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Ole Jakob Sørensen har ledet rov-
dyrprosjektene i Nord-Trønde-
lag, der blant annet 14 bjørner er 
radiomerket, og han har i årevis 
saumfart de bjørnetette skogene i 
Jämtland. Sist uke kom boka som 
oppsummerer mer enn 30 års ar-
beid som bjørneforsker. Boka «I 
bjørnens spor» er en velvoksen 
bok på 400 sider fullspekket med 
fakta og fortellinger. 

Brunbjørnens overlevelse i 
Norge kan synes sikret, men iføl-
ge Sørensen er den norske bjør-
nestammen avhengig av forvalt-
ningen i våre naboland.

– Vi har det biologiske funda-
mentet for bjørn i Norge, men 
politikerne har i realiteten lagt 
seg på at vi skal ha to-tredeler 
av det antallet som trengs for en 
levedyktig stamme. Vi kan leve 
med den situasjonen vi har, men 
da er vi helt avhengig av som 
skjer i Sverige, Finland og Russ-
land.

Feil tall på 70- og 80-tallet
Og enda er vi ikke der. Sørensen 
er den første til å innrømme at 
forskningen og metodene ikke 
var gode nok i 1970 og -80-åre-
ne. Bjørnebestanden ble kraftig 
overvurdert. Deretter kom en 
periode med underestimering. 
DNA-identifisering ble tatt i bruk 
fra 2005, og dette gir konkrete 
tall, sier Sørensen. Og viten om at 
Norge er langt unna målet, et mål 
som i 2011 ble redusert fra 15 til 13 
årlige ynglinger. 

– Vi har fem-seks årlige ynglin-
ger i Norge, og skal opp i 13. Det 
betyr at bestanden totalt skal nær 
tredobles i forhold til dagens an-
tall. Så sakte som bjørnen forme-
rer seg, og med den avskytingen 
av bjørn vi har i Norge, så vil opp-

havet til en økning i norsk bjørne-
bestand fortsatt være Sverige.

Var utryddet
Bestanden av brunbjørn var det 
forskerne kaller for funksjonelt 
utryddet i 1930. Et og annet indi-
vid fantes i Vassfaret. Uansett var 
så få igjen at en ikke kunne snakke 
om noen norsk bestand. Heller 
ingen svensk.

– Vi vet ikke hvor mange det var 
igjen i Norge, kanskje en håndfull. 
Samtidig var det veldig få i Sverige, 
anslagsvis rundt 130. Bjørnestam-
men var ute av spill, sier Sørensen.

I dag har Sverige 3300 bjørn, 
med størst tetthet i Jämtland der 
det er omtrent tusen av dem. I 
Norge har bestanden stabilisert 
seg på vel 150 individ de siste åre-
ne. Det er fastslått med temmelig 
grundige DNA-analyser fra skitt- 
og hårprøver innsamlet fra hele 
landet, sier forskeren. 

Men det er altså langt flere som 
har vært innom landets grenser.

– Siden 2005–2006 er 404 uli-
ke bjørner registrert i Norge. Det 
skyldes at bjørner går fram og til-
bake over grensen. Det paradok-
sale er at selv om arten er fredet 
i Norge, så skyter vi cirka 10 pro-
sent av stammen hvert år. Mens i 
Sverige, der det er regulær jakt på 
bjørn, skytes det en langt mindre 
andel av populasjonen.

Rovdyr reetablert
Sørensen er oppvokst på Eidsvoll 
og har utdanning i biologi fra Oslo 
og Trondheim. Han var ansatt i 
viltforskningen i Trondheim (nå 
Nina) i 1980, og ved Høgskolen 
i Nord-Trøndelag i 1990. Faget 
har vært store rovdyr siden sist 
på 1970-tallet. Den gang var de 
fire store såpass sjeldne at han 

måtte til Sarek i Nord-Sverige for 
å få sett sine første spor av jerv og 
gaupe. Siden har han hatt kontakt 
med forskning og forvaltning av 
rovdyr i store deler av verden, og 
han har fulgt reetableringen av 
ulv og bjørn i Norge.

Han har også vært tett på dy-
rene det gjelder.

