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1. Sammendrag
Bjørnejakten øker med den økende populasjonen av brunbjørn (Ursus arctos) i Skandinavia,
og skadeskytningsfrekvensen er forventet å øke i samme takt. På dette grunnlaget vil vi
oppleve et økt behov for ekvipasjer, av førere og hunder, som innehar kunnskap om og
erfaring med å spore potensielt skadet bjørn. I denne studien har vi analysert sporinger på
GPS-merkede bjørner, utført av 27 førere med til sammen 53 hunder, gjennom Det
skandinaviske bjørneprosjektet sommeren 2007 og 2008. Vi benyttet to kriterier for å evaluere
sporingssuksess: 1) Andel suksessfull sporing (AS), som er prosent bjørnespor i forhold til
den totale sporlengden, og 2) suksessfull sporing inntil første tap (SIT), som er antall meter
bjørnespor fra sporstart til sporet mistes første gang. I 2007 fant vi at SIT var 214±176m
(gjennomsnitt±standardavvik), og AS var 49±29% (N=91). Denne lave suksessen gjorde at
treningen ble intensivert i 2008, og det ble benyttet to forskjellige treningsmetoder: Metode 1
trente en intensiv uke, hvor hver ekvipasje sporet alene (N=32). Metode 2 fordelte treningsoppholdet over en uke, deretter 1-3 dager, hvor flere ekvipasje sporet sammen ved bruk av
konkurransesporing (N=82). Sammenliknet med 2007 hadde Metode 1 signifikant økning av
SIT med 34%, og Metode 2 hadde 29% økning av AS. Ved 59% av sporingene hadde Metode
1 dårlig sporstart, hvor ekvipasjen startet på feil spor og måtte veiledes tilbake, og Metode 2
hadde dårlig sporstart ved 33% av sporingene. SIT økte med antall sporinger innen en sesong.
AS økte ikke med antall sporinger, men var signifikant høyere for Metode 2. Med økende
alder på hund minket AS, og lengden på SIT minket når ekvipasjen sporet med lavere
hastighet. Hundegruppen apporterende hunder hadde signifikant høyest AS og tendens til
høyere SIT. Spesialtrente hunder på sporing av rovdyr/bjørn hadde både høyere SIT og AS
sammenliknet med hunder som hadde mye jakterfaring på bjørn. Hunder uten jakterfaring på
bjørn hadde høyere AS sammenliknet med hunder som hadde medium/mye jakterfaring på
bjørn. Vi fant at hunder som var benyttet på bjørnejakt hadde signifikant lavere AS. Derimot
hadde hunder som det var skutt bjørn for høyere AS men kortere SIT. Hunder som var
benyttet under reelle ettersøk på bjørn hadde lengre SIT, men lavere AS. Førere som hadde
gått ettersøkskurs gjennom Jegerforbundet hadde signifikant dårligere SIT og AS enn de som
ikke hadde gått kurs. Vi konkluderte med at suksessen av sporingene var heller en funksjon av
treningsnivå, enn erfaring med bjørn eller påvirkning av miljøfaktorer. Ettersøksekvipasjer i
Norge og Sverige har per dags dato ikke 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
eventuelt bringe inn nye raser og videreutvikle treningsmetoder i ettersøksarbeidet.
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2. Innledning
Den skandinaviske stammen av brunbjørn (Ursus arctos) var estimert til 4000-5000 individ i
1850 (Swenson et al. 1995). Antallet brunbjørn ble kraftig redusert inntil 1930, på grunn av
intensiv jakt i både Norge og Sverige. På dette tidspunkt var populasjonen av brunbjørn
nærmest utryddet i Norge, og det var kun 130 individer i Sverige (Swenson et al. 1995).
Populasjonen begynte å øke i Sverige etter fredningen som fant sted på slutten av 1800-tallet
(Bjärvall 1990; Swenson et al. 1995). I dag er bjørnebestanden estimert til mellom 2350-2900
i Sverige, og minimum 126 individer i Norge (Bjervamoen et al. 2008; Miljödepartementet
2007; Sahlèn et al. 2006). I Sverige har stammen en årlig økning på 5,5% (Sahlèn et al. 2006),
og det nasjonale målet i Norge er å øke bjørnebestanden til 15 ynglinger i året
(Miljøverndepartementet 2004). Lisensjakt på bjørn ble innført i Sverige i 1981, og i takt med
den økende bjørnestammen har den årlige avskytningen blitt mer enn tredoblet på ti år
(Stokke et al. 2008). Under jaktåret 2007/2008 ble det skutt 233 bjørner i Sverige (SVA
2008), og i Norge ble det fattet vedtak om felling av sju bjørner selv om bestandsmålet per
dags dato ikke er oppnådd (Dirnat 2008).
Skadeskytningsfrekvensen på bjørn vil øke med økt bjørnejakt (Stokke et al. 2008).
Stokke et al. (2008) har kartlagt prosedyre ved jakt på bjørn i Sverige basert på
spørreundersøkelse av 218 bjørneskyttere i Sverige årene 2006 og 2007, som viser at
skadeskytningsfrekvensen i verste fall er 32 prosent. Skadeskyting kan føre til at jegeren
utsetter seg selv og andre for risiko (Swenson et al. 1999b). Dette studiet undersøkte 114
tilfeller, hvor bjørner har angrepet og skadet mennesker i Sverige og Norge i perioden 17501962. Resultatet viste at jakt, skadeskyting og påskyting var de dominerende risikofaktorene. I
tillegg til skadeskyting kan økning av bjørnepopulasjonen også føre til konflikter mellom
bjørn og menneske, som tap av bufe/tamrein og trafikkpåkjørsler.
Behovet for ettersøksekvipasjer, definert som en fører med hund, som kan finne og
avlive bjørn vil bli større med en økende bjørnepopulasjon. Det er viktig at både hund og fører
har nødvendig trening og kunnskap før de blir sendt på oppdrag, slik at beredskapen blir
tilfredsstillende. I Norge og Sverige arrangerer jegerforeningene utdannelse i ettersøk av
bjørn, og testing av hunder på bjørn i park. Ingen av disse utdannelsene inneholder organisert
trening, eller tester av hundene i å spore bjørn (Kristofferson et al. 2000).
I 2007 ble det rapportert 24 ettersøk av påskutte bjørn i Sverige (Jaxgård 2007). Av de
gjennomførte ettersøkene ble kun halvparten av bjørnene funnet. For bjørnene som ikke ble
funnet, var den gjennomsnittlige lengden bjørnesporet har blitt fulgt 4,6 kilometer (Jaxgård
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2007). Dette står i sterk kontrast til resultatene fra det Skandinaviske bjørneprosjektet, som
dokumenterte sporingsarbeid på bjørn av ettersøksekvipasjer i Norge og Sverige ved hjelp av
GPS-teknikk. Resultatet viste at ekvipasjene sporet gjennomsnittlig 214 meter før de mistet
sporet (Vang & Moen 2007).
Hunder er kompetente til å følge ett spor eksakt der individet har satt ned føttene
(Shivik 2002). Denne egenskapen er nødvendig når man sporer en potensielt skadet bjørn og
når hensikten er å dokumentere hva bjørnen har gjort. Under ettersøk på bjørn benyttes
løshundjakt i kombinasjon med sporing i line (Jaxgård 2007). Løshundtradisjonen er rotfestet
og utviklet på elgjakt, og i nyere tid er jaktformen også benyttet på bjørn. Ca. 15-20% av alle
hundene som testes i bjørnepark gjennom Norges jeger- og fiskeforening blir godkjente for
ettersøk på bjørn (K. Vik pers.medd.). Disse hundene er trolig dyktige løshunder å anvende
ved ettersøk på bjørn, med det er sjeldent løshundmonentet som brister. Problemet er å spore
seg frem til bjørnen, og det gjør man ved å spore med en dyktig sporhund, og en minst like
dyktig hundefører.
Dette studiet er utført av Det skandinaviske bjørneprosjektet på oppdrag fra Statens
naturoppsyn og Viltskadecenter, som en oppfølging av studien til Vang & Moen (2007). Ved
hjelp av GPS-teknikk har vi dokumentert sporingsarbeid på bjørn av ettersøksekvipasjer fra
Norge og Sverige. Ettersøksekvipasjene skulle få trene på bjørnesporing på GPS-merkede
bjørner, og det Skandinaviske bjørneprosjektet skulle dokumentere sporarbeidet. Vi hadde
som mål å undersøke følgende spørsmål:
1) Hvor presise er norske og svenske ettersøksekvipasjer i sporet?
2) Hvor lang suksessfull sporing har ekvipasjene før de mister sporet?
3) Hvilke faktorer påvirker kvaliteten på sporingen?
4) Forbedres sporingsarbeidet innen en sesong?
5) Er sporingsarbeidet forbedret sammenliknet med sporingene i 2007?
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3. Metode
3.1 Studieområde
Studiet ble gjennomført i det sørlige studieområdet til Det skandinaviske bjørneprosjektet,
som ligger i Dalarnas og Gävleborgs län (fylker) i sør-midt Sverige (61°N, 15°E) (Figur 1).
Topografien er karakterisert med små åser som domineres av barskog, med hovedsakelig furu
(Pinus sylvestris) og gran (Picea abies), blandet med løvtrearter som sølv- og fjellbjørk
(Betula pendula, B. puberscens), gråor (Alus incana), osp (Populus tremula) og rogn (Sorbus
aucuparia). Bakkevegetasjonen består av einer (Juniperus communis) og vier (Salix spp.).
Blåbær (Vaccinium myrtillus), tyttebær (Vaccinium vitis-idaea), krekling (Empetrum
hermaphrodium) og røsslyng (Calluna
vulgaris) er dominerende i feltsjiktet i
området (Zedrosser et al. 2006).
Studieområdet befinner seg under
tregrensen (750 m.o.h.) (Dahle &
Swenson 2003), med et høyt antall
innsjøer, elver, bekker og myrområder.
Dette er et område bestående av
intensivt skogbruk, som resulterer i
store områder med monokulturer og
store hogstflater. Hogstflater dekker ca.
8% av skogområdet, og ca. 40% av
skogen er yngre enn 35 år (Swenson et
al. 1999a). Bebyggelse i området er
begrenset til enkelte mindre tettsteder
og stedvise hus og hytter, men er lett
tilgjengelig på grunn av et velutviklet
veinett. Området har en estimert
gjennomsnittlig tetthet av brunbjørn på
Figur 1 Kart over Sverige og studieområdet. Det skraverte
området indikerer utbredelsesområdet for brunbjørn som
er benyttet i studiet.
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cirka 30 individer per 1000 km2
(Solberg et al. 2006).

