


 
Sammendrag 

 
Antallet konflikter mellom isbjørn og folk forventes å øke på Svalbard. Dette skyldes en større 
menneskelig aktivitet i områder med isbjørn, og at isbjørn bruker mer tid på land og ender adferd som 
en følge av klimaendringer og mindre sjøis. Prosjektet CONBEAR hadde som mål å kvantifisere og 
evaluere interaksjoner og konflikter mellom isbjørn og menneske. I løpet av >2.200 feltdager i to år var 
det omtrent 4% daglig sannsynlighet for å møte isbjørn. Resultatet varierte mellom nesten null og 
>50% i ulike områder på Svalbard, med høyest antall i juni til august. En fjerdedel av observasjonene 
ble definert som interaksjoner, tilsvarende <1% av feltdagene, og fire av disse ble klassifisert som 
konflikt og isbjørnangrep. Studien viser at det er relativt liten sjanse for interaksjon med isbjørn på 
Svalbard, og tallene samsvarer med internasjonale erfaringer. Hvis interaksjonene skjer er det få som 
utvikler seg til en konflikt med fare for menneske eller dyr. En videre utviklingen av kunnskap om 
isbjørnsikring er nøkkelen til å redusere antallet interaksjoner og hindre frykt eller skader.  
 

English summary 
 
The number of polar bear-human conflicts in Svalbard is expected to increase. This is due to more 
human field activities in polar bear habitats, and polar bears use more time on land and change 
behaviour as a consequence of the climate changes and less sea ice. The project CONBEAR aimed to 
quantify and evaluate interactions and conflicts between polar bear and humans. During more than 
2.200 field days in two years the daily probability to observe polar bears was ca 4 %. The result varied 
from nearly zero to >50 % in Svalbard areas, with the highest numbers in June to August. One fourth 
of the observations was defined as interactions, corresponding to <1 % of the field days, and four of 
these were classified as conflicts or polar bear attacks. The results demonstrate that the relative 
chance for polar bear interactions in Svalbard is low, and the results correspond with international 
experiences. The chance for an interaction to develop into a conflict dangerous for humans or animals 
is low. A further development of polar bear safety knowledge is necessary to reduce interactions and 
minimize fear and damages due to polar bears. 
 
 
 
 
 

 
    Foto: Magnus Andersen/Norsk Polarinstituttet.  
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1. Innledning 
 
Kan vi forstå konfliktene mellom isbjørn og menneske på en måte som gjør at vi kan unngå slike 
interaksjoner? Bør vi endre rutinene for å skremme isbjørn vi kommer i nærkontakt med? Dette er 
sentrale spørsmål i prosjektet CONBEAR.  
 
 
Svalbards miljøvernfond gav i april 2017 støtte til prosjektet Polar bear – human conflicts in Svalbard 
(CONBEAR) for 2018-2020. Målet med prosjektet var å få en bedre forståelse for konflikter mellom 
isbjørn og menneske på Svalbard, ved å skaffe kunnskap og erfaringer som kan bidra til å redusere 
antall konflikter, og redusere effektene av slike konflikter dersom de oppstår. Prosjektet hadde som 
mål å kvantifisere konfliktene basert på feltdata der vi også kvantifiserte alle turene uten konflikter, 
og ville bruke disse dataene i den internasjonale datainnsamlingen av isbjørnkonflikter (PBHIMS, se 
kapittel 3.4). Videre hadde prosjektet som mål å utvikle metodene for å oppdage isbjørn (se kapittel 
4), og vurdere metoder for å unngå skader i en skarp situasjon mellom isbjørn og folk (se kapittel 5).  
 
Denne rapporten er skrevet i en populærvitenskapelig stil slik at den kan brukes av lokalbefolkning, 
turistnæringen eller andre med interesse for isbjørn. Tips til videre litteratur og nettsteder står i siste 
delen av teksten. 
 
Prosjektet ble ledet av UNIS, med Norsk Polarinstitutt (NP) og Miljødirektoratet (MD) som partnere. I 
tillegg bidro Miljøvernavdelingen ved Sysselmannen på Svalbard (SMS) med kunnskap og praktiske 
tilrettelegging. Ved UNIS har prosjektet inkludert den vitenskapelige siden av isbjørnkonflikter ved 
avdeling for Arktisk Biologi, mens praktisk isbjørnbeskyttelse er handtert av avdeling for Logistikk og 
Feltsikkerhet. Ved NP har seksjonen for Biodiversitet jobbet med isbjørnbiologi og merking av isbjørn, 
mens seksjonen for Miljørådgivning har hatt ansvar for registrering av isbjørnkonflikter i PBHIMS. 
 
Følgende personer har bidratt til gjennomføringen av prosjektet; Professor Børge Damsgård ved UNIS 
har ledet CONBEAR-prosjektet. Seniorforsker Jon Aars (NP), forsker Magnus Andersen (NP), 
seniorrådgiver Dag Vongraven (NP), seksjonsleder Martin Indreiten (UNIS, 2017-2018), seksjonsleder 
Audun Tholfsen (UNIS, 2018-2020), Morten Ekker (MD, 2017-2019), og rådgiver Karen Lone (MD, 2019-
2020) har deltatt som partnere i CONBEAR. I tillegg har prosjektet hatt god støtte fra naturforvalter 
Paul Lutnæs (SMS, 2017-2019), naturforvalter Ingvild Øyjordet (SMS, 2019-2020), og naturforvalter 
Gustav Busch Arntsen (SMS, 2019-2020). Feltinspektørene til SMS, Torgeir Lande, Kjell Lundin, Dag 
Hovden og Margrete Keyser hjalp til ved utsetting av kamera for overvåkning av isbjørn. I tillegg har 
UNIS-studentene Lene Lund, Linn Voldstad, Anna Grimsby, Kirsa Nørregaard og Magnus Heide 
Andreasen jobbet med feltdata. Bård Helge Strand (UNIS) har gjennomført testskyting med 
gummislugs, Rico Behlke og Karoline Bælum ved Farmhamn fangststasjon har bidratt med testing av 
strømgjerde, og Sybille Klenzendorf og Wei Lim Yap (World Wildlife Fund, WWF) har bidratt med 
utviklingen av en SMART-app for isbjørn. Takk til Jon-Kristian Bø, Joanna Szafraniec og Jan Myhre for 
bruk av private bilder. 
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2. Isbjørnbiologi 
 
Forståelsen av konflikter mellom isbjørn og menneske må alltid sees i lys av isbjørnens biologi. På 
Svalbard har vi god kunnskap om isbjørnene i våre områder, men de raske klimaendringene er en 
utfordring for å forstå hva som kommer til å skje med isbjørnen i framtiden. 
 
 
Isbjørnen regnes som et marint pattedyr, selv om den i 
mange områder lever store deler av livet på land. Isbjørnen 
er avhengig av sel som dens primære byttedyr. Man finner 
derfor ikke isbjørn i noe område som ikke har sjøis en stor del 
av året. På Svalbard er det ringsel og storkobbe som er de to 
viktigste byttedyrene. Isbjørnen er også en opportunistisk 
jeger som spiser det meste av det den kommer over, og som 
også kan tilbringe mye tid på land i perioder med lite sjøis. 
Den er en topp-predator, et rovdyr som på Svalbard i dag knapt har naturlige fiender. Den har også få 
konkurrenter i matfatet. Det betyr at det stort sett er tilgangen på næring som styrer mye av den 
økologiske rollen og funksjonen som isbjørnen nå har i vår del av Arktis. 
 

2.1 Reproduksjon og overlevelse 
 
En isbjørn-binne på Svalbard parer seg første gang normalt den våren hun er fem år gammel, og får så 
sitt første kull mellom slutten av november og nyttår. Vanlig kullstørrelse er to unger, og noen ganger 
opp til tre. Ungene veier litt over et halvt kilo ved fødsel, og er nesten uten hår. De blir født i en godt 
isolert snøhule som moren gravde ut i ei fonn sist i oktober eller i november.  
 
Ungene vokser raskt, og er nær ti kilo når familien forlater hiet i mars eller tidlig april. På den tida har 
omtrent en tredel av kullene bare en unge igjen. Noen mødre mister også hele kullet i løpet av perioden 
i hiet. De første ukene etter at familien har forlatt hiet er dødeligheten av unger høy, og særlig hos 
familier med yngre mødre. Binna og ungene holder sammen omtrent to år etter at de kommer ut av 
hiet. Deretter må ungene klare seg på egen hånd. Så parer vanligvis binna seg igjen med en isbjørn-
bamse. Binna og bamsen holder sammen opp mot et par uker. Binna kan pare seg med flere bamser i 
løpet av våren. Fosterutviklingen starter ikke før på høsten, og det forklarer hvorfor ungene er veldig 
små ved fødselen. Siden mange binner mister kullet sitt før avvenning fra morsmelken, kan binner gå 
i hi og føde oftere enn hvert tredje år. I gjennomsnitt får isbjørn-binner unger hvert annet år.  
 
Overlevelse hos ungdyrene etter avvenning og før de selv når kjønnsmoden alder er moderat. Så øker 
overlevelse av voksne binner og bamser fram til de er omtrent 15 år, og avtar så raskt. Få isbjørn blir 
mer enn 25 år gamle. Mens begge kjønn av brunbjørn i kalde strøk går i hi, er det kun isbjørn-binner 
som skal få unger som går i hi på vinteren. Derfor kan vi møte på isbjørn også midt på vinteren i 
mørketida på Svalbard. 
 

