

19.100 18.500

SAUER 303 ELEGANSE 30-06

32.000 29.990

6.900
SCHULTZ & LARSEN M97DL 375 RUGER DEMO 17.400 11.000
SCHULTZ & LARSEN CLASSIC 22-250 & 243

11.400

SCHULTZ & LARSEN M97DL
M JUSTERBAR KOLBE 6,5X55

17.400 12.000

TIKKA T3 SUPER VARMINT 223

12.390

20.000
8.990
10.200
8.490
6.990
10.990

TIKKA T3 SUPER VARMINT 300 WM

12.390

9.990

ZOLI 1900 ALPEN 6,5x55, 7x64, 308 Win,
30.06, 300WM, 338WM

17.900

8.950

ZOLI 1900 ARCO LAMINAT 6,5x55, 308 Win,
30.06, 300WM

15.900

7.950

ZOLI 1900 ARCO RUBBER 6,5x55, 308 Win, 30.06 14.900

7.450

SCHULTZ & LARSEN VICTORY M KKC 6,5X55
TIKKA T3 HUNTER M DEMPER 308

11.490

TIKKA T3 HUNTER S/S 6,5X55

11.490

TIKKA T3 LAMINAT SS 338 WM

11.490

TIKKA T3 LITE S/S 243

9.790

ZOLI 1900 ARCO RUBBER LINKS 243 Win, 6,5x55,
308 Win, 30.06, 7mmRM og300WM
16.900
ZOLI 1900 BATTUE 6,5x55

13.900

ZOLI 1900 BATTUE LINKS 30-06

15.500

8.450
5.085
7.750

ZOLI 1900 SCANDINAVIA 243 Win,
6,5x55, 308 Win, 30.06, 300WM og338WM

13.900

6.750

ZOLI 1900 SCANDINAVIA LINKS 243 Win, 6,5x55,
308 Win, 30-06, 9,3x62, 7mmRM, 300WM, 338WM 15.500
ZOLI 1900 SPORTER BLACK MAGIC 6,5x55

33.500

ZOLI COLUMBUS O/U 12/76, 20/76

23.500

ZOLI CORONA 12/76 - 7x57R

20.900

ZOLI FOCUS 1 8x57IRS

32.500

ZOLI KRONOS LØPSETT

17.900

ZOLI KRONOS SPORTING

33.900

ZOLI KRONOS SPORTING Z-LINE

43.500

ZOLI KRONOS TRAP

33.900

ZOLI KRONOS TRAP Z-LINE

43.500

7.750
16.750
11.750
10.450
16.250
8.950
16.950
21.750
16.950
21.750
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