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1. Bakgrunn 

Rovviltnemda i Nordland bevilget i 2009 kr 490.000,- som bidrag til pågående forskning ved 
Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås i samarbeid med Viltskadesenteret i Sverige 
(VSC) og Det skandinaviske bjørneprosjektet (SBBRP) for å utvikle en nøyaktig og 
kostnadseffektiv metode for å bestemme predasjonsrate av bjørners predasjon på klauvdyr (i 
førstehånd predasjonsraten på rein, men også på sau og elg) ved hjelp av både GPS-halsbånd 
på bjørner og DNA-analyser av bjørneekskrementer. 

Feltarbeidet som skulle startet våren 2009 i den svenske delen av prosjektet (ledet av VSC) 
ble utsatt til 2010 pga samarbeidsproblemer med samebyen hvor feltarbeidet var planlagt. Det 
ble derfor inngått avtale i løpet av høsten 2009 med 2 andre samebyer (Udtja sameby og 
Gällevare skogs sameby) for feltarbeid i 2010. Det ble også i samråd med Rovviltnemda 
besluttet å GPS-merke en hunnbjørn (Savon) med 3 fjorårsunger som oppholdt seg nær 
grensen til Nordland. Bortsett fra noen få timer 1 dag var denne bjørnen kun på svensk side i 
2009 som medførte at det ikke kunne gjennomføres feltarbeid i Nordland på denne bjørnen. 
Derimot ble innsamlingen av bjørne-ekskrementer i Nordland gjennomført som planlagt.  

I november 2009 fikk prosjektet innvilget en søknad om omdisponering av de resterende 
midlene fra 2009 for en videreføring av prosjektet. Da det finnes et tilfredsstillende 
skogsbilveinett i Udtja sameby og Gällevare skogs sameby og derfor ikke kreves 
helikoptertransport, kunne feltarbeidet i 2010 gjennomføres som opprinnelig planlagt i 2009 
for de resterende midlene.  Da det også kom inn færre ekskrementer enn budsjettert for i 2009 
kunne også denne delen av prosjektet videreføres i 2010 på samme nivå som i 2009. 

 

2. Del 1. Utvikling av metode for bruk av GPS-utstyrte bjørner 

Metode 

Proximity-sendere og GPS-teknologi 

I løpet av vinteren 2009/2010 ble det klart at Vectronic ville utvikle en ny radiosender, en 
såkalt proximity-sender, som kan kommunisere med bjørnenes GPS-sendere. Dette er en 
relativt billig og lett radiosender som kan settes på reinsdyr og sender ut et svakt radiosignal 
(UHF) som kan plukkes opp av bjørnenes GPS-sendere når bjørnen er nærmere enn 100 m fra 
reinen. Da omprogrameres bjørnens GPS-sender fra å ta en posisjon i halvtimen til å ta en 
posisjon hvert minutt i en time etter kontakten med reinsdyrsenderen. Disse posisjonene 
sendes umiddelbart via satellitt til feltstasjonen. En så tett posisjonering gir en såkalt 
minuttsporløype som så kan spores i felt ved at minuttsporløypa til bjørnen blir lagt inn i en 
håndholdt GPS. Dette gjør at bjørner som har vært nær reinsdyr kan spores i felt få timer etter 
at bjørnen var der. Denne nye metodikken gjør også at det er mulig å redusere sporingen av 
bjørnene til kun de periodene av døgnet og de stedene der bjørnen faktisk har hatt en reell 
mulighet til å ta reinsdyrkalv. Det ble derfor besluttet å benytte denne teknologien i 2010 og 
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kjøpe inn proximity-sendere for å sette på drektige simler slik at bjørner som kommer nær 
disse simlene kan spores for søk etter kalvekadaver. 

Merking av bjørner og drektige simler 

I løpet av høsten 2009 ble det fanget 2 bjørner i Udtja sameby, men ingen bjørner i Gällivare 
skogs. Det ble derfor besluttet at feltarbeidet i 2010 skulle foregå i Udtja sameby, og 990 
drektige simler ble påsatt halsbånd med proximity-sendere i mars 2010. I løpet av mai ble 
ytterligere 4 bjørner merket før og under kalvingen i Udtja og 2 bjørner ble merket i juni etter 
kalvingen. Disse 6 fikk alle GPS-sendere. Bjørnene som ble fanget høsten 2009 fikk ikke 
GPS-sender da den ene vandret ut (en ung hannbjørn) og den andre (ei ung binne) var for lett 
til å bli utstyrt med GPS-sendere (senderen skal av etiske hensyn ikke overgå 2% av 
kroppsvekten). 