Ordet bjørn eller bjønn kommer fra 
gammel germanske og urnordisk 
(500-700 e.kr) beran eller bernu som 
viser til fargen på brunbjørn. Bamsen 
ble bernur, og binnen bernijon eller 
beron. Det utviklet seg til norrøn 
bjǫrn, birna og bera, og til tyske Bär, 
engelske bear og islandske bera.  
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          Isbjørnbinne med to unger vandrer på førsteårsisen. Foto: Janne Schreuder/Norsk Polarinstitutt. 
 
 

2.2 Bestandsstørrelse og vandringsmønstre 
 
Isbjørn på Svalbard tilhører det vi kaller Barents-
havbestanden, en av de 19 isbjørn-bestandene i Arktis. De 
andre bestandene finner vi rundt hele nordpol-området, og 
det er kanskje omkring 26.000 isbjørner til sammen. 
Barentshavbestanden på norsk og russisk side teller omtrent 
tre tusen isbjørn. De aller fleste av disse lever det meste av 
tida langs iskanten. Vi kaller dem derfor «pelagiske» isbjørn. 
Disse har normalt årlige vandringer som går mellom norsk og 
vestlig russisk Arktis. Alle binnene er avhengige av å nå en av øyene i dette området for å gå i hi på 
høsten om de skal ha unger. Slike øyer finner vi nord og øst på Svalbard eller på Frans Josef Land i 
Russland. På Svalbard var østlige øyer som Hopen, Kongsøya og Svenskeøya tradisjonelt viktige hi-
områder for isbjørn. Siden sjøisen nå ofte ikke legger seg rundt disse øyene, tror vi at flere nå bruker 
Frans Josef Land som hi-område. På Svalbard kan Barentsøya, Edgeøya, Nordaustlandet og Kvitøya 
være gode alternativer.  
 
I tillegg til de pelagiske isbjørnene er det opp mot 300 isbjørn som lever på Svalbard året rundt. Disse 
kaller vi gjerne «lokale» isbjørn. De følger ikke med sjøisen når denne trekker seg nordover på 
sensommeren, men holder seg mer lokalt i mindre områder. 
 

Det biologiske artsnavnet til isbjørn er 
Ursus maritimus. Ursus (flertall ursi) 
er bjørn på latin. Fransk ours kommer 
fra ursus, og betyr også en person 
som er asosial. Maritimus er noe som 
tilhører havet (mare), eller noe som 
er vekslende. Er isbjørnen en 
upålitelig asosial sjøbjørn? 
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Det er altså ikke en fast bestand av isbjørn som lever på Svalbard, siden den pelagiske delen av 
bestanden vandrer mellom Svalbard og Frans Josef Land. Det betyr at antall isbjørn på øygruppen vil 
varierer i løpet av året, og det maksimale antallet på hele Svalbard i løpet av et år er trolig under tusen 
individ.  
 

2.3 Effekter av klimaendringer på isbjørn 
 
Det er mange og komplekse klimaendringer på Svalbard og i 
Arktisk, men det er særlig et mildere klima og et redusert 
areal med sjøis som påvirker isbjørnens biologi. De pelagiske 
isbjørnene går nå bare unntaksvis i hi på Hopen. De går også 
sjeldnere enn før i hi på Kongsøya og Svenskeøya. Det er langt 
mellom de årene hvor sjøisen dannes rundt de østlige øyene 
av Svalbard før desember. Det betyr at gravide binner ikke 
kan nå dit i tide. Kostnaden ved å svømme lange distanser til 
øyene kan være for høy. Binnene er avhengige av 
fettreservene sine for å produsere nok fettrik melk for å fø 
ungene.  
 
Iskanten er typisk noen grader lengre nord enn for 30-40 år 
siden, og derfor møter vi pelagiske binner på Svalbard 
sjeldnere enn tidligere, særlig om sommeren og høsten. Fordi 
det ikke er sjøis rundt øyene bruker de lokale binnene mer 
tid på land enn før. Brefronter med fastis er viktige 
jaktområder for isbjørn. Særlig om våren er brefronter med sjøis viktig fordi isbjørnen kan finne mange 
huler med ringsel. På våren jakter særlig binner med små unger foran breene. Senere på året er 
brefronten viktig fordi det er mye ringsel som finner føde der. På sommeren i Storfjordområdet har vi 
sett at mye færre isbjørner enn tidligere jakter foran breene. Dette skyldes nok at sjøisen nå ofte er 
borte foran breene.  
 
I forhold til før bruker isbjørnene i dag mer tid på land. De er ofte i områder med fuglekolonier hvor de 
tar egg og fuglunger. Vest på Spitsbergen bruker isbjørn mer tid som «reir-plyndrere», særlig i kolonier 
med gås eller ærfugl på små øyer. Det er grunn til å tro at det er klimaendringene som har ført til at 
det er blitt mer isbjørn på Vest-Spitsbergen, og at de er mer på land enn før året rundt. Det er et økende 
antall rapporter om isbjørn som tar reinsdyr, og tegn som tyder på at noen isbjørn har spesialisert seg 
på slik jakt.  
 
Vi vet enda ikke hvilke konsekvenser klimaendringene på Svalbard har for isbjørnen på sikt. Det er ikke 
noe som tyder på at isbjørnene er i dårligere kondisjon om våren enn de var når sjøisforholdene var 
bedre. Det kan være en mindre effekt på reproduksjon, men bestanden ser fortsatt ut til å klare seg 
bra til tross for ugunstige forhold. I år med lite sjøis er det likevel sannsynlig at det vil være flere sultne 
isbjørner på land, særlig på sensommer og høst. Disse kan være mindre sky overfor mennesker og 
derfor farligere enn om de hadde sjøis tilgjengelig.  
 

Noen økologiske fagbegrep: 

Habitat: Levested der forholdene 
ligger til rette for en art. 

Pelagisk: En art som lever i de frie 
vannmassene på havet. 

Predator: Et dyr som jakter på og 
spiser andre dyr. 

Økologisk interaksjon: Hvordan arter 
og individer forholder seg til 
hverandre, slik som konkurranse, 
predasjon og parasittisme. 

Fitness: Evnen til å få avkom. 

Habituere: Å venne seg til noe over 
tid, slik at dyret ikke reagerer lengre 
når det skjer. 
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Vi forventer at det i kommende år vil bli enda flere isbjørner på vestsida av Spitsbergen, og at disse vil 
bruke enda mer tid på land. Dette skyldes at vi allerede få generasjoner etter isbjørn-fredningen i 1973 
så at flere binner går i hi og reproduserer på Vest-Spitsbergen. Det betyr trolig at ungene kommer til å 
slå seg til i de samme områdene.  
 

Det er godt kjent at klima-
effektene har store konsekvenser 
på isbjørn-bestandene i mange av 
de andre arktiske forvaltnings-
områdene. Bestanden på Svalbard 
er nok ikke den som er mest utsatt 
for de endringene vi ser i dag, men 
om ikke klimaendringene stopper 
opp må vi nok regne med at 
isbjørnene her også går en dyster 
framtid i møte.  
 

 
 
 
 
 

2.4 Lokale variasjoner i forekomst av isbjørn 
 
Det er stor lokal variasjon i antall isbjørn på Svalbard, og det skyldes både utbredelsen av den pelagiske 
og lokale bestanden, fødetilgang i de ulike områdene, og vandringsmønsteret til isbjørnene. 
Storfjordområdet er et kjerneområde for isbjørn. Både i løpet av et år, og mellom årene, vil tettheten 
av isbjørn i dette området variere mye. Der sjøisen forsvinner sist vil ofte tettheten av isbjørn være 
høy om sommeren og høsten. Om vinteren og våren kan østlige og nordlige områder ha et stort innslag 
av pelagiske isbjørn.  
 
Antall isbjørn på vestsiden av Spitsbergen er relativt lavt, mens antallet er noe høyere på Nord-
Spitsbergen. Antall isbjørn på Kongsøya og Svenskeøya varierer voldsomt, og er avhengig av 
sjøisutbredelsen hvert år. Når det ikke er sjøis er det spesielt langs kysten at man møter isbjørn. 
Isbjørnene kan også vandre inn i de ulike dalene, og kan treffes omtrent over alt på Svalbard. Tettheten 
inne på isbreene er derimot svært lav, og trolig er isbjørn man møter her på vandring fra kyst til kyst. 
Isbjørnene svømmer også ofte, og kan treffes langt til havs mellom iskanten og øyene. De vil gjerne 
svømme over fjordene istedenfor å vandre rundt.  
 
 

 
  

Svalbardrein stikker av fra en isbjørn ved Diabasodden. Flere 
tilfeller av isbjørn som jakter reinsdyr har vært rapportert på 
Svalbard, og reinsdyrene reagerer når isbjørnen kommer for 
nært. Foto: Børge Damsgård/UNIS. 
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3. Isbjørn og menneske 
 
Forholdet mellom menneske og isbjørn er komplekst. På den ene siden er isbjørnen kanskje det 
viktigste symbolet for naturen på Svalbard, og både folk som bor her og turistnæringen bruker det 
for å flagge verdier vi er stolte over. På den annen sider representerer isbjørnen både en imaginær 
og høyst reell fare. Hvor som helst på Svalbard, året rundt, kan en treffe på isbjørn, og det er en frykt 
alle her må leve med. Hvert år får vi påminnelser om hvor farlig det kan være, enten det er hytter 
som er smadret eller mer sjeldent folk som er skadet eller drept. Så må vi ikke glemme at vi 
mennesker er svært farlige for isbjørnen, og de fleste år dør isbjørn på Svalbard fordi vi vil beskytte 
oss selv. 
 