3.2 Deltagere
3.2.1 Førere
Deltagerne utførte sporinger på GPS-merkede bjørner i perioden 11. juni til 13. september
2007 og perioden 27. mai til 9. august 2008. Hundeførere som deltok fra Sverige ble valgt ut
av Länstyrelsen (Lst) i sju ”bjørne” län, og Svenska jägareforbundet (SJF). I Norge benyttet
Statens naturoppsyn (SNO) hundeførere som er ansatt som fellingsledere på rovvilt. I tillegg
ble det invitert hundeførere fra Svenska dovviltprojektet (SDP), hundeinstruktører og lokale
jegere.
3.2.2 Hunder
For å analysere potensielle forskjeller i kvaliteten på sporingsarbeid hos hunder, ble hundene
adskilt i grupper basert på rasegruppering etter standard fra Norsk kennelklubb (NKK) (2008).
Følgende fire hundegrupper benyttes hovedsakelig av det offentlige ved ettersøk på bjørn:
1) Skjellende hunder: Jakthunder som hovedsaklig benyttes til storviltjakt, hvor hunden
søker ut fra jegeren for å finne viltet og stille det, det vil si får viltet til å stoppe.
Hunden markerer for jegeren at viltet er stilt med høylydt skjelling.
2) Dachs-, drivende- og sporhunder: Jakthunder som er særskilt godt utrustet for å
spore vilt. De har forholdsvis lite kontakt med jegeren under jakten og kan slå ut på
lange drev når de sporer eller har los. Overvær er kun viktig for drivende når hunden
kan etablere synskontakt med viltet.
3) Apporterende hunder: Jakthunder som regnes som kortjagere, bestående av støtende
fuglehunder, som primært er dyktige apportører. Noen av hunderasene i denne
gruppen klassifiseres som ”hentere”, andre som både ”finnere” og ”hentere”.
4) Stående fuglehunder: Jakthunder som hovedsakelig benyttes til jakt på fugl, hvor
hunden tar stand (fryser fast i en stilling), og vender hodet mot byttet den har
oppdaget. De finner hovedsakelig byttet gjennom overvær.
Hunderasene som ikke defineres innen en av de fire ovennevnte gruppene, er utelukket i
analysene angående hunder brukt av det offentlige til sporing. Resultatene fra disse
hunderasene inngår allikevel i de resterende analysene for å øke det statistiske grunnlaget. Når
det gjelder hundegrupper/raser som er representert med kun ett individ, anser vi tallmaterialet
å være for lite til å bunne bedømme gruppen/rasen.
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3.3 Spørreskjema
I 2008 ble det utarbeidet et spørreskjema, med formål om å utrede utdannelsen i
bjørnesporing, og for å få ett innblikk i ekvipasjenes erfaringer med bjørn og ettersøk.
Spørreskjemaet ble delt ut til samtlige hundeførere fra SNO, Lst og SJF, som deltok i
bjørnesporing i 2008. I tillegg ble spørreskjema delt ut til førere fra Svenska dovviltprojektet
og hundeinstruktører, som utførte mer enn en sporing. Hundeføreren besvarte ett
spørreskjema som omhandlet føreren selv og ett skjema for hver av hundene hans som deltok
(Appendiks 1). Spørreskjemaet til hundefører var inndelt i personlige erfaringer omkring
bjørnjakt- og ettersøk og erfaringer omkring treningsopplegget i bjørnesporing. Når det
gjelder hund, var spørreskjemaet inndelt i hundens erfaring med bjørn, ettersøk og annet vilt.
Hunden defineres her å ha mye jakterfaring på bjørn når det har blitt skutt bjørn for hunden og
den har blitt benyttet under reelle ettersøk på bjørn. Svaralternativene var basert på avkryssing
av bokser med enten ja/nei alternativer eller en gradering på fem bokser fra helt enig til helt
uenig.

3.4 Bjørner
Bjørnene som ble benyttet til sporing er ansett som voksne ved reproduktiv alder, det vil si >3
år for hannbjørn (Zedrosser et al. 2007) og >4 år for binner (Zedrosser et al. 2006). Yngre
bjørner er ansett som subadult. Binner med unger ble ikke sporet på grunn av deres
begrensede bevegelsesmønster, for å unngå forstyrrelse og fordi det kan være vanskelig å
avgjøre hvilken bjørn som spores.
Alle bjørnene var utstyrt med GPS Plus-3 eller GPS Pro-4 halsbånd med
aktivitetssensorer og GSM-modem (Vectronic Aerospace, Berlin, Tyskland). Prosessen med å
fange, aldersbestemme og merke bjørnene er beskrevet i Arnemo et al. (2006). Posisjon og
aktivitetsdata ble lagret i GPS-halsbåndet. Datapakker på sju lagrede GPS-posisjoner ble
automatisk overført av GSM-modemet som tekstmelding, og lagret i en database. GPShalsbåndene var programmert til å ta posisjon hvert 30. minutt i 2007, men to ganger i uken
ble GPS-halsbåndene stilt inn på å ta posisjon hvert minutt i tidsrommet 02:00-05:00 GMT
(04:00-07:00 lokal tid). I 2008 ble i hovedsak minuttposisjoner benyttet fordi det gav et mer
detaljert bevegelsesmønster i forhold til 30. minuttposisjoner. Tidsrommet ble deretter endret
til 18:00-20:00 GMT (20:00-22:00 lokal tid). Tidsrommene for minuttposisjoner i 2007 og
2008 ble valgt for å få posisjoner på en aktiv bjørn (Moe et al. 2007).
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3.5 Trening på spor av GPS-merkede bjørner
Begrunnelsen for å spore på GPS-merkede bjørner i 2007 var å teste ekvipasjene, samtidig
som de skulle få trening i å spore bjørn. På grunn av manglende treningsmuligheter i sporing
av bjørn, samt dårlige sporingsresultat i 2007 (Vang & Moen 2007), var det nødvendig å
intensivere trening på bjørnesporing i 2008. Samtlige ekvipasjer startet med et to dagers
sporingskurs i 2008, som bestod i grunnleggende teori og praktisk trening på kunstspor. Med
kunstspor menes menneskespor som er kjent for hundefører. Disse forekom med eller uten
duft av bjørn i form av bjørnepels trukket i sporet, eller bjørnepels sammen med vann på
sprayflaske, som sprayes i sporet.
Under utførelse av spor på GPS-merkede bjørner ble det benyttet en håndholdt GPS
(Garmin GPSMap 60csx (Olathe, Kansas, USA)), for å registrere ekvipasjens sporarbeid til
sammenlikning med bjørnens GPS posisjoner. GPS-posisjonene som illustrerer bjørnens
bevegelse er definert som GPS ”posisjoner”. Disse forekommer som minutt- og 10-minutt
intervaller (Figur 3). Sporingen som utførtes av ekvipasjene er definert som GPS ”punkter”,
og ble logget i den håndholdte GPS-mottakeren per 10 meter (Figur 3). Antall meter mellom
GPS-punktene kan variere på grunn av feilmargin ved GPS-lokaliseringen (Cain et al. 2005;
D'Eon 2003; DeCesare et al. 2005), men vi antar dette vil bli utlignet gjennom forløpet av
sporløypen. Under sportreningen på GPS-merkede bjørner benyttet vi to forskjellige metoder i
2008, for å kunne sammenlikne treningsmetoder.