Foreløpige resultater 

Totalt kom det inn 75 minuttsporløyper i perioden fra 4 mai til 24 september 2010 etter 4 av 
de 6 GPS-merka bjørnene, 2 bjørner holdt seg stort sett utenfor området med merka simler og 
ga ingen minuttsporløyper (Fig. 1). Det ble funnet 28 reinkalver og 4 simler langs disse 
minuttsporløypene, og 7 av disse hadde to kadaver på samme sporløype. Alle reinkadaverne 
ble funnet etter 2 av bjørnene, de 2 andre bjørnene ga sporløyper uten funn av kadaver. Det 
første reinkalvkadaveret ble funnet 19 mai og det siste 1 juni (Fig. 2). Bjørnene oppholdt seg 
ved kadaveret 93±177 (gj.sn. ± st.dev.) min, med den største avstand mellom posisjonene på 
34±24 m. I tillegg til sporing av minuttsporløyper ble det også foretatt besøk på 75 ”klustere” 
dannet av halvtimesposisjoner, dvs. ansamlinger av ≥ 2 halvtimesposisjoner innen 30 m 
avstand. Disse besøkene ble gjort som en kvalitetskontroll av proximity-senderteknologien, 
dvs. i hvor stor grad bjørnsenderen plukker opp simlenes proximity-sendere når kalver ble 
tatt. På halvtimesklustere ble det funnet kadaver etter 16 elgkalver, 8 voksen elg og 2 simler 
uten proximity-sendere og kun 1 reinkalv. Kadaveret etter denne reinkalven hadde bjørnen 
besøkt, men ikke drept da kalven var råtten og hadde vært død minst 5 dager før bjørnen 
besøkte den. Ettersom simla hadde forlatt denne døde kalven forventet vi ingen 
minuttsporløype forbundet med den. 

Vurdering av metoden 

Resultatene fra feltsesongen 2010 tyder på at metodikken med bruk av GPS-sendere på bjørn 
og proximity-sendere på simler fungerer svært bra for studier av individuelle bjørners 
predasjon på reinkalv. Alle kadavre etter bjørnedrept reinkalv ble funnet på minuttsporløyper, 
mens ingen ble funnet ved besøk på halvtimesklustere. Bjørner stopper i snitt mer enn 1,5 
timer på drepte reinkalver. Vi burde derfor også ha funnet kadavre etter reinkalv på lignende 
halvtimesklustere der vi fant elgkalver, dersom reinsdyrkalver til merka simler tas av merka 
bjørner uten at bjørnens GPS-sender oppdager simlenes proximity-sendere. Dette tyder på at 
vi sannsynligvis finner alle kalver etter merka simler drept av våre GPS-merka bjørner ved 
bruk av denne metodikken. Hvor mange av elgene som var drept av bjørnen vi sporet var 
vanskelig å bedømme.  
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Figur 1. GPS posisjoner til bjørnene som ble merket med GPS-sendere i Udtja sameby (rød linje), deres alder, 
reproduktiv status og perioden deres GPS-sendere søkte etter simler utstyrt med proximity-sendere. 

 
 
 

 
Figur 2 Antall minuttsporløyper, samt antall reinkalver og voksne simler funnet ved sporing av 
minuttsporløypene fordelt per uke for feltsesongen 2010. 
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3. Del 2. Utvikling av DNA-analysemetode for identifisering av klauvdyr 

i bjørne-ekskrementer 

Bioforsk Svanhovd, fikk i oppdrag av DN å analysere alle ekskrementprøver av bjørn samlet 
inn i Nordland i 2009, som et ledd i estimeringen av minimum antall bjørn i hele landet. Vi 
inngikk derfor en avtale med Bioforsk, Svanhovd i 2009 om utveksling av innsamlede 
ekskrementprøver. Ingen av individene identifisert i Nordland i 2009 er identisk med 
individer registrert i Sverige (Wartiannen et al 2010). Her følger foreløpige resultater fra de 
mekaniske analysene. 
 