 

3.1 Isbjørn som totemdyr 
 
Det finnes knapt en skjønnlitterær bok om Svalbard som ikke 
inneholder en isbjørn. Den dukker opp i de fleste filmene om 
Svalbard eller Arktis. Vi ser dem hele tiden på reklame for 
arktiske reisemål. Det er kanskje ikke så rart – de er flotte å 
se på, store og mektige, farlige og uberegnelige. Det er ikke 
alle dyr som får denne statusen. Det er få ulver å se på 
reklame for reiser til indre deler av Østlandet. Hvorfor er det 
slik at noen dyr som isbjørn får en så sterk symbolstatus? 
 
Det er ikke noe nytt at noen dyrearter blir opphøyet som et såkalt «superdyr» eller «totemdyr», altså 
et dyr som er tilegnet kulturelle og mytologiske egenskaper langt over det biologiske. Vi ser det for 
eksempel hos urbefolkning som gir arter rituelle verdier. Indianske stammer i Canada og Alaska lager 
utskjæringer av bjørn, spekkhogger og ørn i totempæler og dekorasjoner. Hos inuitter i Canada og 
Grønland er figurer av isbjørn vanlige. Utskårede tupilakker på Grønland gir eieren magisk kraft. Blant 
den norske befolkning var isbjørnen godt kjent i vikingetiden, selv om få noen gang hadde sett dyret. 
Vi kjenner den fra folkeeventyrene som Kvitebjørn Kong Valemon; Han er dyr om dagen og menneske 
om natten. Det var opprinnelig i historien Østenfor sol og vestenfor måne fra 1844, og ble godt kjent i 
Theodor Kittelsens maleri fra 1912. Dette er en historie som går igjen i flere land, og som stammer fra 
et gresk sagn om Amor og Psyke. Det er bakgrunnen for alle de ulike filmene om Skjønnheten og uhyret. 
Isbjørnen er i flere ulike kulturer tillagt de sammen mytologiske egenskapene som Amor, noe som 
trolig gjenspeiler den kulturelle og mytologiske betydningen isbjørnen tidligere hadde i disse 
kulturene. Det er likevel ikke sikkert at Valemon egentlig var en isbjørn – betegnelsen kvitebjørn ble 
ikke bare brukt om isbjørn, men også om veldig lyse brunbjørner. 
 
Med en slik bakgrunn er det ikke vanskelig å forstå hvorfor norsk kultur og reiseliv velger isbjørnen 
som et symbol på Svalbard. Det sterke dyret som klarer å leve her oppe i nord er kanskje et bilde på 
hvordan vi ønsker å se på oss selv. Det farlige er pirrende og turistene ønsker å oppsøke det for å 
«kjenne på frykten». I dag kommer ingen til Svalbard for å skyte isbjørn, men fotografering er også en 
form for rituell jakt. Å oppsøke det farlige for å «nedkjempe» det i form av et trofebilde er kanskje den 
siste rest av et høyst naturlig jaktinstinkt hos menneske. 

I gamle dager trodde noen at bjørnen 
kommer styrtende i raseri om den 
hører navnet sitt. Noen steder i Norge 
ble bjørnen kalt Gubben, Bestefar 
eller Den store, og i Danmark ble den 
kalt Den gamle i peisen.  En slik 
omskriving av navn kalles noaord. 
Bamse brakar er et noaord som de 
fleste barn kjenner godt.  
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Selv om vi mennesker kan ha et slikt forhold til enkelte 
dyrearter så er det ingen grunn til å tro at forholdet er 
gjensidig. Skal vi forstå isbjørnen biologisk egenskaper eller 
adferd så må vi holde oss til vitenskapelig fakta. Isbjørnen ser 
på menneske som en av flere arter den må forholde seg til i 
habitatet sitt. Den er hverken blodtørstig, gretten eller drevet 
av ondskap, men oppfører seg helt naturlig for et dyr med den 
rollen i økosystemet. 
 

 
 

 
3.2 Hvordan kan vi forstå isbjørnens forhold til folk? 
 
I løpet av et liv vil en isbjørn måtte forholde seg til 
en rekke andre arter, enten det er en fisk, fugl, sel 
eller mennesker. Siden vi sluttet fangst av isbjørn 
etter fredningen i 1973 er det i Norge ingen 
konkurrerende arter som jakter på den. Isbjørn-
ungene lærer seg å passe seg for det som er farlig, 
men det er få andre ville dyrearter som er spesielt 
farlige for isbjørnen. Det farligste er faktisk voksne 
isbjørnbamser. 
 
Når en isbjørn møter et menneske for første gang 
så kan en tenke seg at den må avveie hvordan den 
skal reagere. Dette kalles et adferdsøkologisk valg, 
og betyr ikke at dyret må tenke seg om, men at det 
må velge mellom alternativer. Et veldig enkelt 
eksempel er om isbjørnene skal angripe eller stikke 
av (Engelsk: «fight or flight response»). Hvis 
isbjørn-moren viser frykt eller rømmer vekk, så 
lærer ungdyret noe om mennesket. Så vil det 
valget senere i livet være avhengig av andre 
faktorer, som for eksempel hvor sulten dyret er. 
Dette kalles status-avhengige valg («state 
dependent decisions»), og betyr for eksempel at et 
sultent dyr vil ha en annen terskel for å velge å 
angripe. Enkelt forklart kan alle slike situasjoner for 
dyr i bunn og grunn fordrer et raskt valg som må tas der det positive mot veies mot det negative. En 
slik avveining eller kompromiss kan i det daglige være uten betydning eller det kan være helt fatalt. 
Det dyret som tar de riktigste valgene og overlever er det som får høyest evolusjonær «fitness». 
Valgene kan ikke arves, men må læres i løpet av livet. En isbjørnunge lærer det av sin mor og av 

Ordet Arktis er knyttet til bjørnen og 
gresk mytologi. En tjenerinne til den 
greske jaktguden Artemis fikk en sønn 
med Zevs som de kalte Arkas, fra 
árktos som betyr bjørn. Arkas prøvde 
å drepe sin mor, og begge to ble 
plassert på nordhimmelen som 
stjernebildene Storebjørn og 
Lillebjørn. Arktis betyr både bjørn og 
nord, mens sydpolen ligger i anti-
arktis, eller Antarktis. 

       Tradisjonell grønlandsk bukse laget av 
       isbjørnskinn i Qaanaaq, nordvest Grønland.  
       Foto: Børge Damsgård/UNIS. 
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interaksjoner med andre arter, også mennesket. I adferdsstudier bruken vi begrepet kondisjonering 
når et dyr lærer at en gitt hendelse er knyttet til noe positivt eller negativt. En sel blir assosiert med 
noe positivt - mye god mat, mens en fare blir assosiert med noe negativt. 
 

Hvordan kan vi med denne 
bakgrunnen tenke oss at en 
isbjørn som møter menn-
esker vil reagere? Det finnes 
mange beskrivelser av dyr 
som stikker av så fort de 
oppdager mennesker i nær-
heten. Dette kan skje både 
om de er helt ukjent med 
mennesker, og hvis de har 
dårlig erfaring med 
menneskelig kontakt. Den 
avstanden som et dyr 
flykter fra en fare kalles for 
reaktiv avstand. Å flykte er 
en energetisk kostnad for et 
dyr, slik at alle dyr opti-

maliserer når og fra hvem de skal flykte. Det kan en for eksempel se om en forsøker å nærme seg en 
svalbardrein eller ærfugl. Noen dyr har en ganske konstant avstand de tolererer mennesker på, mens 
en ærfugl på reir ved en koloni tolererer mennesker mye nærmere enn i naturen for øvrig. Det er så 
store individuell variasjon i reaktiv avstand hos isbjørn at det ikke er mulig å forutse når en den vil 
stikke av. 
 
Mange beskriver adferden til isbjørnen som nysgjerrig og 
uredd, altså at den virker helt upåvirket av vår 
tilstedeværelse. Da beveger den seg gjerne sakte, bruker god 
tid til å lukte eller undersøke gjenstander, og ser i det hele tatt 
ikke ut til å bry seg om at vi er til stede. De kan til og med legge 
seg ned og sove i nærheten av oss. Dette er en interessant 
adferd. Det er helt naturlig at isbjørnene er nysgjerrige og 
bruker tid til å søke etter mat. At den er uredd for mennesker kan jo selvsagt bety at den ser på oss 
som ufarlig, men det kan også være en adferd for å komme tett innpå sitt bytte. En isbjørn kan sette 
opp en høy fart i en kort tidsperiode, og det er målt hastigheter opp mot 60 km per time. Noen 
videoklipp viser at isbjørnen kan skifte svært raskt fra en tilsynelatende helt rolig gange til en kort 
spurt. Dette er fortere enn et menneske kan springe, men en isbjørn kan ikke springe langt uten å bli 
overopphetet. Observasjoner av for eksempel isbjørn og rein viser at isbjørnen kan bevege seg ganske 
nært en gruppe rein før de flytter seg, og det er en del observasjoner som viser at isbjørn har tatt 
reinsdyr når de bare har kommet nært nok før jakten har startet, og typisk når terrenget har vært til 
bjørnens fordel. 
 

En isbjørn har svært god luktesans 
som overgår selv hundene. Isbjørn 
kan lukte mat på flere titalls 
kilometer. Den bruker luktesansen til 
å finne huler med ringsel-unger under 
snøen. 