3.6 Treningsmetode 1
Treningsmetode 1 ble benyttet av de norske ekvipasjene. Under treningen deltok en til tre
førere i en uke, med to sporinger per dag. Denne treningsmetoden er samsvarende med
metoden i 2007 (se for øvrig Vang & Moen 2007), men det ble lagt mer vekt på trening i
utførelsen av sporing på GPS-merkede bjørner (Appendiks 1)
3.6.1 Utvalg av sporløype fra bjørn
GPS-posisjonene ble valgt ut i ESRI® ArcMAP™ 9.2 (ESRI Inc. 1999-2006). Sporløypene
var 10 til 24 timer gamle for å unngå forstyrrelse av bjørnen, men allikevel kunne finne
relativt ferske tegn etter bjørnen. Minuttposisjonene var tilfeldig plassert i terrenget avhengige
av bjørnens bevegelse og plassering. Alle GPS-posisjonene med minuttintervall ble valgt for å
benytte til sporing, og lastet ned i den håndholdte GPS-mottakeren. Posisjonene ble fordelt på
1-3 ekvipasjer, med målsetning om å oppnå lange sporstrekninger. Lengden på utvalgt spor
8

var allikevel individtilpasset hver ekvipasje, og var avhengig
av blant annet alder, opplagthet og erfaring hos hunden.
Dersom minuttposisjoner ikke var tilgjengelige på grunn av
teknisk svikt, ble det benyttet 10-minuttposisjoner.
Posisjonene ble valgt ut ved at man hadde 10-minutts GPSposisjoner, som endte opp i en dag eller nattleie. Leiene ble
indikert ved en klynge av GPS-posisjoner i tidsrommene
09:00-16:30 og 00:00-02:30, for henholdsvis dagleie og
nattleie (Moe et al. 2007). Sporingen ble avsluttet i en
bjørneleie, for å ha en konkret sporslutt med mye vitring av
bjørn. På denne måten fikk man sikkerhet for at hunden ble
belønnet på bjørneduft. Dersom det var aktuelt med
sporløyper fra flere bjørner, ble bjørnen med færrest
sporinger valgt.
3.6.2 Utførelse av spor
Sporstart
På både minuttposisjoner og 10 minuttposisjoner, veiledet
sporlederen (Silje Vang og/eller Lena Brorsdatter) ekvipasjen
mot startposisjon. Den ble lokalisert ved hjelp av ”GO TO”
funksjonen i den handholdte GPS-mottakeren, slik at distanse
og retning var kjent for sporleder. Sporleder gikk i en 90°
vinkel mot startposisjonen som var GPS-posisjon nummer to.
GPS-posisjon nummer en og tre ble benyttet for å angi
vinkelen. Hundeføreren startet sporingen når sporleder var 20
meter fra startposisjonen. Lengden på 20 meter ble valgt for
at ekvipasjen skulle være nær startposisjonen når de startet
sporingen. Ekvipasjen fikk informasjon om retningen og
distanse til startposisjonen og til neste posisjon, for å gi
mulighet til en god sporstart. Hundeføreren utførte
startprosedyre for hunden, i form av påsetting av sele og
sporline, og kommanderte hunden til å starte søket.
Feilmargin i GPS-lokalisering er antydet å være en
buffersone med en radius på ≤ 7,98 m 99% av tiden
9

Treningsmetode 1
• Ble benyttet av de norske
ekvipasjene fra Statens
naturoppsyn.
• Hver ekvipasje trente i en
uke, med to sporinger per
dag.
• Sporinger er utført på
minutt-, og 10-minutt GPSposisjoner etter bjørn.
• Treningsmetoden var
sammenlignbar med
metoden som ble benyttet
i 2007.
- Sporstart ble utført ved
å gå mot startposisjon i
90°vinkel.
- Hver ekvipasje sporer
en forhåndsbestemt
sporlengde alene.
- Målsetning om lange
sporstrekninger.

(DeCesare et al. 2005) (Figur 3), og når hunden markerte bjørnspor innenfor denne radiusen
ble det registrert sporstart. Dersom ekvipasjen hadde dårlig sporstart og startet på feil spor ble
ekvipasjen veiledet tilbake til neste GPS-posisjon etter bjørnen, og fikk mulighet til en ny
sporstart (Figur 3).
Sporgang
Ekvipasjen skulle følge bjørnens sporløype fra sporstart til neste GPS-posisjon, som ble
verifisert med en distanse mindre enn ~8 m til posisjonen (DeCesare et al. 2005). Når
ekvipasjen nådde posisjonen ble de informert om neste posisjon. Ved første sporinger fikk
fører informasjon om både retning og lengde til hver GPS-posisjon etter bjørnen. Mengden
informasjon ble deretter gradvis minket utover uken, inntil kun distanse til neste posisjon var
kjent. Under sporingen ble sportegn etter bjørn i form av fødesøk, hvile og markering
registrert som punkter i GPS-mottakeren, som ”sikre sportegn” (Figur 3).
Ved sporingene på 10-minuttposisjoner, ble det subjektivt avgjort om hunden sporet
bjørn eller ikke av sporleder i samarbeid med hundefører (se for øvrig Vang & Moen 2007).
Suksessfull sporing ble avgjort i en kombinasjon av hundens atferd og sportegn etter bjørn.
Ikke-suksessfull sporing ble avgjort i en kombinasjon av endring av hundens atferd, mangel
på sportegn av bjørn og synsobservasjon eller sportegn etter andre dyr. Tap av bjørnespor ble
ansett å være fra hunden mister bjørnesporet og ekvipasjen har gått mer enn 100m uten
bjørnespor. En tapsgrense på 100m uten bjørnespor ble gitt for at føreren skulle ha en rimelig
sjanse til å oppdage tapet og få hunden tilbake til bjørnesporet.
GPS-minuttposisjoner er mer detaljert i forhold til 30- og 10-minutts posisjoner, og
indikerer i større grad bjørnens bevegelsesmønster. Sporingen ble derfor avbrutt når
ekvipasjen befant seg mer enn 1,5 ganger lengden til avstanden mellom de to nærmeste GPSposisjonene. I tillegg til denne avstanden ble hundens atferd og sportegn etter bjørn vurdert.
Ved avbrytelse ble ekvipasjen veiledet til nærmeste posisjon. Tapsgrensen er antatt å være
hvor ekvipasjen har blitt avbrutt og veiledet tilbake til sporet.
Sporslutt
Sporingen ble avsluttet når ekvipasjen nådde siste minuttposisjon, eller ved minuttposisjonen
hvor det var avtalt å bytte ekvipasje. Ved endt sporing viste sporleder ekvipasjen tilbake, og
veiledet neste ekvipasje til sporstart. Disse startet ved posisjonen etter sporslutt til foregående
ekvipasje.
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Figur 3 Eksempel på en sporing av en voksen binne. Bjørnens GPS-posisjoner er illustrert med røde sirkler med en buffersone på 8 m, og sportegn etter bjørn vises i
form av gule stjerner. Sporloggen er illustrert med GPS-punkter med 10 m avstand, bestående av: a) Alle punktene: Den totale sporløypen (780 m), b) Blå + Grønn:
11
Andel suksessfull spor (AS) (79.5%), c) Blå: Meter suksessfull sporing inntil første tap (SIT) (350 m). Forstyrrelse fra annet vilt består av d) Rosa: Forstyrrelse fra
”usikkert” vilt to ganger og e) Orange: Forstyrrelse fra eng en gang, og f) Rød: Ekvipasjen har blitt avbrutt og veiledet tilbake til sporet tre ganger.

3.7 Treningsmetode 2
Treningsmetode 2 ble benyttet av de svenske ekvipasjene, hvor
førerne ble fordelt på to intensive treningsuker. Deretter fikk
ekvipasjene tilbud om å komme tilbake for å trene en til tre
dager, med en sporing per dag. Den intensive treningsuken
startet med en sporprøve for å undersøke hvilket nivå
ekvipasjene var på, og for å finne styrker og svakheter med
hensyn på den videre treningen. Dag to bestod av kunstspor
morgen og kveld, tilpasset den enkelte ekvipasje. De resterende
dagene var det kunstspor morgen, og sporing av GPS-merkede
bjørner kveld. (Appendiks 2).
3.7.1 Utvalg av sporløype fra bjørn
Kun minuttposisjoner ble benyttet av metode 2. Dersom det
forekom teknisk svikt i overførsel av minuttposisjoner, utførte
ekvipasjene sporing på kunstspor. Alle GPS-posisjonene med
minuttintervall ble valgt for å benytte til sporing, og lastet ned i
den håndholdte GPS-mottakeren (se for øvrig metode 1). Antall
GPS-posisjoner en ekvipasje skulle spore ble avgjort i felt, hvor
lengden var avhengig av hundens dagsform og motivasjon for
sporing. Målsetningen var korte kvalitative sporinger med
suksessivt økende lengde på sporet.
3.7.2 Utførelse av sporing
Sporstart
Sporleder veiledet ekvipasjen inntil 20 meter fra
startposisjonen. Sporstarten ble deretter leitet opp av fører i
samarbeid med sporleder, mens hunden observerte. Dette for å
få ha mulighet for en god sporstart og for å bygge opp interesse
hos hunden. Hundefører utførte startprosedyre for hunden og
gikk vinkelrett på sporløypen etter bjørnen. Når hunden
markerte sporløypen ble den berømmet, og sporstart ble
registrert. Dersom ekvipasjen hadde dårlig sporstart ble
12

Treningsmetode 2
• Ble benyttet av de svenske
ekvipasjene fra Lst og SJF.
• Ekvipasjene var fordelt på 2
uker, med en sporing om
dagen. Deretter 1-3
sporinger fordelt utover
sesongen.
• Sporinger er kun utført på
GPS minuttposisjoner etter
bjørn.
• Treningen på GPS-merket
bjørn ble utført ved:
- Startposisjon ble leitet
opp av fører/sporleder.
- Flere ekvipasjer sporet
ved hjelp av
konkurransesporing.
- Målsetning om kvalitet
på spor med suksessivt
økning av lengde.

ekvipasjen i likhet med metode 1 veiledet til neste GPS-posisjon, med mulighet til en ny
sporstart,
Sporgang/Sporslutt
Under sporgangen ble det benyttet konkurransespor, det vil si at en ekvipasje sporer, og de
resterende ekvipasjene går bak for å opparbeide motivasjon hos hunden. Ekvipasjen som
sporer avsluttes når hunden anses for å være på topp, og neste ekvipasje overtar. Dette for å gi
hunden gode opplevelser med sporingen, som den vil ta med seg til neste sporing. Om
ekvipasjen sporet bjørn og sportap ble avgjort på samme premisser som minuttposisjoner ved
metode 1 (se metode 1).