«Det var med skrekkblandet 
fryd jeg selv krøyp inn i mitt første 
bjørnehi i Bardu våren 1980. Sjøl 
om bamsen lå godt nedfrosset 
nede i bygda, så måtte jeg kikke et 
par ganger for å forsikre meg om 
at det ikke lå flere og ventet», skri-
ver forfatteren.

Det er også diktet revyviser om 
Sørensen. Blant annet om den 
gangen han og en kollega måtte 
opp i et tre på grunn av nærgå-
ende bjørn.

«Han vet ikke hvordan han skal 
komme ned./Han må sitte der å 
håpe at bjørnen går sin vei./Han 
må sitte der og lære at en nok må 
passe seg.», skrev Emil Haugereid 
i visa for nyttårsrevyen i Lierne 
1989. For i Lierne skulle der lages 
reservat, der kunne bjørnen spise 
alle sauekrek.

Farlige bjørner
Såpass må en forsker tåle, sier 
bjørneforskeren fra Steinkjer. 
Men er bjørnen farlig? Det spørs-
målet får forskerne oftest, og Sø-
rensen synes ikke det er så rart. 
Fordi svaret er både ja og nei.

– Forskningsstanden og natur-
vernsiden har bagatellisert rov-
dyrfaren, sa Sørensen til Natio-
nen i 2007. 

Det året ble to elgjegere skadet 
og en mann drept av bjørn i Sveri-
ge. Han som døde ble drept på veg 
til sitt eget utedo, og også hunden 
hans ble drept av bjørnen. 

«I Norge er 52 personer drept 
av bjørn de siste 300–400 årene, 
derav bare én siden 1900, en ung 
gjetergutt. Dette er godt doku-
mentert i Astor Furseths bok fra 
2005», skriver Sørensen. 

I tillegg er det 34 tilfeller med 
ukjent dokumentasjon, pluss 96 
tilfeller der bjørn skal ha skadet 
folk.

Normalt ikke farlig
– Brunbjørn er normalt ikke far-
lig, men den kan være det. Elgje-
gere er mest utsatt, og farligst er 
situasjoner der bjørn blir skade-
skutt. Generelt er det mye farli-
gere å reise med bil til stedet bjør-
nene er, enn å gå ut i skogen, sier 
Sørensen.

Han har i flere år ledet et bjør-
neprosjekt som har registrert 
bjørneforekomst både i Nord-
Trøndelag og tilgrensende om-
råde i Jämtland. Sammen med 
studenter har han gått 5000 ki-
lometer på kompasskurs i bjør-
netette områder. Til sammen så 
de bjørn fire ganger. Det vil si ett 
bjørnemøte per hundre mil, så 
sjansen for å møte bjørn på vanlig 
skogstur er neppe stor.

I Sverige er det nå nesten årlige 
tilfeller av elgjegere som blir ska-
det av bjørn. I boka skriver Søren-
sen at dette er en ny situasjon som 
har oppstått de siste 30 år. Årsa-
ken er det at aldri har vært mer 
elg og elgjegere som jakter med 
løshund i bjørnetette områder. 
Forfatteren har en klar advarsel: 
Ikke gå innpå en los i tett ungskog 
dersom du ikke er hundre pro-
sent sikker på at hunden loser elg.

Ingen vegetarianer
Det finnes ingen bjørner som ba-
re spiser gress og blåbær. Alle er 
kjøttetere, ifølge Sørensen.

– Bjørnen er et rovdyr, og kjøtt-
mat er det beste den vet. Den er 
også avhengig av kjøtt for å få i seg 
kalsium og andre næringsstoffer 
den trenger. Blåbær inneholder 
sukker som omgjøres til fett, men 
det bygger ikke opp kroppen. Så 
alle bjørner vil ta elg, rein eller 
sau når de får tak i det. Det stem-
mer altså ikke at det bare er unge 
hannbjørner som er såkalte ska-
debjørner.

Det erstattes bare 50–100 rein 
tatt av bjørn hvert år, mens det 
ifølge boka ble gitt erstatning for 

80.000 sau og lam for årene 2000–
2010. Til sammenligning ble 800 
sau og lam erstattet i 1980. Så rov-
dyrproblemene har eskalert, og 
byrdene er ulikt fordelt. Lierne 
i Nord-Trøndelag er blant kom-
munene som har vært mest utsatt. 
Den «siste» bjørnen ble skutt der i 
1901, men etter at bjørnen kom til-
bake har antall sauebruk gått ned 
fra rundt 70 til vel 10. Næringa er 
langt på veg utradert på grunn av 
rovdyr. Likevel var det dit Søren-
sen dro for å lansere boka sist helg, 
på julemarkedet.