                  Isbjørn inspiserer forskningsinstrumenter på sjøisen. 
                  Foto: Juni Vaardal-Lunde/UNIS. 
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Om vi skal forstå isbjørnens adferd bør vi se på den naturlige jakt-teknikken. Isbjørnen kan spise svært 
ulik føde, enten døde dyr som en strandet hval, egg i en fuglekoloni eller matrester fra mennesker. En 
isbjørn om sommeren som ikke har tilgang på sel vil kunne spise alt fra egg til rester av døde dyr og 
plantemateriale som gress og tang. Muligheten til å finne mat eller søppel er nok en av grunnene til at 
isbjørn søker til bebyggelse, og dette er vel kjent fra andre arktiske land som har åpne søppelfyllinger. 
En isbjørn kan gå i svært lang tid uten å spise. Slike fasteperioder skjer både i det halve året når binnene 
har unger, men også om sommeren i perioder med lite matressurser. Fasteperiodene er helt naturlig 
for mange dyrearter. De fysiologiske prosessene er tilpasset store matmengder i løpet av kort tid, og 
så lange perioder helt uten mat. Det skal store matmengder til for å beholde vekten, særlig om de ikke 
finner fettrik næring. En fastende isbjørn kan tape opp mot ett kg kroppsvekt per dag, og til gjengjeld 
kan de legge i seg opp til 70 kg i et måltid. Dette gjør også at isbjørner naturlig kan ha ulik kondisjon, 
og med jevn og stor næringstilgang kan de bli temmelig fete.  
 
Det mest vanlige byttedyret 
for isbjørn er ringsel, og ellers 
andre selarter som er assosiert 
med sjøen. Men isbjørnen har 
liten mulighet til å fange en sel 
i vannet. En vanlig fangst-
metode på sjøisen er såkalt 
«sitt-og-vent» predasjon, der 
bjørnen venter i timevis ved et 
pustehull, og slår selen når den 
dukker opp fra vannet. Det kan 
virke som en litt merkelig 
strategi, men i tett is må selen 
før eller siden komme til 
pustehullet. En sel er energirik 
og det kreves ikke mye energi mens isbjørnene venter. En isbjørn trenger energi som tilsvarer om lag 
en voksen ringsel hver tiende dag. Det er flere beskrivelser av isbjørn som spiser spekklaget på sel, 
mens de lar kjøttet ligge. Fett er det mest energirike en bjørn kan spise, og det egner seg til å lagre 
energi til senere perioder uten mat. Det betyr at en isbjørn må spise svært mange fugleegg for 
eventuelt å erstatte energiinntaket for en fanget sel. De aller fleste predatorer er selektive i fødevalget, 
og spesialiserer seg på noen typer næring som passer dem. Mennesket er nok ikke noe foretrukket 
bytte for en isbjørn, men noe de jakter på i mangel på annet mat. 
 
Isbjørnen har en annen vanlig jaktadferd på sel som ligger på isen. Den sniker seg langsomt inn på selen 
og tar den før den når å gå ut i vannet. Den kan også reise seg på to og slå seg gjennom snø og is om 
den lukter selunger i en hule. I tillegg kan den svømme langsomt og stille med bare snuten over vann, 
og så bykse raskt opp på isen for å ta en sel. Selv om ringsel er det viktigste byttedyret i antall, så utgjør 
storkobbe mye av energi-inntaket om sommeren og høsten. Isbjørnen på Svalbard tar i tillegg noe 
steinkobbe, grønlandssel, hvithval og narhval, og kvitnos har også blitt rapportert tatt av isbjørn. I 
tillegg kan isbjørn være kannibalsk og spise andre isbjørner.  
 

       Fet isbjørn på Nordaustlandet.  
       Foto: Kit M. Kovacs og Christian Lydersen/Norsk Polarinstitutt. 
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                                              Isbjørn spiser på selskrott. Foto: Lauritz Schönfeld/UNIS. 
 
 
Isbjørnen bruker ikke sitt-og-vent strategien på mennesker, og det er ikke beskrevet noen situasjoner 
der isbjørn ligger på lur og slår til når folk passerer.  Noen av de som har vært i konflikt med isbjørnen 
beskriver tilfeller der dyret har kommet rett mot dem i jevn hastighet og ikke synes å vike for noe - nå 
er det vi som er byttedyr. Isbjørnen er det eneste dyret i Norge som angriper menneske med det formål 
å nedlegge et bytte. En amerikansk studie av alle angrep fra dyr estimerte at 60% av isbjørnangrepene 
var predatoriske. Moderne mennesker i store deler av verden har liten erfaring med å være byttedyr 
for en predator, og det kan nok være en skremmende opplevelse å treffe på et dyr som oppfatter oss 
selv som mat. Dette er på mange måter den farligste situasjonen i møtet med isbjørn. Når en predator 
har tatt et adferdsøkologisk valg om at den skal ta et bytte så gjør den med full styrke. En slik isbjørn 
kan gå rett mot byttet, kan virke uredd, og lar seg ofte ikke skremme med milde midler. 
 
Alle angrep fra en isbjørn er likevel ikke nødvendigvis 
predasjon, men kan også være aggresjon uten mål om å 
nedlegge et bytte. Aggresjon kan ha mange årsaker, og kan 
likne på predasjon, og en i utgangspunktet aggressiv adferd 
kan ende med predasjon. En slik situasjon kan for eksempel 
oppstå når vi kommer uforvarende på en isbjørn på nært hold. Bjørnen blir skremt og ville normalt 
stikke av, men fordi det er under en reaktiv avstand velger den å være aggressiv. Adferden er her mer 
som et forsvar mot noe som dyret oppfatter som en trussel eller provokasjon. Etterpå kan den ta bytte 
selv om den i utgangspunktet ikke var sulten.  
 

«D’er illt å ertast med bjønnen, han 
skynar seg ikkje på skjemt»  

                                        Norsk ordtak 
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Aggresjon kan også være en del av en konkurranse om ressurser som mat, men det er få beskrivelser 
av at isbjørn forsvarer maten sin mot mennesker. Det er noen få beskrivelser av isbjørn som forsvarer 
ungene mot menneske. Utenom parringstiden lever bamsene alene, men det finnes flere eksempler 
på at mange isbjørner spiser på et hvalkadaver uten at de viser aggresjon mot hverandre. Det er likevel 

hard konkurranse om binnene i 
parringstiden om våren. Store 
bamser har da en fordel i 
konkurransen fordi de er sterkere. 
Sårskader på bamsene viser at det 
kan gå hardt for seg når de slåss 
mot hverandre. Hos andre 
dyrearter er slik sesongmessig 
aggresjon gjerne knyttet til 
endringer i kjønnshormoner. Det 
er beskrivelser som kan tyde på at 
hannbjørner i parringstiden kan 
være mer aggressiv mot menn-
esker, men dette er lite studert. 
 
 

Hos mange dyr er det enkelt å lære seg de ytre signalene på hvilken adferd et dyr er i ferd med å 
gjennomføre. De fleste som har hund ser lett om dyret er redd, nysgjerrig, eller er på vei til å angripe. 
Slike ytre signaler er gjerne knyttet til posisjonen til ører eller hale, eller hvordan dyret holder hodet i 
forhold til resten av kroppen. Signalene er artsspesifikke og det er mange fine eksempler på hvordan 
dyr som hund og katt misforstår hverandres signaler. Både predator og bytte kan lære slike signal, og 
dermed forutse hva som skjer i en interaksjon. Signalene er en vesentlig faktor i det vi kaller anti-
predator adferd hos byttedyr, og vi kan se på dem som kommunikasjon mellom arter.  
 
Utfordringen med isbjørnen er at den tilsynelatende har få 
slike signaler som vi forstår. Den lager lite lyd som indikerer 
hva den har tenkt å gjøre. En nysgjerrig isbjørn kan løfte hodet 
høyt for lukte bedre. At den reiser seg og står på to er heller 
ikke noe tegn på et snarlig angrep, men kanskje at den 
forsøker å få en oversikt over situasjonen. En informasjon fra canadiske myndigheter viser til at 
truende isbjørn puster og peser med en hvesende knurrende lyd, klaprer med kjevene, stamper med 
føttene, stirrer rett på personen og senker hodet mens de legger ørene bakover. Slik adferd er ikke 
verifisert på Svalbard.  
 
Vi må også være klar over at en isbjørn som gjør angrep på mennesker vil lese vår adferd, og det vil 
påvirke hva den gjør og utfallet av angrepet. Hvor god en isbjørn er til å tolke våre signaler vil være 
avhengig av hvor vant den er til mennesker. Vår adferd er vår mulighet til å kommunisere til dyret, og 
vi kan for eksempel bevisst eller ubevisst vise at vi er sterkere og farligere enn den, eventuelt vise at vi 
ikke er farlig og aggressiv (se kapittel 5).   
 

Hannbjørn som har vært i slåsskamp med andre bamser.  
Foto: Jon Aars/Norsk Polarinstitutt. 
 

Inuitene på Grønland mente at 
isbjørnen bare slo med venstre labb – 
de angrep derfor dyret fra venstre 
side.  
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Mange av isbjørnene som er avlivet etter interaksjoner med mennesker har vært tynne og i dårlig 
kondisjon. Det er grunn til å tro at en sulten bjørn har større vilje til å angripe mennesker, selv om 
dårlig mattilgang ikke i seg selv er unormalt for en isbjørn. Det er grunn til å tro at andelen isbjørn eller 
lengden av perioden med lite mat er endret som følge av klimaendringene, men vi har enda for lite 
kunnskap til å kvantifisere betydningen av sult for isbjørnangrep. I sum kan vi konkludere at en i alle 
situasjonen må ta høyde for at isbjørn kan angripe mennesker, selv om den tilsynelatende er redd, 
uinteressert, mett eller helt avslappet. 