3.8 Forstyrrelse fra annet vilt
Ved avbrytelse ble det notert om ekvipasjen fulgte andre dyr som elg, fugl eller annen bjørn,
dokumentert i form av sportegn eller synsobservasjon av dyrene. Uten dokumentasjon av
andre dyr ble avbrytelsen registrert som ”usikkert”, hvor det antas at ekvipasjen følger et
annet dyr (Figur 3). I disse tilfellene vet vi med sikkerhet at ekvipasjen ikke sporer riktig
individ, på grunn av for stor avstand til GPS-posisjon på >1,5 ganger lengden av nærmeste
GPS-posisjoner. Dersom det var funn at sportegn etter bjørn men avstanden til GPSposisjonene var for stor, så antok vi at ekvipasjen har byttet bjørneindivid.

3.9 Sporingssuksess
For å undersøke kvaliteten av sporingene ble hvert GPS-punkt i sporloggen av ekvipasjens
arbeid ble registrert for sporet bjørn eller ikke bjørn (Figur 3). Sporstarten regnes fra
ekvipasjen har sporet bjørn, indikert med sporløype mellom to GPS-posisjoner. Tap av spor er
definert ved mer enn 1,5 ganger lengden mellom to GPS-posisjoner på minuttposisjoner.
Tapet regnes fra endring av retning, til ekvipasjen er avbrutt og veiledet tilbake til sporet. På
10-minuttposisjoner defineres sportap fra ekvipasjen endrer retning, med minimum 100 meter
uten bjørnespor, og ekvipasjen veiledes tilbake til sporet.
Kvaliteten av sporingene ble avgjort ved andel suksessfull sporing (AS) som er
definert ved prosent bjørnespor i forhold til den totale sporlengden, og meter suksessfull
sporing inntil første tap (SIT), som er antall meter bjørnespor fra sporstart til sporet mistes
første gang (Figur 3). På minuttposisjoner defineres første sportap fra første tap etter en
sporløype mellom minimum to GPS-posisjoner etter bjørnen, og fra første tap med minimum
100 meter uten bjørnespor på 10-minuttposisjoner.
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3.10 Statistiske analyser
Suksessen av sporingene ble analysert statistisk i forhold til forskjellige miljøfaktorer ved
hjelp av Minitab 15 (Minitab Inc. 2007) og Microsoft Excel 2002 (Microsoft Cooperation
1985-2001). Vi benyttet one-sample Kolmogorov-Smirnov testen for å undersøke om dataene
var normalfordelt. Dataene som ikke var normalfordelte ble log10-transformert.
For 2007 og 2008 dataene ble multivariabel regresjonsanalyse benytter for å
undersøke om AS og SIT korrelerte med temperatur, alder på sporet, alder på hund,
hurtigheten i sporet og antall sporinger utført i 2007 + metode 1 i 2008. Bare Metode 1 er
sammenslått med 2007 i denne analysen, fordi kun disse er sammenlignbare med
treningsmetoden i 2007. Modellen ble tilpasset med en Stepwise Backward eliminering, hvor
variabelen med høyest P-verdi ble fjernet, inntil sluttmodellen bestod av kun signifikante
(P≤0.05) eller tendens til signifikante variabler (P≤0.10). Forskjeller i gruppe og rase av
hunder med hensyn på AS og SIT ble undersøkt med One-way ANOVA. Dataene fra begge år
ble slått sammen i disse analysene for å få størst mulig datagrunnlag.
Multivariabel regresjonsanalyse ble også benyttet for å undersøke om AS og SIT øker
med antall sporinger innen en sesong og i forhold til treningsmetode. I tillegg ble det benyttet
multivariabel regresjon på resultatene av spørreskjemaene. Det ble undersøkt forskjell i AS og
SIT i forhold til førerens erfaring med bjørn, og hundens erfaring med bjørn-, sporing- og
annet vilt. Når det gjelder sporingssuksessen i forhold variabelen om hunden er godkjent/ikke
godkjent i bjørnepark, så er til denne undersøkt for seg selv, ved å benytte two sample t-test.
Grunnen til dette var at det var for få ”N” innen variabelen for å kunne inkluderes i den felles
modellen.
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Tabell 1 Antall voksne binner >4 år,, voksne hanner >3 år og subadulte binner/hanner med GPS-halsbånd
GPS
benyttet til sporing i 2007 og 2008, og oversikt over antall individer som ble benyttet både i 2007 og 2008.

Binner
År
Voksen Subadult
2007
10
3
2008
10
1
2007+2008
3
3

Hanner
Voksen Subadult Totalt
2
1
16
8
1
20
2
0
8

4. Resultat
I 2007 og 2008 ble det benyttet totalt 28 forskjellige individer av bjørner fra 3 til 19 år.
år Av
disse var 18 binner og 10 hanner (Tabell 1).
Totalt 53 ekvipasjer deltok for å trene på bjørnesporing på GPS-merkede
merkede bjørner i 2007
og 2008. Disse består av totalt 27 hundeførere som disponerte mellom 1-44 hunder. I 2007
deltok 14 førere fra Lst og seks førere fra SNO. Fra hver av organisasjonene
organisasjonen deltok åtte førere
i 2008. Av disse åtte hadde seks av førerne også deltatt i 2007. I tillegg deltok tre førere fra
SJF. Det ble også utført sporinger av fem ekvipasjer fra SDP, to instruktører og en lokal jeger.
Hundematerialet i 2007 og 2008 bestod av totalt 53 hunder, som var mellom 0,5 og 11 år.
(Tabell 2). Av de deltagende hundene var 45 utsendt fra SNO, Lst eller SJF. Disse var
hovedsakelig representert innen gruppen spisshunder (N=34), DachsDachs drivende og sporhunder
(N=7), Apporterende hunder (N=3) og en fra gruppen stående fuglehunder. Ytterligere
Ytterlig sju
hunderaser ble benyttet i bjørnesporing.
bjørnesporing Disse var utsendt av SDP,, eller var i privat eie.
Tabell 2 Oversikt over alle hunder innen forskjellige hunderaser og hundegrupper, som deltok i bjørnesporing
sommeren 2007 og 2008, og oversikt over antall individer som ble benyttet i både 2007 og 2008.

Gruppe
Spisshunder

Dachs-, drivende- og sporhunder

Apporterende hunder
Bruks-, hyrde- og gjeterhunder
Stående fuglehunder
Mix

Rase
Jämthund
Karelsk bjørnehund1
Norsk elghund grå
Østsibirsk laika
Plotthund
Rhodesian ridgeback*
Bayersk viltsporhund*
Russisk støver
Labrador
Australsk kelpie*
Malinois*
Korthåret vorster1
Mix*

N
21
1
6
6
5
1
2
2
3
1
1
1
3

2007
17
1
2
6
1
1

3

Antall
2008 2007+2008
7
3
1
1
4
4
4
4
2
2
1
1
1
1
3

* Hunder i privat eie, som ikke er utsendt
tsendt av SNO, Lst eller SJF til sporing. Disse inngår i de statistiske analysene, men er
utelukket angående grupper/raser av hunder som brukes av det offentlige i ettersøk på bjørn.
1
Hunder som er representert med for få individer, og er derfor utelukket fra analyse om hundegrupper/raser.
hunde
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4.1 Sporingene
I 2007 og 2008 ble det utført henholdsvis 91 og 126 sporinger. For sporingene i 2008 utførte
metode 1 og metode 2 henholdsvis 32 og 82 sporinger. De resterende sporingene ble utført av
ekvipasjer fra SDP (N=6), hundeinstruktører (N=3) og lokale jegere (N=2). Totallengden på
sporingene i 2007 var gjennomsnittlig 1120±705 meter (gjennomsnitt±standardavvik) i
luftlinje. I 2008 var totallengden på sporingene 1281±975 meter og 667±500 meter for
henholdsvis metode 1 og metode 2.
Metode 1 hadde signifikant økning med 34% av SIT fra 2007 til 2008
(2007:200±159m; 2008:269±188m; Two-sample t-test; T43=2.050, P=0.047), men ingen
økning av AS (2007:49±29%; 2008:56±23%; Two-sample t-test; T67=0.350, P=0.730).
Metode 2 hadde motsatt resultat med 29% økning av AS fra 2007 til 2008 (2007:49±29%;
2008:67±19%; Two-sample t-test; T155=2.560, P=0.011), men ingen økning av SIT
(2007:214±176m; 2008:231±158 m; Two-sample t-test; T141=1.38, P=0.171).
Verken metode 1 eller metode 2 startet sporinger på feil bjørn i 2008, mens fire
sporinger ble startet på feil bjørn i 2007. For disse tilfellene ble dokumentasjonen av
bjørnespor for usikkert, fordi sporloggen ikke var innom noen GPS-posisjoner av bjørn.
Metode 1 hadde dårlig sporstart ved 59% av sporingene, og måtte veiledes til neste posisjon,
mens 33% av sporingene for Metode 2 hadde dårlig sporstart.