– Jeg kunne valgt Trondheim 
for eksempel, men synes det var 
riktigere å dra til Lierne. Interes-
sen for boka var god. Lierne er et 
samfunn som har kommet langt i 
å lære seg å leve med rovdyr.

Reelle rovdyrtap
– Det kan synes som om du har 
mer gehør i beitenæringene 
enn en del andre rovdyrfor-
skere?

– Jeg har aldri vært i angreps-
posisjon. Det har vært mer snakk 
om å studere situasjonen til de 
som driver med sau og rein, ikke 
bare på grunn av bjørn, men også 
jerv og gaupe. Vi har møysomme-
lig fjernet holdninger om at tap på 
beite skyldes sykdom, tyvslakting 
og triksing. Det er ikke bare dy-
reeierne som er kontrollert, men 
også vi som er forskere. Det å fjer-
ne mistankene om juks har vært 
en viktig fase, og i dag kan vi si at 
det som erstattes som rovdyrtap 
er reelle tap. 

Sørensen synes han har god 
dialog med både andre rovdyr-
forskere og også beitenæringen. 
Det som eventuelt gjenstår av ue-
nighet måtte i så fall være enkelte 
miljøvernorganisasjoner. 

– Jeg får se om det kommer 
noen respons når de har lest boka, 
sier han.

– Finnes det noen bøker om 
bjørn her til lands som tilsvarer 
den du har skrevet?

– Trolig er det ingen dyreart 
som er mer omtalt i faglig littera-
tur enn bjørn. Men det finnes in-
gen slik sammenstilling av kunn-
skap om bjørn fra nyere tid. Så 
nei, det finnes ikke maken. Ikke i 
Sverige heller, sier Sørensen.
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I 1930 var det bare en håndfull bjørner igjen i Norge. 
Nå er stammen på 150–160 dyr, og 404 ulike bjørner 
har vært innom landet de syv siste årene. – Vi har 
fortsatt altfor få, sier bjørneforsker.

30 år i bjørnens spor

Bjørneekspert: Ole Jakob Sørensen fra Steinkjer har gitt ut ei omfattende bok om den norske brunbjørnen.  BEGGE FOTO: BENTE HAARSTAD

Bjørnepark: Denne bamsen lever bak lås og slå i Namsskogan Familiepark, 
men Nord-Trøndelag er ellers et av fylkene med mest bjørn. 

Fakta
Ole Jakob 
Sørensen 

✱✱ Førsteamanuensis 
ved Høgskolen i Nord-
Trøndelag og utdannet 
biolog fra Universitetet 
i Oslo og i Trondheim. 

✱✱ Har over 30 år bak 
seg som forsker med 
bjørnens biologi som 
viktigste fagfelt. Ar-
rangerte i 2002 den 
14. internasjonale bjør-
nekonferansen, med 
deltagere fra 35 land.

«I bjørnens spor»
✱✱ Boka forteller om 

bjørnens forhold til 
andre dyr, hvordan den 
avspeiles i menneskers 
kultur og hvilke spor 
og tegn den etterlater. 
Boka oppsummerer 
den viktigste forsknin-
gen. Den gir også en 
historisk oversikt, og 
redegjør for reetable-
ringen av bjørn i Norge 
etter at arten langt på 
veg ble utryddet rundt 
1930.

✱✱ Tar først og fremst 
for seg Norge og Midt-
Skandinavia, men også 
bjørnen i Sverige, Fin-
land og Russland blir 
omtalt. 

✱✱ Målgruppen er både 
fagpersoner og folk 
flest.

✱✱ Boka er på over 400 
sider og inngår i serien 
Skrifter fra Det Konge-
lige Norske Videnska-
bers Selskab (DKNVS). 

BEITENÆRINGEN
«Det å fjerne 
mistankene om juks 
har vært en viktig fase, 
og i dag kan vi si at det 
som erstattes som 
rovdyrtap er reelle 
tap.»

OLE JAKOB SØRENSEN 
BJØRNEFORSKER