 
 

 
 
3.3 Hvor ofte treffer vi på isbjørn? 
 
Det er faglig sett ikke helt enkelt å få et tall på hvor ofte en treffer på isbjørn ute i naturen. Vi hører jo 
historier om hendelser, særlig når de er alvorlige, men vet lite om hvor mange turer folk gjør uten å 
treffe på isbjørn. Selv om det er ulovlig å oppsøke isbjørn kan det jo tenkes at flere turer, både med 
lokalbefolkning og turister, går til områder med stor sjanse for å treffe på bjørn. Dette gir i tilfelle et 
inntrykk av at det er mer isbjørn enn det egentlig er.  
 
I følge estimater på antall isbjørner fra undersøkelser ved 
Norsk Polarinstitutt i 2004 og 2015 tror vi det er omtrent 300 
isbjørn på Svalbard året rundt, sjeldent mer enn 1.000 
uavhengig av år og sesong, og noe under 3.000 isbjørn i hele 
Barentshavbestanden. 
 
Den beste måten å finne ut hvor ofte vi treffer på isbjørn er å beregne antallet hos en gruppe som har 
stor feltaktivitet som er mulig å kvantifisere. I prosjektet CONBEAR har vi tatt utgangspunkt i 
feltaktiviteten til UNIS i løpet av sesongene 2018 og 2019. Her er både tidspunkt, antall, steder, hensikt 
og transportmiddel godt dokumentert. Måten vi beregnet dette på er beskrevet i Vedlegg 1. 
 
Beregningene fra de to årene viste at UNIS har totalt ca 8.000-12.000 persondøgn i felt hvert år, på ca 
350-450 feltopplegg per år, som utgjør ca 900-1.300 feltdøgn (Figur 1). Omtrent halvparten av 

Vekten til en isbjørn varierer mye i 
løpet av året. En voksen binne kan 
være 140-300 kg, mens en voksen 
bamse kan bli 300-550 kg. 

Hvilke av disse isbjørnene er nysgjerrig, avslappet, redd eller farlig?  
Foto: Magnus Andersen/Norsk Polarinstitutt. 
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aktiviteten er på land, mens den andre halvparten involverer aktivitet på sjøen. Det er aktivitet året 
rundt, med en vårsesong med topp i mars-april, og en høstsesong med topp juli-august. 

 
Figur 1. Prosent fordeling av a) feltturer, b) feltdøgn og c) persondøgn av UNIS aktivitet i 2018 og 2019. Se 
Vedlegg 1 for metodebeskrivelse. Grønne søyler representerer turer på land, og blå søyler turer med båt, 
mens skraverte blå-grønne søyler er turer både på havet og på land. Illustrasjon: Børge Damsgård/UNIS. 
 
 

3.4 Interaksjon med isbjørn 
 
Det er ikke så lett å kategorisere en situasjon med en isbjørn. Bruken av begrepet «interaksjon» i 
forholdet mellom to individer eller to arter, betyr at vi studerer hvordan begge parter reagerer. Når vi 
prater om konflikter mellom isbjørn og mennesket er det altså ikke utelukkende konsekvensene for 
folk som er viktig. Den internasjonale gruppen som jobber med forholdet mellom isbjørn og mennesker 
(Polar bear - Human Information Management System: PBHIMS) har laget et klassifiseringssystem som 
vi bør bruke når vi omtaler slike interaksjoner. 
 
En observasjon (PBHIMS: «sighting») er en situasjon der vi ser 
isbjørn på langt hold. Isbjørnen endrer ikke sin adferd på noen 
måte, den vandrer videre i samme retning, eller ligger og sover 
som før. Vi mennesker endrer heller ikke hva vi holder på med, 
hverken tar en annen vei eller starter noen form for 
isbjørnbeskyttelse. Det er altså tilsynelatende ingen form for 
frykt, skade eller påvirkning, men bare en observasjon. 
PBHIMS bruker også begrepet «encounter», når en person og 
bjørnen er klar over hverandres tilstedeværelse, men det er i 
praksis ofte vanskelig å skille fra en observasjon. 
 
En interaksjon (PBHIMS: «interaction») er en situasjon som på en eller annen måte har konsekvens for 
isbjørn eller folk. For isbjørnen kan det for eksempel være at den springer av gårde når den ser folk. 
For vår del kan det være at vi stopper opp, tar en annen vei med skuteren, evakuerer eller trekker inn 
i bygninger. En slik hendelse er altså ikke farlig eller skaper nødvendigvis så mye frykt hos isbjørn eller 
oss, men er mer forstyrrende. 
 
En konflikt (PBHIMS: «conflict») er en interaksjon der isbjørnen er så nær at det potensielt er farlig. 
Det trenger ikke nødvendigvis å være et predatorisk angrep, men at vi enten er kommet uforvarende 
på en isbjørn eller at den kommer mot oss og ikke stikker av. Alle situasjoner der vi forbereder eller tar 
i bruk isbjørn-beskyttelse er en konflikt. Situasjoner der isbjørnen forårsaker skader på hunder eller 

En tykk pels og spekklag under huden 
gjør at isbjørn ikke har problemer 
med å holde varmen om vinteren. Det 
gjør at har en utfordring med 
overoppheting, og de skal ikke 
springe langt eller lenge før de er så 
varmt at de i verste fall kan 
omkomme. 



 
 

16 

mennesker er også en konflikt. En konflikt er altså alle situasjoner som potensielt skaper frykt eller 
skade, enten hos isbjørnen eller hos oss. 
 
I tillegg til disse tre er det hendelser (PBHIMS: «incident») definert som en konflikt der isbjørnen gjør 
materielle skader uten at mennesker er til stede. Det kan være skader på en hytte, båt eller skuter. 
 

Selv om de tre kategoriene er ganske klare 
så er det noen ganger vanskelig å skille dem 
i praksis. Det som starter som en 
observasjon kan gjerne utvikle seg som en 
konflikt med samme isbjørn. Det er det 
endelige utfallet som teller, enten 
tidsforløpet er på den ene eller andre 
måten. Hvis en observerer en isbjørn fra en 
hytte og den senere ser ut til å trekke litt 
unna, så er alt dette definert som en 
konflikt om isbjørnen etter en stund 
kommer tilbake slik at vi må skyte med 
signalpistol. 
 
Noen bruker også begrepet bjørne-angrep 
(PBHIMS: «bear attack»), men det er i 
mange tilfeller vanskelig å definere hva som 
er et angrep.  
 
 

 
 
 

 
Begrepet «problembjørn» (eller «DLP bears»; Defence of life and property) brukes av PBHIMS og av 
forvaltningen om bjørner som gjentatte ganger har konflikter med mennesker. Dette er egentlig ikke 
noen konkret definisjon knyttet til isbjørnens biologi, som for eksempel at et individ er aggressiv, men 
er et begrep som definerer hva myndighetene kan foreta seg i forhold til en isbjørn som har konflikter 
med mennesker. En isbjørn som ble avlivet av Sysselmannen i Longyearbyen 1. januar 2020 er et godt 
eksempel på noe som kan betraktes som en problembjørn. Den ble merket som toåring i Van 
Mijenfjorden i april 2015. I april 2016 var den i Longyearbyen og ble bedøvet og flyttet til 
Nordaustlandet. I april 2017 var den tilbake i Isfjorden, og etter at flere isbjørner var i byen julen 2019 
ble den avlivet etter nyttår. Historien viser at slike bjørner trolig er tilvent bosetningen og folk, og aktivt 
søker dit flere ganger. Det kan åpenbart skape farlige situasjoner, uten at bjørnen nødvendigvis viser 
aggressiv adferd eller er predatorisk.  
 
Problembjørner kan knyttes til habituert til menneske (se kapittel 5.8), og de kan oppsøke bosetninger 
på en måte som ikke er forsvarlig. Det er altså ikke riktig å si at alle isbjørner som er avlivet er 
problembjørner, og kanskje omtrent halvparten av bjørnene som har vært avlivet siden 1973 på 

Isbjørn som har lagt seg til i bakken over en leirplass. 
Foto: Eva Therese Jenssen/UNIS. 
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Svalbard har vært direkte knyttet til konflikter. Det er trolig mindre interaksjoner mellom isbjørn og 
menneske i områder der det fortsatt drives fangst av isbjørn, for eksempel på Grønland. Dette skyldes 
trolig at isbjørnen er mer sky for folk, men det er for tidlig å si om det har blitt færre eller flere 
problembjørner på Svalbard etter at fangsten stoppet i 1973. I det samme tidsrommet er det også 
gjennomført andre store endringer i forholdet mellom isbjørn og folk, inklusiv opplæring, våpenbruk, 
mobilitet og handtering av søppel. Det er heller ikke noen klar definisjon eller terskelverdi for når en 
isbjørn blir en problembjørn.  
 

3.5 Hvor er isbjørnen? 
 
Hvis vi for enkelhets skyld sier at det er tusen isbjørner på hele Svalbard og øygruppen er på seksti 
tusen km2, så er det 60 km2 plass til hvert dyr. Det er omtrent så mye plass som Danskøya og 
Amsterdamøya til sammen. Slik er det selvsagt ikke, og selv om isbjørn gjerne kan vandre over fjell og 
isbreer så er de mer knyttet til kyststripen. Svalbard har ca 8.800 km kystlinje, og hadde de vært jevn 
fordelt skulle det være ca ni km mellom bjørnene. Slik er det heller ikke, og de er mer knyttet til 
områder med sjøis og da særlig områder med sel. Merking av isbjørn viser at det både er stasjonære 
individ og vandrende isbjørn som i perioder beveger seg med 3-4 km i timen over lange avstander (se 
kapittel 1). En lokal bjørn kan bevege seg innenfor et leveområde på mindre enn 1.000 km2, mens de 
pelagiske isbjørner beveger seg på et område omkring 300.000 km2 i Barentshavet, og kan vandre over 
5.000 km på et år. Selv om en teoretisk kan møte på isbjørn hvor som helst på øya, så er det områder 
på Svalbard der det er større sjanse for å treffe på isbjørn, enten fordi det er lokale bjørner der eller 
fordi det er i trekkruten til pelagiske bjørner.    
 