4.2 Miljøfaktorer
AS minket signifikant med økende alder på hundene som har vært benyttet i sporing i 2007 og
2008 (β=-3.356, T214=-5.31, P=<0.001) (Figur 4a). Det var ingen endring av AS med
forskjellig hastighet i sporet (β=-0.024, T110=0.35, P=0.350), alder på sporet (β=0.375,
T110=0.07, P=0.947), temperatur (β=-0.502, T206=-1.33, P=0.185) eller antall sporinger utført i
2007 i tillegg til metode 1 i 2008 (β=1.262, T116=0.988, P=0.327) (Figur 5a).
Lengden av SIT minket når ekvipasjen sporet med lavere hastighet (sekund per 100
meter) (β=-0.001, T88=-2.25, P=0.027) (Figur 4b), og det var tendens for at SIT økte med
antall sporinger utført i 2007 i tillegg til metode 1 i 2008 (β=0.037, T88=1.98, P=0.051) (Figur
5d). SIT ble ikke endret med forskjellig alder på hund (β=0.006, T85=0.41, P=0.947), ulik
alder på sporet (β=0.037, T88=0.48, P=0.632) eller temperatur (β=-0.004, T85=-0.46, P=0.647).
Temperaturen under sporingene var 16.3±4.3°C (min=4, maks=27).
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Figur 4 (a)) Oversikt over andel suksessfull sporing (AS %) og alder på hund (gjennomsnitt±standardavvik).
(gjennomsnitt±standardavvik). AS
minker med økende alder på hundene som har vært benyttet i sporing på GPS-merkede
GPS merkede bjørner sommeren
2007 og 2008 (P=<0.001). (b)) Oversikt over meter suksessfull sporing inntil første tap (SIT m)
m og hastigheten
ekvipasjene benytter i sporet. SIT minker når hastigheten i sporet senkes (P=0.027).

4.3 Endring av suksess innen en sesong
Det var ingen tendens for at AS ble endret med antall sporinger utført i 2008 (β=0.263,
(
T109=0.32, P=0.751).. Metode 2 hadde signifikant bedre AS sammenliknet med metode 1 (β=11.336, T109=-2.64, P=0.009)) (Figur 5b,c).
5
SIT økete med økende antall sporinger som ble utført i 2008 (β=0.035
0.035, T76=2.67,
P=0.009). Økningen av SIT var uavhengig av metode (β=0.098, T76=1.50, p=0.139) (Figur
5e,f)
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Figur 5 (a) Oversikt over andel suksessfull sporing (AS %) i forhold til antall sporinger utført i 2007 i tillegg til Metode 1. (b) AS i forhold til antall sporinger utført etter
Metode 1. (c) AS i forhold til antall sporinger utført etter Metode 2. Denne har signifikant høyere AS sammenliknet med Metode 1 (P=0.009). (d) Oversikt over meter
suksessfull sporing inntil førte tap (SIT m) i forhold til antall sporinger utført i 2007 i tillegg til Metode 1. (e) SIT (m) i forhold til antall sporinger utført etter Metode 1.
(f) SIT (m) i forhold til antall sporinger utført i etter Metode 2.
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Figur 6 (a)) Oversikt over andel bjørnespor (AS %) hos de tre mest representerte hundegruppene som blir
benyttet i ettersøksarbeid av Statens naturoppsyn og Länstyrelsen (gjennomsnitt±standardavvik). Gruppen
Apporterende hunder har signifikant bedre AS sammenliknet med gruppene Spisshunder og Dachs-,
Dachs driv- og
sporhunder (P=<0.001). (b)) Oversikt over gjennomsnittlig antall meter suksessfull sporing inntil sporet ble
mistet første gang (SIT m) og hundegruppe. Apporterende hunder
hunder har en tendens til bedre SIT sammenliknet
med Spisshunder og Dachs-,, driv og sporhunder
spor
(P=0.092).

4.4 Forskjeller innen type hunder benyttet i sporing
4.4.1 Hundegrupper
Det var signifikant forskjell
ell i AS
A mellom de tre mest representerte gruppene av hunder som
ble benyttet
nyttet i sporing 2007 og 2008 (F200,2=12.710, P=<0.001) (Figur 6a). Gruppen
Apporterende hunder hadde signifikant forskjellig AS fra Dachs-,, driv og sporhunder og
Spisshunder (Tukey’s test). Apporterende hunder hadde gjennomsnittlig 84%, mens Dachs-,
Dachs
driv og sporhunder og Spisshunder hadde
had henholdsvis 65% og 57%.
Det var en tendens til forskjeller
for
i SIT mellom hundegruppene (F148,2=2.42, P=0.092)
(Figur 6b). Her
er hadde apporterende hunder en tendens til bedre SIT, med gjennomsnittlig
gjennomsnit
428
meter før de mistet sporet, mens Dachs-,
Dachs driv- og sporhunder og Spisshunder gikk
henholdsvis
nholdsvis 214 og 213 meter.
4.4.2 Hunderaser
Det var signifikant forskjell i AS mellom de seks mest representerte hunderasene som ble
benyttet
nyttet i sporing 2007 og 2008 (F187,5=5.11, P=<0.001) (Figur 7a). Rasen Labrador hadde
signifikant høyere AS sammenliknet med Jämthund, Norsk elghund grå, Plotthund og
Østsibirsk laika (Tukey’s test).
test) Labrador hadde ikke signifikant høyere AS sammenliknet med
Russisk støver (Tukey’s test). Det var ingen tendens til forkjeller i SIT mellom hunderasene
(F140,2=1.17, P=0.328) (Figur 7b).
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Figur 7 (a) Oversikt over gjennomsnittlig
omsnittlig andel bjørnespor (AS %) hos over de mest representerte hunderasene
som blir benyttet i ettersøksarbeid av norske og svenske ettersøksekvipasjer på bjørn
(gjennomsnitt±standardavvik).
avvik). Rasen Labrador har signifikant høyere AS i forhold til de andre rasene bortsett
fra Russisk støver (P=<0.001). (b) Oversikt over gjennomsnittlig antall meter suksessfull sporing inntil sporet
spo ble
mistet første gang og hunderase.

4.5 Hundens erfaring med bjørn
For hver hundefører som besvarte spørreskjema,
spørreskje
ble spørreskjema besvart for samtlige hunder
(N=27). Av disse hadde 17 hunder blitt benyttet under elgjakt og 20 hunder hadde blitt
benyttet under bjørnejakt.. Det hadde blitt skutt bjørn for ni av hundene med gjennomsnittlig
3.6±3.3 bjørner (min=1, maks=10).
aks=10). Det var ni hunder som hadde blitt testet i bjørnepark
gjennom Norges jeger- og fiskeforbund. Av disse ni var fem godkjent for ettersøk, og fire
ikke godkjent. Avv hundene hadde 12 blitt benyttet i reelle ettersøk på bjørn, med 2.4±1.5
ettersøk (min=1, maks=5) ogg bjørnen var funnet i 65.4% av tilfellene. Ni hunder hadde
spormeritter innen vilt-, elg- eller blodsporprøve,
blodsporprøve og to hunder var spesialtrent innen spor.
Den ene av de spesialtrente hundene var erfaren innen spesialsøk og hadde mye erfaring innen
ulvesporing, og den andre hunden var under opplæring for spesialsøk på bjørn.
Hundene som var spesialtrente innen spor hadde i forhold til hunder som har mye
jakterfaring med bjørn, både signifikant høyere AS (Sporerfaring: 82±17%; Bjørnerfaring:
64±20%; Two-sample t-test;; T11=3.37,
3.37, P=0.007) og signifikant lengre SIT (Sporerfaring:
473±246m; Bjørnerfaring: 214±189m; Two-sample t-test; T33=2.95,
2.95, P=0.006).
P=0.006)
AS varierte signifikant for ulik grad av jakterfaring
erfaring med bjørn hos hunden (F116,2=9.27,
P=<0.001). Hunder uten jakterfaring
erfaring med bjørn
bjø hadde signifikant høyere AS enn hunder som
hadde mye og medium jakterfaring
erfaring med bjørn (Tukey’s test) (Figur 8a).
a). Men det var ingen
forskjell på lengde SIT for hunder med forskjellig grad av jakterfaring
erfaring med bjørn (F79,2=1.52,
P=0.225) (Figur 8b).
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Figur 8 (a) Hunder uten jakterfaring
erfaring på bjørn har høyere andel suksessfull sporing i forhold til hunder med mye
og medium jakterfaring på bjørn (P=<0.001). Mye== Hunden benyttes på bjørnejakt, Det har blitt skutt bjørn for
hund og Hunden har utført
tført ettersøk på bjørn. Medium== Hunden benyttes på bjørnejakt, Ikke skutt bjørn for
hund. Hunden benyttes i reelle ettersøk og/eller Godkjent i bjørnepark. Ingenting== Hunden benyttes ikke i
bjørnejakt, Ikke skutt bjørn for hund, Ikke utført reelle ettersøk, Ikke testet i bjørnepark. (b) Oversikt over
suksessfull sporing inntil første tap og forskjellig grad av jakterfaring på bjørn hos hund.