Metode 

Ekskrementene fra brunbjørn (Ursus arctos) ble samlet inn i Nordland fylke fra 22.04.2009 til 
14.09.2009, frosset ned etter innsamling og merket med nummer frå 2009BR0026 til 
2009BR0043 (n=18). Ekskrementene ble analysert i tidsrommet 12.02.2010 til 08.04.2010 
etter samme metode som Dahle og Swenson (1998). Før tining i avtrekkskap ble 
ekskrementene veid, og volum ble målt etter tining ved at ekskrementene ble senket i en 
sylinder med vann. Ekskrementene ble deretter vasket i en 0.8 mm sil, og av det gjenværende 
materialet ble maksimum fem prøver á 6 ml tilfeldig tatt ut. Materialet ble undersøkt under 
lupe (Leica MS5), og det ble registrert hvor stor andel av vegetasjon, bær, insekt, rester av 
pattedyr eller annet som var tilstede (Tabell 1). Dersom det ble funnet hår eller andre rester fra 
pattedyr ble dette lagt i en tynn papirpose til tørking. Vi benyttet et mikroskop (Zeiss, 5/0.11 – 
40/0.65) og manualer for å kategorisere hårene (Brunner og Coman, 1974; Day, 1966; Debrot, 
1982 ; Moore et al., 1974). Hårene ble støpt i kanada-balsam eller limt fast til objektglasset 
med oppvarmet glyserol-gelantin før analyse (Fig. 3). Dersom prøvene innholdt mer enn 15 
hår ble et tilfeldig utvalg av hårene undersøkt.  
 

Foreløpige resultater 

Tre av ekskrementene inneholdt nok materiale etter siling til å fylle fem prøver, mens ti 
ekskrement bare inneholdt nok materiale til å fylle èn prøve (Tabell 1). Tabell 1 viser at åtte 
ekskrement kun inneholdt vegetasjon og/eller bær. I åtte ekskrement fant vi hår, og i tre av 
disse ekskrementene stammet hårene bl.a fra hjortevilt (Fig.1). Det ble gjort forsøk på å 
avklare om hårene tilhørte elg (Alces alces) eller rein (Rangifer tarandus), men usikkerheten 
var for stor til å bestemme innholdet til art. Bjørner får i seg bjørnehår ved pelsstell, og i fem 
av ekskrementene var bjørnehår de eneste hårene som ble funnet (Fig. 1). Prøvene ble også 
sendt til DNA-analyse for funn av bjørne-DNA (tabell 1). Det ble påvist DNA fra bjørn i fire 
ekskrement. Av disse fant vi hår fra hjortevilt og bjørnehår i ett ekskrement, bare hår fra 
hjortevilt i ett ekskrement, og ingen hår i to ekskrement. I de fem prøvene der vi kun fant 
bjørnehår, ble DNA fra bjørn ikke påvist. 
 
Vurdering av metoden 

En vurdering av metoden vil foreligge når DNA-analysene av de samme ekskrementprøvene 
er gjennomført. 
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Tabell 1. Innholdet i ekskrementer fra brunbjørn (Ursus arctos), innsamlet i Nordland fra april til september 
2009 og undersøkt våren 2010. Etter vasking av materialet gjennom en 0.8 mm sil, ble inntil fem prøver á 6 ml 
analysert for hver av ekskrementene. Andelen av vegetasjon, bær, insekt og rester etter pattedyr ble bestemt, og 
gitt som et snitt av alle prøvene for hver av ekskrementene. Tr = spor av material som ble anslått til <1% av 
innholdet i prøven. For DNA-prøve og om bjørnehår var tilstede: N = negativ, P = positiv, U = usikker. 

 
Prøve

nr. Sted 

Komm

-une Dato Mengde 

Vege-

tasjon Bær 

In-

sekt 

Patte-

dyr  

Bjørn

-DNA 

Bjørne

-hår  

Konklusjon 

pattedyr 

1 

Sakarias

tjønna Saltdal 

20. 

mai. 

112 gr / 

149 ml  100 

 

tr 

 

N N 

 

2 

Kapp-

skardet Grane 

8.  

jul. 

4.43 gr / 

5 ml 50 

 

50 tr N P Bjørn 

3 

Bog-

fjellet Grane 

27. 

jul. 

32 gr /  

70 ml 5 95 

 

tr N P Bjørn 

4 Kroken 

Hatt-

fjelldal 

10. 

aug. 

5.86 gr / 

6 ml 90 

  

10 P P 

Hjortevilt/ 

bjørn 

5 

Harrvass

-dalen 

Hatt-

fjelldal 

26. 

aug. 