 
          Det er fortsatt kvotejakt på isbjørn flere steder i verden. Et isbjørnskinn henger til tørk i Upernavik  
          på Vest-Grønland. Foto: Børge Damsgård/UNIS. 
 
Hensikten med å kartlegge feltaktiviteten til UNIS var å undersøke hvor ofte vi hadde observasjoner, 
interaksjoner eller konflikter med isbjørn på Svalbard. Siden vi kjenner alle turene, og lederen av hver 
tur skulle rapportere alle isbjørnene, hadde vi et godt utgangspunkt for en kvantifisering av 
interaksjoner. En må likevel være klar over at slike undersøkelser ikke er representativ for alle som 
ferdes i naturen på Svalbard. UNIS feltaktivitet er ikke jevnt fordelt på øygruppen (se Vedlegg 1) og 
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Figur 1 viser at feltaktiviteten ikke er konstant over tid. Dessuten er det svært stor variasjon i hvor lett 
det er å observere en hvit isbjørn mellom en mørk vinternatt og en lys sommerdag. UNIS har også en 
konservativ politikk med hensyn til isbjørn, og legger helst ikke feltarbeid i områder med mye bjørn. I 
tråd med miljøvernlovgivningen har institusjonen et strengt regelverk for å ta en annen rute eller ikke 
gå i land om en isbjørn observeres. Vi kan derfor regne med at interaksjonene kan være noe lavere 
enn andre brukere av naturen.  
 
I løpet av årene 2018 og 2019 ble det observert 143 isbjørner i 85 unike hendelser, eller nesten 4% av 
alle dagene vi var i felt. Omtrent 60% av dette var observasjoner av enkeltbjørner (Figur 2 a), og i de 
fleste tilfellene disse ble kjønnsbestemt var det bamser. De aller fleste av gruppene med to eller flere 
som ble kjønnsbestemt var binner med en eller flere unger. Totalt av alle som ble kjønnsbestemt var 
det rundt regnet 20% bamser, 30% binner og 50% unger (Figur 2 b). Denne sammensetningen av 
grupper og kjønn er helt normal på Svalbard; Bamser og binner er bare sammen i en kort periode i 
paringen, og grupper er som oftest en binne med avkom. De aller fleste bjørnene ble observert i 
strandsonen, ved fuglefjell eller brefronter, men det ble også observert dyr på sjøisen og langt opp i 
dalene. Mange av dem sov under observasjonen, mens andre vandret, spiste eller svømte. Den største 
delen av observasjonene ble gjort i løpet av arbeidsdagen (Figur 2 c), noe som trolig skyldes at vi er 
aktive om dagen og det var lite isbjørn som oppsøkte feltpartiene om kvelden eller natten.  

 
Figur 2. Observasjon av isbjørn i 2018 og 2019; a) Antall isbjørn i en observasjon (%), b) Kjønn og avkom (%), 
og c) Fordeling i løpet av døgnet. Illustrasjon: Børge Damsgård/UNIS. 
 
 
Det er som forventet stor variasjon både i tid og rom, og skal en forstå antallet observasjoner så må vi 
se det i forhold til når og hvor vi oppholder oss i felt. Om vi ser dette i forhold til all feltaktivitetene er 
det mulig å regne ut hvor vi hadde størst sannsynlighet for å observere isbjørn (Figur 3). Som forventet 
er det stor variasjon på øygruppen. Den høyeste sannsynligheten for å møte bjørn var på østsiden av 
Svalbard. Særlig i Hinlopenstredet og Freemansundet er det mange observasjoner og stor 
sannsynlighet for å treffe isbjørn. På vestsiden av Svalbard var sannsynligheten størst i Billefjord-
området, i Smerenburgfjorden og Hornsund. Fordelingen er helt i tråd med kunnskapen om hvor det 
kan forventes mest isbjørn på Svalbard (se kapittel 1), men det er første gang vi har en samlet oversikt 
i forhold til volumet av aktiviteten på hele Svalbard. 
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Figur 3. Sannsynligheten for å observere isbjørn på feltturer, fordelt på ulike områder på Svalbard, 
representert med standard rutenett for kartblad. Rød farge angir en høy sannsynlighet (>50%), mens lys 
grønn farge representerer en lav sannsynlighet (<5%). Tomme ruter hadde ingen registrert feltaktivitet. 
Stjernene angir hendelser der isbjørn ble observert, og svarte stjerne er klassifisert som interaksjon og 
konflikt. Illustrasjon: Børge Damsgård/UNIS. 
 
Vi kan også regne ut når det er størst sannsynlighet til å treffe på isbjørn, basert på hvor mye vi er i 
felt. Figur 4 viser at i forhold til den aktiviteten UNIS har (se Figur 1), så er det størst sannsynlighet for 
å observere isbjørn i april om våren i skutersesongen, og juni, juli og august i båtsesongen om 
sommeren. 
 

 
 
 
Det er lite systematisert data om alle observasjoner av isbjørn, men besetninger på ulike stasjoner på 
Svalbard noterer gjerne isbjørnbesøk og får en viss oversikt. På den polske forskningsstasjonen i 

 Isbjørn på østkysten av Spitsbergen. Foto: Eva Therese Jenssen/UNIS. 
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Hornsund var det for 20 år siden omtrent 200 isbjørnbesøk hvert år, og i dag er det omtrent 20 per år. 
På Hopen har det tidligere ikke uvanlig at det ble 300 isbjørnbesøk hvert år, og i dag er det omtrent 50 
per år. På Bjørnøya var det årlig noen isbjørnbesøk fram til 2005, mens det nå kan gå flere år uten 
besøk av isbjørn. Nedgangen på Hopen og Bjørnøya har en klarsammenheng med variasjonen i sjøisen, 
og særlig hvor langt sør iskanten går hvert år.  

 
Figur 4. Sannsynlighet for å møte isbjørn på feltturer, fordelt på ulike måneder. Grønne søyler viser 
sannsynligheten for å observere isbjørn i prosent av antall dager i felt, mens røde søyler viser 
sannsynligheten for interaksjoner med isbjørn. Illustrasjon: Børge Damsgård/UNIS. 
 
 

3.6 Konflikter med isbjørn 
 
I tråd med definisjonen fra PBHIMS hadde UNIS i løpet av 
årene 2018 og 2019 totalt 21 interaksjoner med isbjørn. Det 
utgjorde 25% av alle observasjonene vi gjorde, eller nesten 
1% av alle dagene vi var i felt. Fem av disse var på skutertur, 
11 på båt og fem på land. Syv av dem var på overnatting i 
hytte eller telt, fire på hotell, og seks overnattet ombord i båt. 
Hendelsene var med både enkeltbjørn og grupper av isbjørn. 
Et lite antall gjør det vanskelig å dra konklusjoner, annet enn 
at det bekrefter at overnatting i telt kan være risikofylt.  
 
Effektene av interaksjonene var at tre utsatte feltarbeidet, fire gikk ikke i land på planlagt sted, fire 
endret rutevalget og seks evakuerte området. Det var en materiell skade (ødelagt skutersete) og ingen 
fysiske skader på mennesker. Ved to av hendelsene ble det rapporterte at isbjørnen ble skremt av båt 
eller skuter og stakk av, mens det i fire tilfeller ble skutt med signalpistol. I de tilfellene det ble oppgitt 
ble 2-5 skudd avfyrt på 30-40, 150 og 400 meters hold. Isbjørnene forlot feltpartiet etter 
signalskuddene. Ifølge PBHIMS klassifisering ble disse fire interaksjonene definert som konflikter med 
isbjørn (19%), og da på grunn av at det ble avfyrt signalpistol. Totalt sett var det altså relativt få 
interaksjoner med isbjørn, og bare noen av disse kan ansees som konflikter som potensielt kan ha blitt 
farlige. 
 

Mange uttrykk om bjørn er gamle og 
kjent fram mange land. Folk kan være 
«sterk som en bjørn», kan «selge 
skinnet før bjørnen er skutt», eller 
gjøre noen en «bjørntjeneste». Den 
tjenesten kom fra en fabel der et dyr 
drepte en mann fordi han brukte en 
stein til å slå en flue på mannens 
nese. 
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Siden vi har tallet på all aktivitet kan vi gjøre noen estimeringer om det er spesielle tider eller steder 
som har flere hendelser enn gjennomsnittet. Sannsynligheten for en observasjon av isbjørn var størst 
i juni-august (Figur 4). Tall-grunnlaget er lite, men av de tre månedene juni, juli og august hvor vi 
observerer mye isbjørn, så øker andelen av interaksjoner i forhold til hvor mange vi observerer.  
 

 
                Isbjørn leker med forskningsutstyr i Polhavet. Foto: Marcos Porcires/Norsk Polarinstitutt. 
 