Hunder som ikke hadde blitt benyttet på bjørnejakt hadde høyere AS enn hunder som
hadde jaktet bjørn (β=13.787,
=13.787, T113=3.09, P=0.003),, men hunder som det hadde blitt skutt
bjørn for
or har signifikant høyere AS enn hunder som det ikke var skutt bjørn for (β=-14.106,
T113=-2.32,
2.32, P=0.022). Hunder som hadde blitt benyttet under reelle ettersøk på bjørn hadde
lavere AS enn hunder som ikke hadde utført reelle ettersøk (β=11.130,
(
T113=2.05, P=0.042).
Det var ingen forskjell på AS for hunder som hadde vært benyttet under elgjakt (β=4.603,
(
T108=1.01, P=0.314) eller hunder som hadde sporingsmeritter
sp
(β=4.603, T108=1.01, P=0.172).
SIT var signifikant høyere for hunder som det ikke hadde blitt skutt bjørn for i forhold
til hunder som det hadde blitt skutt bjørn for (β=0.219, T79=2.43, P=0.018).. Hunder som
hadde vært benyttet under reelle ettersøk på bjørn har en tendens for å ha lengre SIT i forhold
til hunder som ikke hadde utført reelle ettersøk (β=-0.156,
(
T79=-1.91,
1.91, P=0.060), og hunder
som ikke hadde vært benyttet på elgjakt har tendens for å ha lengre SIT enn hunder som
hadde blitt benyttet under elgjakt (β=0.123,
(
T79=1.85, P=0.068). Det var ingen forskjell i SIT
for hunder som hadde/ikke hadde blitt benyttet under jakt på bjørn (β=0.081,
=0.081, T72=0.93,
P=0.357) og hunder hadde/ikke
/ikke hadde sporingsmeritter (β=-0.075, T74=-1.05,
1.05, P=0.297).
P=0.
Hundene som var godkjent i bjørnepark gjennom Norges jeger- og fiskeforening eller
Svenska jägareforbundet hadde ingen forskjell i verken AS (Godkjent:63±14
14%; Ikke
godkjent:61±19%; Two-sample
sample t-test;
t
T31=0.30, P=0.769) eller SIT (Godkjent
Godkjent:151±66m; Ikke
godkjent:150±73m; Two-sample
sample t-test;
t
T20=0.130, P=0.896) sammenliknet med hunder som
ikke var godkjent i bjørnepark.
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4.6 Førerenss erfaring med bjørn
Samtlige førere unntatt énn besvarte spørreskjemaene (N=20). Av disse drev 17 med
bjørnejakt, 16 hadde skutt bjørn, 14 jobbet med bjørn i yrket sitt, 15 hadde gått ettersøkskurs
på bjørn gjennom Norges jegerjeger og fiskeforening eller Svenska jägareforbundet
forbundet og 12 hadde
utført reelle ettersøk på bjørn. De som hadde utført reelle ettersøk hadde utført gjennomsnittlig 6.9±4 ettersøk (min=1,
1, maks=13), hvor de hadde funnet bjørnen i 45% av tilfellene.
Føreree med ulik grad av erfaring med bjørn hadde ingen forskjell på verken AS
(F117,3=0.95, P=0.417) (Figur 9a)
9 eller lengden på SIT (F80,3=0.12, P=0.948) (Figur 9b).
Førere som hadde gått ettersøkskurs gjennom Norges jegerjeger og fiskeforening eller Svenska
jägareforbundet hadde signifikant lavere AS enn førere som ikke hadde gått ettersøkskurs
(β=17.218, T111=3.430, P=0.001). Det var ingen tendens for at AS var forskjellig for førere
som hadde erfaring med bjørn gjennom yrket sitt (β=0.258,
(
T111=0.060, P=0.954), erfaring
med reelle ettersøk på bjørn (ββ=3.393, T111=0.390, P=0.696), hadde skutt bjørn (β=-3.877,
(
T111=-0.510,
0.510, P=0.613) eller jaktet bjørn (β=8.725,
(
T111=1.410, P=0.162).
SIT var også kortere for førere som hadde gått ettersøkskurs gjennom Norges jegerjeger og
fiskeforening eller Svenska jägareforbundet i forhold til førere som ikke hadde gått
ettersøkskurs (β=0.268, T76=2.750, P=0.007). Men det var ikke forskjell
orskjell på SIT for førere
som hadde skutt bjørn (β=0.002,
0.002, T76=0.010, P=0.994), jaktet bjørn (β=0.029,
0.029, T76=0.160,
P=0.871), hadde utført reelle ettersøk på bjørn (β=-0.035,
(
T76=-0.370,
0.370, P=0.713) eller hadde
erfaring med bjørn gjennom yrket sitt (β=-0.075,
(
T76=-1.090, P=0.278).
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Figur 9 (a)) Oversikt over andel suksessfull sporing og førerens erfaring med bjørn.. Veldig mye = Fører jakter
bjørn, Har skutt bjørn, Har utført reelle ettersøk på bjørn, Har bjørnekurs, Bjørn inngår i yrket. Mye = Fører
jakter bjørn, Har skutt bjørn, Har utført reelle ettersøk på bjørn. Medium = Fører jakter bjørn, Har skutt bjørn.
Lite = Jakter ikke bjørn, Har ikke utført reelle ettersøk på bjørn (b)
( ) Oversikt over suksessfull sporing inntil første
tap i forhold til førerens erfaring med bjørn.
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5. Diskusjon
Suksessen på årets sporinger er noe forbedret sammenliknet med fjorårets sporinger, ved at
Metode 1 har økt lengden inntil sporet mistes første gang, og Metode 2 har økt nøyaktigheten
i sporet. Våre resultater antyder at sporingssuksess er heller en funksjon av treningsnivå, enn
erfaring med bjørn eller påvirkning av miljøfaktorer.
Sporingssuksessen var ikke en funksjon av miljøfaktorer som temperatur eller alder på
sporet. Andre studer er i uoverensstemmelse hvorvidt ulike miljøfaktorer påvirker hundens
suksessrate (Cablk & Heaton 2006; Shivik 2002). Ekstreme temperaturer kan derimot
begrense hvor lenge en hund kan arbeide hver dag, da den kan bli overopphetet (Harrison
2006; Smith et al. 2003). Smith et al. (2003) antyder at hunder kan benyttes til søkearbeid i
varme klima og sesonger, men de må habitueres og brukes med forsiktighet. Faktorene som er
representert i vår studie er derimot lite omfattende og har relativt liten spennvidde. Dette fordi
temperaturen var forholdsvis lav under sporingene med et gjennomsnitt på 16.3°C, fordi vi
har unngått å utføre sporinger på de varmeste tidspunktene.
Når det gjelder alder på sporet fant vi ingen signifikant forskjell i sporingssuksess,
men vi undersøkte kun spor på mellom 10-24 timer. Kristoffersson et al. (2000) testet
ekvipasjer gjennom Det skandinaviske bjørneprosjektet, hvor de i tillegg undersøkte en
kategori med <2 timer gammelt spor. Denne studien fant heller ikke forskjell på resultatene i
forhold til denne sporalderen. Hunder er funnet å være i stand til å identifisere menneskeduft
på glasskår som har vært oppbevart innendørs i en måned, eller utendørs i to uker (Schoon &
Debruin 1994). En maksimums tid på 24 timer gamle spor bør dermed ikke være et problem å
identifisere for hunden. Kristoffersson et al. (2000) intervjuet førerne som deltok i sporingene,
og fant at opplevd vanskelighetsgrad fra førernes side økte med alder på sporet. Vi tror at
sporalder på 12-24 timer 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, og det er derfor nødvendig å
ha suksess under ulike alderskategorier på spor.
Lengden på suksessfull sporing inntil første tap var en funksjon av hastigheten i
sporet, hvor høyere hastighet førte til lengre suksessfull sporing. Når hastigheten i sporet økes
går ”arousal” opp hos hunden (T. Gustavsson pers.medd.). ”Arousal er fysiologisk og
psykologisk tilstand av opphisselse, som fører til en tilstand av sensorisk våkenhet,
bevegelighet og raskere reaksjonsevne” (Gould & Udry 1994). I følge Gould & Udry (1994)
innsnevres konsentrasjonen når arousal øker. Dette kan føre til at hunden blir mindre påvirket
av forstyrrelse, og dermed resultere i at hunden kan spore lengre inntil sportap.
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Våre resultater viser at nøyaktigheten i sporet er relatert til alder på hunden, hvor
unghunder har større nøyaktighet i sporet i forhold til eldre hunder. Tidligere studier av hund
som sporer mennesker viste at yngre hunder (<2 år) var mer suksessfulle enn eldre hunder
(Wells & Hepper 2003). Grunnen til høyere suksess hos unge hunder, kan være fordi de er
mer mottakelig for trening (Adams et al. 2000; Head et al. 1995). Head et al. (1995)
undersøkte romlig læring og hukommelse hos hund, og fant at økende alder på hund var en
funksjon av både lavere tilegnelse og prestasjonsevne. Dette er støttet av Adams et al. (2000)
som fant at eldre hunder viste svekket romlig læring sammenliknet med yngre hunder, og
yngre hunder hadde høyere maksimum arbeidskapasitet enn eldre hunder. Alternativt kan lav
suksess hos eldre hunder være en følge av tidligere ”feil” trening. Eldre hunder kan for
eksempel ha vært utsatt for flere endringer innen treningsregimer, i forhold til yngre hunder.
Slike endringer kan influere forståelsen av oppgaven, og dermed påvirke suksessen av
sporingen. En kan heller ikke overse muligheten om at hundens arbeid er relatert til eksterne
faktorer. Det er for eksempel mulig at hunden i stor grad er påvirket av hundeføreren, fordi en
hund og sin fører arbeider som et ”team”. Det er sannsynlig at hundeføreren har større tiltro til
en eldre mer ”erfaren” hund i forhold til en unghund. Fordi føreren har mindre tiltro til en
unghund, øker føreren oppmerksomheten på arbeidet til en unghund. Føreren oppdager
dermed lettere små endringer i hundens atferd, som øker nøyaktigheten i sporet.
Vi fant at gruppen apporterende hunder hadde høyere sporingssuksess enn
spisshunder og dachs-, driv- og sporhunder. Dette resultatet er basert på ulike
gruppestørrelser, med et høyt antall representanter innen gruppen spisshunder (N=34), en del
dachs, driv- og sporhunder (N=10) og kun få individer innen apporterende hunder (N=3).
Resultatene antyder at rasene labrador og russisk støver var mest nøyaktige i sporet, mens
lengden på sporet var uavhengig av rase. Andre studer viser at ulike hunderaser har tendenser
til ulike atferdsmessige karaktertrekk (Bradshaw et al. 1996; Bradshaw & Goodwin 1999;
Notari & Goodwin 2007) inkludert raseforskjeller innen egenskaper som er viktig hos
søksspesialister (Rooney & Bradshaw 2004). Rooney & Bradshaw (2004) fant at engelsk
springer spaniel og border collie scoret høyest innen egenskaper som motivasjon, utholdenhet
og minst tendens for å bli forstyrret under søk. Innen ulike typer hundemiljø er det visse raser
og hundegrupper som går igjen i tilknytning til sporarbeid. Egenskapene disse rasene innehar
kan være nyttig også innen bjørnesporing. Man kan imidlertid ikke predikere suksessen av et
individ ut fra en rase alene. I en reell ettersøk situasjon kan det dessuten være nødvendig å
disponere to hunder med ulike typer egenskaper, der den ene som sporspesialist oppsporer
bjørnen, mens den andre hunden stiller bjørnen i en sluttfase.
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Sporspesialister som var spesialtrent med formål å spore rovdyr hadde høyere
sporingssuksess, enn hunder som hadde mye jakterfaring på bjørn. Denne sporingssuksessen
var høyere både innen lengde og nøyaktigheten av sporet. Spornøyaktigheten var dessuten
påvirket av grad av bjørnerfaring hos hunden, hvor hunder med lite bjørnerfaring hadde
høyere AS enn hunder med mye/medium bjørnerfaring. Disse resultatene taler for at
sportrening er nødvendig for å spore opp et bestemt individ av bjørn, snarere enn å motivere
hunden med bjørnejakt. Jakt som treningsmetode gir ingen bedring av spornøyaktigheten. Det
viste seg at AS var lavere for hunder som var benyttet på bjørnejakt, og SIT hadde tendens for
å være korete hos hunder som var benyttet på elgjakt. Under jakten arbeider slike hunder i stor
grad selvstendig. Dersom hunden lærer å spore på egenhånd, vil hunden ha liten forståelse for
en ”sporoppgave”. Det er hundeføreren som avgjør innholdet av en oppgave, og hvordan
hunden skal utføre den. Under et ettersøk av bjørn består sporingen av flere delmomenter,
hvor hunden skal gjøre følgende: 1) Søke etter lukt av bjørn, 2) markere funn av bjørnlukt, 3)
følge sporet fra det bestemte bjørneindividet, 4) kunne løse sporproblemer underveis, og 5)
arbeide med den bestemte oppgaven inntil fører avslutter den. For at en hund skal lære disse
momentene, og utføre dem slik fører ønsker, må hunden ha grunnleggende sportrening på
spor som er kjent for fører. Det er lite sannsynlig at en hund lærer å utføre de ulike
delmomentene på egenhånd under jakt. På den andre siden viser våre resultater at hunder som
det er skutt bjørn for, er mer nøyaktige i sporet i forhold til hunder som det ikke er skutt bjørn
for. Men disse hundene går også kortere innen første tap sammenliknet med hundene som det
ikke er skutt bjørn for. Grunnen til dette kan være nervøsitet hos hunden. I en jaktsituasjon er
ikke bjørn et naturlig bytte for hunden, til sammenlikning med byttedyr som kløvvilt. Hunden
er ikke genetisk predisponert for å følge et spor fra bjørn, 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. I
følge Apfelbach et al. (2005) påvirker lukten av en predator det endokrine system, som øker
nivået av stress hormoner. Dette kan føre til karakteristiske atferdsmessige endringer, som for
eksempel redusert aktivitet (Apfelbach et al. 2005). Hvorvidt hunder som har blitt konfrontert
med bjørn har en mer nervøs atferd må testes.
Norges jeger- og fiskeforbund og Svenska jägareforbundet tilbyr ettersøksjegere kurs i
ettersøk på bjørn, og dette har som formål å forbedre og kvalifisere deltagere til å
gjennomføre et skarpt ettersøk på bjørn (NJFF 2008; SJF 2008). Våre resultater viser at førere
som har gjennomført dette kurset har dårligere sporingssuksess i forhold til førere som ikke
har deltatt på kurset. Kurset tilbyr i tillegg en test av hunder i bjørnepark for å godkjenne eller
25