0.08 gr / 

<1 ml Tr 

   

N N 

 

6 Hatten 

Hatt-

fjelldal 

2. 

sep. 

6.46 gr / 

6 ml  30 40 

 

30 P U Usikker 

7 Hatten 

Hatt-

fjelldal 

4. 

sep. 

3.09 gr / 

2 ml 80 

  

20 N P Bjørn 

8 Asplia 

Hatt-

fjelldal 

14. 

sep. 

3.03 gr / 

2 ml 40 

 

60 

 

N N 

 

9 

Elsvatn - 

Hatten 

Hatt-

fjelldal 

31. 

aug. 

5.74 gr / 

3 ml 45 5 

 

50 N P Bjørn 

10 Hatten 

Hatt-

fjelldal 

3. 

sep. 

4.06 gr / 

2 ml 

 

100 

  

P N 

 

11 Hatten 

Hatt-

fjelldal 

4. 

sep. 

3.75 gr / 

3 ml 

   

100 N P Bjørn 

12 

Båtskad-

vatnet  Grane 

22. 

aug. 

26.6 gr / 

26 ml 100 

 

tr tr N N Hjortevilt 

13 

Tverr-

åga Vefsn 

6. 

sep. 

23.5 gr / 

45 ml 7 93 

  

N N 

 

14 

Krutå-

dalen 

Hatt-

fjelldal 

26. 

aug. 

7.73 gr / 

8 ml 100 

   

N N 

 

15 

Rise-

vatnet Saltdal 

23. 

aug. 

61 gr /  

65 ml  100 

   

N N 

 

16 

Harvass-

dalen 

Hatt-

fjelldal 

24. 

aug. 

5.73 gr / 

3 ml 40 

  

60 N N Usikker 

17 

Skaiti-

dalen Saltdal 

22. 

apr. 

581 gr / 

550 ml 36 2 

 

60 P N Hjortevilt 

18 

Apfjell-

lia Grane 

16. 

aug. 

128 gr / 

115 ml 100 

 

tr 

 

N N 
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Figur 3. Eksempel på struktur i hår fra bjørneekskrement. Bildene av hårene er tatt gjennom linsa på 
mikroskopet, med et Panasonic DMC-ZX1 digital kamera. a) 2009BR0029 (hjortevilt) b) 2009BR0032 
(bjørnehår). c) 2009BR0034 (bjørnehår), d) 2009BR0036 (bjørnehår), e) og f) 2009BR0037 (hjortevilt), g) og h) 
2009BR0042 (hjortevilt).  

e) f) 

g) h) 

c) 

a) b) 

d) 
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4. Videreføring av prosjektet og sluttrapportering 

Den svenske delen av prosjektet vil fortsette som planlagt med feltarbeid i 2 samebyer i 2011 
og 2012. Det vil bli merket 400 flere simler med proximity-sendere i Udtja sameby og 1500 
simler i Gällivare skogs sameby, slik at alle voksne simler i begge samebyer vil være merket 
med proximity-sendere. Det vil også bli nymerket opptil 10 bjørner per år i hver av 
samebyene samt at allerede merkede bjørner vil bli fulgt opp. Feltarbeidet i prosjektet kan 
følges på bloggen http://bjornpredation.blogspot.com/ som oppdateres gjevnlig under 
feltarbeidet. 

I 2009 fikk vi tilsendt totalt 18 ekskrementprøver fra Bioforsk som nå er mekanisk analysert 
(se punkt 3). Dette er litt under halvparten av prøvene som kom inn til Bioforsk i 2009. Dette 
beror på at Bioforsk kun sendte oss prøver fra deres første mottak fra SNO. Forhåpentligvis 
finnes det fortsatt fysiske prøver fra de resterende prøvene, slik at disse kan analyseres 
mekanisk sammen med ekskrementprøvene samlet inn i 2010 som vi ennå ikke har mottatt. 
Ekskrementprøvene fra begge år vil bli DNA-analysert for innhold av rein, elg og sau, etter 
ekskrementprøvene fra 2010 (og de resterende fra 2009) er mottatt og analysert mekanisk. 

Det jobbes for tiden med analyser av dataene fra feltsesongen i 2010 og en sluttrapport fra 
dette prosjektet vil bli ferdigstilt når alle resultater fra feltsesongene 2009 og 2010 foreligger. 
Sluttrapport fra den svenske delen av prosjektet vil foreligge i desember 2012. 
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