 

3.7 Sammenlikning med andre resultater 
 
Er tallene for observasjoner, interaksjoner og konflikter på UNIS feltaktivitet høyere eller lavere enn 
hva vi skulle forvente? Er det representativt at vi i snitt observerer isbjørn 4% av dagene vi er utenfor 
bygrensen, at 1% av dagene har vi en interaksjon med isbjørn, og at ca 20% av interaksjonene blir en 
konflikt? Et slikt gjennomsnitt inkluderer alle turer, og studien viser klart at sannsynligheten er langt 
større i enkelte deler av Svalbard og i enkelte tidspunkt på året. Det er grunn til å tro at det er variasjon 
mellom år, siden isforholdene i stor grad påvirker hvor isbjørnen er til enhver tid. I enkelte deler av 
Svalbard og deler av året er det trolig riktig at det er mer enn 50% sjanse for å treffe på isbjørn. Hvis 
en ser på fordelingen av observasjoner i forhold til sannsynlighet, så er det ikke slik at det er en direkte 
sammenheng mellom sjansen for å treffe isbjørn og risikoen for en interaksjon eller konflikt. Selv i 
forhold til aktivitetsnivået er det relativt stor andel interaksjonene i Isfjord-området, selv om det 
relativt sett er få isbjørn her. At det er flere isbjørner på østsiden av Svalbard betyr heller ikke 
nødvendigvis at isbjørnen er farligere på østsiden. Som diskutert i kapittel 3.2 er det mange andre 
omstendigheter som påvirker hvor farlig en isbjørn kan være. 
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Det er ingen kvantitative studier på Svalbard som er direkte 
sammenliknbare. Turistnæringen på Svalbard gjør ingen 
standardiserte beregninger, men det er grunn til å tro at de 
treffer noe oftere på isbjørn. Grunnen er at mange turer går 
til områder med mye isbjørn, og det er gjerne et ikke-uttalt 
mål blant turistene om å se isbjørn. Selv om turistnæringen 
trolig har flere observasjoner enn UNIS, så er det ikke sikkert 
at de har flere interaksjoner eller konflikter. En mastergrad 
fra NMBU fra 2009 dokumenterte at flere av turistguidene 
ser mellom 50 og 100 isbjørner per år, men de oppga få situasjoner som de anså som farlige, og det 
var stort sett i leir om natten. Noen av cruisebåtene som går daglig i båtsesongen i Isfjorden 
rapporterer at de observerer isbjørn mer enn hundre ganger per sesong, men dette er i områder der 
det er mye isbjørn om sommeren. 
 
I tidsrom med mye isbjørn i Tempelfjorden er det også mye skutertrafikk med lokalbefolkning, og 
sannsynligheten for å se isbjørn vil da øke. Det er mange som opplever isbjørn i hytteområdene utenfor 
Svalbard. Det samme vil gjelde for feltinspektørene til Sysselmannen, som gjerne oppsøker områder 
med isbjørn for å drive kontroll. Resultatene fra UNIS er dermed ikke representative for alle grupper 
som driver i felt på Svalbard, men er nok objektivt representativ for de som ferdes i naturen uten å ha 
som mål å se isbjørn. Resultatene indikerer at det er relativt lav sannsynlighet for å se isbjørn om en 
ikke oppsøker den eller oppholder seg lenge i et område med mye isbjørn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Masteroppgaven fra 2009 oppsummerer alle kjente hendelser med isbjørn i perioden 1971 til 2009, og 
disse tallene viser at turister er involvert i færre alvorlige hendelser i forhold til forskere og de som bor 
på stasjoner rundt på Svalbard (se kapittel 3.11).  I forhold til turister er forskere som jobber i felt trolig 
mer utsatt for alvorlige hendelser når de jobber lenge på en lokalitet.  
 
For å gjøre en sammenlikning av våre data med andre situasjoner på Svalbard, viste en gjennomgang 
av lokalavisen Svalbardposten at det var 17 hendelser i løpet av perioden til CONBEAR-prosjektet som 

Kan være skremmende å ha en 
isbjørn rett utenfor vinduet i 
Hornsund. Foto: Joanna 
Szafraniec. 

Isbjørnen er en god svømmer, og det 
er registrert dykk godt under 10 
meter. Den svømmer med forlabbene 
og styrer med bakføttene. I 2011 ble 
det registrert en isbjørn i Alaska som 
svømte 687 km på ti dager. Det er 
omtrent avstanden fra Svalbard til 
Grønland. 
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kan klassifiseres som interaksjoner eller konflikter. Av disse sakene var seks innbrudd eller skadeverk, 
hvorav fem i hytter og en i båt. Dette er saker som fører til materielle skader på eiendom, men i 
utgangspunktet ingen negativ effekt på isbjørnen, og de klassifiseres i PBHIMS som en hendelse. Ett av 
disse tilfellene førte til en situasjon som eskalerte til et angrep som ble klassifisert som en konflikt.  
 

 
 
 
Tre av de 17 sakene var situasjoner der folk forstyrret isbjørn på en potensielt ulovlig måte, en av dem 
med bil på sjøisen og to med båt. Dette er saker som hadde en mulig negativ effekt på isbjørnen fordi 
den ble unødvendig stresset, men hadde ingen negativ påvirkning for menneskene involvert. Fire av 
sakene var bynære isbjørner som måtte skremmes vekk av Sysselmannen, tre i Longyearbyen og et i 
Barentsburg. Ingen av disse hadde noen negative effekter på mennesker, annet enn potensiell frykt 
for isbjørn og kostnaden ved bruk av helikopter.  
 
Fire av sakene kan beskrives som angrep utført av isbjørn, og 
om vi regner med tilfellet som var et hytteinnbrudd var det 
totalt fem isbjørnangrep på de to årene. Den første saken var 
et angrep i juli 2018 på Phippsøya, som er en del av Sjuøyene 
nord på Svalbard. En guide ombord i et cruiseskip ble skadet 
og isbjørnen ble skutt av de andre guidene. Den neste saken 
var fra Hornsund i februar 2019, der en isbjørn måtte jages 
bort fra den polske forskningsstasjonen ved bruk av 
signalpistol. I august 2019 hadde en fransk gruppe kajakkpadlere en teltleir i Gipsbukta inne i Isfjorden. 
De klarte ikke å jage bort en isbjørn og måtte evakuere leiren og fikk hjelp av Sysselmannen til å fjerne 
isbjørnen ved hjelp av helikopter. I september 2019 gjorde en isbjørn flere angrep mot en hytte på 
Diabas, og lot seg ikke skremme med signalskudd. Situasjonen var så alvorlig at det var på grensen til 
at isbjørnen ble skutt, men den ble til slutt jaget av Sysselmannen med helikopter. I november 2019 

En isbjørn som klatret opp i en båt ved Fredheim i Tempelfjorden og gjorde store materielle 
skader. Foto: Jon-Kristian Bø. 
 

Isbjørnens hud er ganske mørk. Den 
har ullaktige hår innerst mot huden, 
mens det er de stive 10-20 cm lange 
gulhvite hårene som er synlig. Den 
har over 1500 hår per cm2, og 
mengden hår gjør at vannet ikke 
trenger ned til huden. 
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angrep en isbjørn igjen forskningsstasjonen i Hornsund, men det resultat at en hund ble skadet og 
døde. Det ble skutt flere signalskudd og isbjørnen ble til slutt jaget av Sysselmannen med helikopter. 
 
Det var generelt ikke noe mønster når på året disse 17 sakene oppsto. Det var 12 tilfeller i Isfjorden, 
to i Kongsfjorden og tre andre steder. Tre av sakene involverte turistnæringen, syv av sakene omfattet 
lokalbefolkning (i hovedsak hytte-innbrudd) og to av sakene forskning. Kun den ene saken fra Gipsvika 
inkluderte tilreisende på eget turopplegg. Av de 17 sakene hadde 11 saker potensiell negativ effekter 
på isbjørnen, i hovedsak at den ble skremt bort og i et tilfelle at den ble avlivet. Det var ni saker som 
hadde negativ effekt på mennesker, i syv av tilfellene at det var materielle skader, i et tilfelle en drept 
hund, og en alvorlig skade på folk.  
 
Det er ikke alle tilfellene der det blir 
brukt signalpistol eller andre 
sikringsmidler mot isbjørn som blir en 
sak for lokalavisen, og en skal derfor 
være forsiktig å sammenlikne data fra 
UNIS med disse situasjonene. I løpet 
av de to år var det per år rundt regnet 
syv tilfeller av skremming, fire tilfeller 
av skadeverk på eiendom eller dyr, og 
0,5 skade på folk. På UNIS var det to 
tilfeller av skremming per år, og ingen 
tilfeller av alvorlig skadeverk, eller av 
skader på mennesker. Det relativt 
høye antallet i Isfjorden er i tråd med resultatene fra UNIS, og viser igjen at konfliktene nødvendigvis 
ikke skjer der det er mest isbjørn. Konklusjonen både fra våre data og fra gjennomgangen av 
Svalbardposten viste at det tross alt er relativt få interaksjoner og konflikter med isbjørn hvert år, og 
at risikoen likevel kan være høy både for isbjørn og menneske.  
 
Det finnes noe data om interaksjoner mellom isbjørn og mennesker i andre forvaltningsområder, men 
det er mange utfordringer med sammenlikningen, blant annet at registreringen og kategoriseringen 
ikke er lik. Hva som oppfattes som en alvorlig situasjon vil nødvendigvis være kulturelt betinget. Det er 
utgangspunktet for ønsket om en lik registrering av alle isbjørn-interaksjoner i databasen til PBHIMS. 
Måten vi bruker naturen på Svalbard er heller ikke direkte sammenliknbar med bruken i Nord-Amerika, 
Grønland eller Russland. I disse områdene er det lokalbefolkning med lange tradisjoner og kunnskap 
om ville dyr, som er den største brukergruppen av naturen. Svalbard har i tillegg til fastboende som 
har bodd her lenge, også en stor andel turister eller andre med mindre kulturell kunnskap om naturen.  
 