ikke godkjenne hundens reaksjon i møte med bjørn. Våre resultater viser ingen forskjell i
sporingssuksess for hunder som er godkjent/ikke godkjent i bjørnepark. Grunnet til dette kan
være at kurset hverken tilbyr trening eller testing av hunder i sporing. Ettersom sporingen i
seg selv er av avgjørende betydning for om man i det hele tatt kan komme frem til bjørnen,
kan dette kurset med fordel fokusere mer på dette for å utdanne fullverdige
ettersøksekvipasjer.
Hunder som har vært benyttet under reelle ettersøk på bjørn viser en tendens til å gå
lengre innen første tap enn hunder som ikke har utført ettersøk, men hundene som ikke har
utført ettersøk er derimot mer nøyaktige i sporet. At hundene som har utført reelle ettersøk går
lengre innen første tap, kan være fordi disse hundene har skaffet seg forventninger til
sporingen. Hunder har høyere motivasjon for å utføre en bestemt oppgave, når de har
forventninger til den. Dette kan føre til at hunden sporer lengre, fordi motivasjonen bidrar til
økt konsentrasjon og arousal hos hunden under utførelsen (T. Gustavsson pers.medd.). I
forbindelse med et reelt ettersøk bør hundeføreren benytte den eldre mer ”erfarne” hunden,
som er godkjent for ettersøk på bjørn (Boström & Lännbjer 2008). Dette kan forklare at disse
hundene er mindre nøyaktige i sporet av samme grunn som at unge hunder har høyere AS (se
ovenfor).
Vi fant ingen forskjell på suksessen av sporingen for hunder som hadde/ikke hadde
sporingsmeritter. Dette dreier seg om 1. eller 2. plass innen elg-, vilt- eller blodsporprøve.
Dette viser kanskje at denne type sporprøver ikke setter høye nok krav for å kunne spore
bjørn. Bevegelsesmønster og vegetasjonstetthet for bjørn og kløvvilt er ikke sammenlignbart
(Kristofferson et al. 2000). Under sporing av bjørn settes det høyere krav til nøyaktighet for å
lyktes. Bjørner er sålegjengere, som gjør fotavtrykket lite visuelt for føreren. Hundeføreren
kan derfor i mindre grad kontrollere om hunden sporer riktig. I tillegg til bjørnens ”vinglete”
gange i fortrinnsvis tett vegetasjon, så gir dette større utfordringer under sporingen. I
forbindelse med reelle ettersøk viser det seg dessuten at selv om bjørnen er skadeskutt, trenger
det ikke finnes blod i sporløypen. Mange av de skadeskutte bjørnene friskforklares feilaktig
under ettersøk på grunn av mangel av blod (Stokke et al. 2008). Resultatene til Stokke et al.
(2008) viste at jegerne ikke fant spor av blod for 42 prosent av de innrapporterte bjørnene,
dette på tross av at bjørnene var truffet. Stokke et al. (2008) tror at årsaken er bjørnens tykke
underhudsfett på høsten, som forhindrer at blod lekker ut av sårkanalen.
Lengden på sporet er funnet å være en funksjon av treningserfaring som øker med
antallet sporinger innen en sesong. Denne økningen av SIT viser seg å være uavhengig av
metode. Dette indikerer at sportrening på GPS-merkede bjørner er velfungerende. Suksessen
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av sporingen måles med større sikkerhet ved kortest mulig intervall på GPS-posisjonene. Et
av hovedproblemene ved å benytte GPS-telemetri, er at kontakten mellom GPS-halsbåndet og
satellitter kan utebli. Posisjonssuksess er antatt å være avhengig av antall satellitter,
værforhold, tettheten av skog, topografi (Cain et al. 2005; Cargnelutti et al. 2007; D'Eon &
Delparte 2005; DeCesare et al. 2005) og atferd hos dyr (Bowman et al. 2000; Cargnelutti et al.
2007). Feillokalisering på mer en 50% av posisjoner er ikke uvanlig på ville dyr (D'Eon &
Delparte 2005). Cangelutti et al. (2007) hevder at feillokalisering er gjennomsnittlig 33%
større på mobile tester sammenliknet med stasjonære tester, med færre posisjoner og høyere
antall 2-D posisjonsbestemmelser med dårligere kvalitet. Årsaken er antatt å være fordi
bevegelse mellom trær i skoghabitat forårsaker hinder, som stadig forstyrrer satellittsignalet.
Dette er støttet av Bowman et al. (2000), som konkluderte at bevegelse hos hvithalehjort
(Odocoileus virginianus) påvirker GPS-halsbåndets evne til å tilegne seg posisjoner.
Sporingene i vår studie ble utført på GPS-posisjoner fra tider på døgnet når bjørnene var i
aktivitet. Dette kan påvirke nøyaktigheten på GPS-posisjoneringen, og dermed vanskeliggjøre
treningen. Det er derfor en fordel at hunden har grunnleggende sportrening, før den
testes/trenes på GPS-sporinger. Per dags dato er GPS-teknikken ikke nøyaktig nok til å starte
grunnleggende sportrening på en valp, fordi en feilmargin på ~8m blir for mye under
nyinnlæring. Under nyinnlæringen må man vite eksakt hvor hvert fotspor er ved å benytte
kunstspor, men GPS-teknikken er i stadig utvikling.
Det var ingen økning av nøyaktigheten i sporet innen en sesong, men her hadde
Metode 2 signifikant høyere spornøyaktighet sammenliknet med Metode 1. Det kan se ut for
at en uke trening blir for intensivt for en hund. Vi opplevde at hunder ”gikk i streik” mot
slutten av uken for Metode 1. Større suksess innen nøyaktighet for Metode 2 kan være at
treningen er delt over flere treningssamlinger. Dette er støttet av Meyer & Ladewig (2008)
som undersøkte effekten av to forskjellige trenings programmer. De undersøkte hvor mange
treningssamlinger som trengs for og nå et visst treningsnivå. Hvor en gruppe hunder ble trent
en gang i uken og en gruppe hunder ble trent fem ganger i uken. De konkluderte med at når
hunder skal lære en gitt øvelse, så gir ukentlig trening bedre resulterer i forhold til
prestasjonsevne enn trening fem ganger i uken.
Sporstarten kan avgjøre om en sporing lykkes eller mislykkes. Under utførelsen av
våre sporinger har man informasjon om en sikker posisjon og retning og distanse til en ny
sikker posisjon. Allikevel måtte ekvipasjen restartes hele 56% av sporingene for Metode 1 og
33% for metode 2. Informasjon med slik sikkerhet har man sjeldent under et reelt ettersøk,
som kan tyde på at sporstarten blir feil i enda større grad under reelle ettersøk. At Metode 2
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har færre dårlige sporstarter kan være på grunn av bruken av konkurransespor. Når en
ekvipasje overtar har hunden bygget opp motivasjon for sporing. I tillegg overtar ekvipasjen
med direkte påslipp, og ikke i en 90° vinkel.

6. Konklusjon
Våre resultater antydet at sporingssuksess på bjørn heller var en funksjon av treningsnivå, enn
erfaring med bjørn eller påvirkning av miljøfaktorer. Sammenliknet med 2007 hadde
suksessen av sporingene økt noe i 2008. Metode 1 hadde økt lengden suksessfull sporing
inntil første tap, og Metode 2 hadde økt andel suksessfull sporing. Generelt økte lengden på
sporet inntil første tap med trening. Videre var hunder som var spesialtrent på sporing av
rovdyr bedre både når det gjaldt sporlengde inntil første tap og nøyaktigheten på sporet.
Tidligere treningsmetoder hvor hunder ble motivert gjennom jakt, erfaring med bjørn eller
ettersøk, viste seg og ikke å være effektfullt for sporingssuksess. I enkelte tilfeller hadde det
til og med negativ påvirkning på suksessen. Førere som hadde kurs i ettersøk på bjørn hadde
signifikant dårligere både lengde suksessfull sporing og nøyaktighet på sporet. Miljøfaktorer
som temperatur og alder på sporet viste seg ikke å påvirke sporingssuksessen. I tillegg til
trening hadde hastigheten i sporet påvirkning på sporlengden, hvor høyere hastighet gav
lengre sporlende innen første tap. Yngre hunder viste seg å ha høyere andel suksessfull
sporing enn eldre hunder, og enkelte hundegrupper var antydet å inneha mer egnede
egenskaper for sporing.
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7. Forvaltningsanbefalinger
Denne studien antyder at hunden er velegnet for å spore bjørn. Et ettersøk på bjørn er delt inn
i flere faser: 1) sportegn av bjørn skal identifiseres ved skuddplass/påkjørsel/kadaver og
lignende, 2) sporet av riktig bjørneindivid skal følges, så nøyaktig at det kan dokumenteres
hva bjørnen har gjort. Dette fordi det er satt krav fra myndighetene, og det kan gi informasjon
om bjørnen er såret eller ikke. Tilslutt skal 3) bjørnen stilles og eventuelt avlives. Per dags
dato finns det mye kunnskap og kurs om fase 3 av et ettersøk av bjørn, men lite om fase 1 og
2. Det er de sistnevnte fasene denne studien har analysert. Under reelle ettersøk finner
ekvipasjene bjørnen i kun halvparten av tilfellene (Jaxgård 2007). I de tilfellene hvor de ikke
finner bjørnen, er det rapportert at ekvipasjene sporer gjennomsnittlig 4.6 km (Jaxgård 2007).
Denne lengden står i sterk kontrast med vår studie i 2007, hvor vi fant at ekvipasjene sporet
214±176 meter inntil første tap, og de sporet bjørn 49±29% av tiden. Dette kan kanskje
forklare den lave suksessraten under reelle ettersøk, og det indikerer at bjørner sannsynligvis i
stor grad blir feilaktig ”friskmeldt”. Et av hovedproblemene ved et ettersøk er sporstarten,
med opp mot 56% dårlige sporstarter. Dette på tross av mye og nøyaktig informasjon om
starten, som sjeldent vil være tilfellet under et reelt ettersøk. Dette kan antyde en høyere andel
dårlige sporstarter under reelle ettersøk. For at ekvipasjer skal nå et akseptabelt nivå på
sporing av bjørn, viser resultatene at er det nødvendig med sportrening. Vår studie har vist at
de tidligere tradisjonelle treningsmetodene har liten, ingen eller negativ effekt på
sporingsresultatet. Dessuten har kurs i ettersøk på bjørn trolig fokusert for lite på fase 1 og 2
av et ettersøk, fordi de som har deltatt har signifikant lavere sporingssuksess. Vår utfordring
ligger i å trene hunder til å finne og følge bjørnespor til et nivå hvor det kan dokumenteres
hva bjørnen har gjort, og i utvelgelse av egnede hunder og hundeførere som er fysisk og
mentalt innstilt på oppgaven. Det bør undersøkes flere alderskategorier av spor. Da både eldre
spor for å undersøke hvor gamle spor en hund kan følge, fordi dette er en mental utfordring
spesielt for hundeføreren. I tillegg til ferskere spor, for å teste eventuell nervøsitet og
atferdsendring hos hunden. Det kan være nødvendig å benytte ulike hundegrupper/raser med
ulike egenskaper til de forskjellige fasene av et ettersøk. For fase 1 og 2 kan det med fordel
benyttes en rase med egenskaper som høy motivasjon, utholdenhet og liten tendens for å bli
forstyrret under søk, mens det kan være nødvendig å jakte med løshund ved siste fase 3. Det
er behov for mer forskning og overvåkning, evaluering og kvalitetskontroll av trening, for å
oppnå en spisskompetanse for sporing av bjørn. For at resultatet skal kunne økes til et
tilfredsstillende nivå bør treningsmetodene utvikles for den spesifikke oppgave, enten det
gjelder fase 1,2 og/eller 3.
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