Canada har til sammenlikning med Norge ikke et forbud mot å oppsøke isbjørn, og det foregår regulær 
isbjørnturisme på steder som Churchill ved den sørvestlige bredden av Hudson Bay. Til gjengjeld har 
ikke Canada noe krav om bevæpning eller sikring mot isbjørn. I canadiske nasjonalparker med isbjørn 
var det mellom 1986 og 2000 registrert 56 interaksjoner mellom isbjørn og folk (4 per år), men bare 
en av dem førte til skade på mennesker, og ingen var dødelig. Omtrent 25% av interaksjonene ble 
klassifisert som konflikter. En studie av totalt 393 aggressive interaksjoner med isbjørn i hele Canada 
viste at ca 5% førte til alvorlige skader på mennesker (14 stk) eller død (6 stk). Hele 92% av 

Isbjørn er et populært motiv på frimerker. Legg merke til at en 
av dem har et tidligere artsnavn Thalassarctos maritimus 
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interaksjonene ble knyttet til noe som tiltrekker isbjørn, slik som søppel eller et kadaver. På samme 
måte som på Svalbard var det bamser som er mest aggressive mot folk. I forhold til estimert antall 
turister i parkene var det relative andelen interaksjoner lavt.  
 
Konklusjonen er at det er grunn til å tro at tallmaterialet fra UNIS feltaktivitet er representativ for 
observasjoner, interaksjoner og konflikter med isbjørn, og at tallene er lavere enn hva folk flest på 
Svalbard tror. 
 

3.8 Hvor farlig er isbjørn? 
 
Spørsmålet blir ofte stilt på Svalbard, men det er ikke lett å gi 
et fyldig svar basert på tall eller fakta. I løpet av de siste 50 
årene er det seks mennesker som er drept av isbjørn i Norge. 
Det skjedde i 1971, 1977, 1995 (to personer), 2011 og 2020. 
Hver av disse er tragiske hendelser, og det er lite å lære av 
noe som tross alt skjer så sjeldent. Disse hendelsene, og 
tilsvarende saker fra andre steder med isbjørn, viser i alle fall at isbjørnen kan være dødelig for oss 
mennesker. Vi kan bare spekulere på hvorfor disse isbjørnene angrep, men vi vet en del om selve 
forløpene. 
 
De seks tilfellene er spredd i løpet av alle årstider og tidspunkt på døgnet. De er også spredd over hele 
Svalbard, med hendelser på Bjørnøya, Magdalenafjorden, og sør i Hinlopenstredet. De tre siste 
episodene er i umiddelbar nærhet til Longyearbyen (Platåfjellet og flyplassen) og Tempelfjorden 
nordøst for Longyearbyen. De tre første lokalitetene var kjent som områder med mye isbjørn på de 
tidspunktene angrepene skjedde. At halvparten av dem er i nærheten til Longyearbyen kan også 
forklares med at det er i dette område det ferdes mest folk. 
 
Fire av seks tilfeller er folk som hadde lite eller ingen erfaring med isbjørn eller isbjørnbeskyttelse, 
mens de to andre var godt kjent med Svalbard. Ved tre av tilfellene var folk på vandring til fots (gruppe 
på 1-5 personer), mens de tre andre tilfellene var i leir der grupper (7-16 personer) sov i flere telt. Ved 
to av tilfellene var deltakerne på vandring helt ubevæpnet, den ene riktignok med hund, mens den 
siste gruppen på vandring var mangelfullt bevæpnet for å avlive isbjørn og hadde bare med signalpistol 
og en kaliber 22 pistol. Den ene gruppen i telt hadde bare signalpistol og ikke våpen, mens de to andre 
gruppene i telt hadde signalpistol og våpen. En av gruppene i telt hadde snublebluss som ikke løste seg 
ut, og i dette tilfellet tok det lang tid før de var i stand til å bruke våpen. 
 
I fem av episodene ble isbjørnen avlivet, tre av deltakerne og to av Sysselmannen, mens ved ett 
tilfellene trakk isbjørnen bort fra området og ble ikke identifisert. Alle de fem bjørnene som ble avlivet 
var bamser. En ble aldersbestemt som toårig, en som treåring, mens ytterligere to var gamle bamser, 
den ene aldersbestemt til 24 år gammel. Den siste ble ikke aldersbestemt, men ble beskrevet som en 
liten bjørn, ikke større enn en stor hund. Også den bjørnen som ikke ble skutt ble beskrevet som en 
liten bjørn. To av isbjørnene, en ung og en gammel, ble beskrevet som om de var i dårlig kondisjon og 
hadde lavere vekt enn forventet for isbjørn på tilsvarende alder. 
 

Isbjørnkjøttet har ofte parasitten 
trikiner som gir sykdommen trikinose.  

Leveren til isbjørnen inneholder så 
mye A-vitamin at den er farlig å spise 
for mennesker. 
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Selv om en skal være forsiktig med å konkludere på bakgrunn av disse seks episodene så illustrerer det 
godt at vi kan komme i farlige situasjoner når som helst og hvor som helst på Svalbard. Teltleir er 
åpenbart risikofylt, uavhengig av hvor stor leiren er. I fire av tilfellene hadde de ingen eller utilstrekkelig 
beskyttelse mot isbjørn, og i ett tilfelle fikk de ikke til å bruke våpen inntil det var for sent. Det er 
tilfeldigheter som avgjør om en treffer på isbjørn, men betydning av kunnskap om isbjørn og 
beskyttelse mot isbjørn er vesentlig for å redusere antall fatale utfall. 
 
Ved hjelp av PBHIMS databasen er det beskrevet 73 alvorlige angrep av isbjørn i perioden 1870-2014 i 
Canada, USA, Grønland, Norge (10 stk) og Russland. Av tilfellene med kjent årsak ble 37 (59%) 
beskrevet som predatoriske. Tjue av tilfellene førte til at folk omkom. Også dette arbeidet viste at det 
var sjelden at voksne binner angriper, hvis de ikke må forsvare ungene. Studien dokumenterte at det 
som regel var små grupper av folk som ble angrepet (88% var <3 personer), og særlig på leirplasser 
(53%). Forfatterne mente at næringsmangel var den viktigste forklaringen på disse angrepene, og det 
var en svak økende trend i antall angre per år. I likhet med våre funn fant de størst sannsynlighet for 
angrep om høsten. 
 

3.9 Skader forårsaket av isbjørn 
 
I tillegg til de hendelsene der menneskers liv har gått tapt er det et antall rapporterte alvorlige skader, 
både på mennesker og materiell. Det finnes ingen samlet kvantitativ oversikt over slike skader. 
 
Isbjørnen bruker nok de samme egenskapene i et angrep på folk som de bruker mot andre dyr. 
Isbjørnen venter ofte lenge ved et pustehull for sel, og slår selen så snart den stikker hodet opp av 
vannet. Bjørnen har skarpe klør og stor slagkraft, og et slag av en isbjørn mot et menneske kan medføre 
store sårskader og tap av bevissthet. Isbjørnen tar gjerne tak i hodet på en sel og rister den, og det er 
beskrevet at bjørn biter over hodet eller nakken til mennesker. Kraften i isbjørn-kjevene er stor nok til 
å kunne forårsake livstruende skader i hode-regionen. De som har erfart et slikt angrep har beskrevet 
at bittet var så hardt at det knaket i hodeskallen. Isbjørnen kan bite hardt i andre kroppsdeler som 
armer eller legger, og føre til bitesår som ikke nødvendigvis er livstruende.  
 
I tillegg til skadene på oss menn-
esker er det godt kjent at isbjørn 
kan skade mye materiell. Det er 
helt sikkert tilfeller der isbjørnen 
leker med utstyr uten noen 
egentlig intensjon å ødelegge det, 
men de fleste tilfellene av 
skadeverk er nok knyttet til leting 
etter mat. En kan observere 
isbjørn som søker gjennom et 
hyttefelt mens de trolig lukter 
etter noe spiselig. De kan slå eller 
bite seg gjennom solide gjen-
stander for å finne ut hva det er, 
eller de kan bryte seg inn i telt eller 

   Tre isbjørner som søker seg gjennom hyttefeltet på Vindodden. 
   Foto: Jon-Kristian Bø. 
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hytter om de tror det kan være noe spiselig der. Det er mange eksempler på at isbjørnen kan bruke 
stor kraft om den ønsker å bryte seg inn i en hytte. Den kan knuse dører eller ta seg rett gjennom en 
vegg. Bilder fra raseringer inne i en hytte illustrerer hvordan den søker seg gjennom skap og annet på 
jakt etter noe spiselig. 
 
Det er også eksempler på at isbjørn spiser ting som i utgangspunktet ikke burde være god isbjørnmat. 
Den spiser for eksempel ofte seter på snøskutere, og det er vanskelig å se hvilken næringsverdi et sete 
eller skumgummien har for bjørnen.  
 

3.10 Er isbjørnen farligere enn andre bjørnearter? 
 
Isbjørnen er i nær slekt med andre bjørnearter, og Ursus-
slekten omfatter blant annet ulike svartbjørner og 
brunbjørner. Disse kan alle være farlige for folk, og det er 
registrert dødsfall og skader forårsaket av alle artene. En 
sammenlikning av alle bjørn-menneske interaksjoner i Alaska 
i perioden 1880-2015 dokumenterte 682 konflikter, og det 
var en økning av antall konflikter per år i denne perioden. 
Isbjørnen sto for bare 1% av disse konflikten. 
 
En studie av angrep fra svartbjørn i Nord-Amerika viste at de i likhet med isbjørnen kunne angripe 
mennesker som byttedyr, og særlig unge hanner sto for de fleste angrepene. Den amerikanske 
grizzlybjørnen utfører også mange angrep på mennesker. En stor andel av angrepene fra grizzly ble 
definert som forsvar utført av binner som hadde unger, mens nesten 60% av alle angrep fra svartbjørn 
var predatorisk med mennesker som bytte. Den skandinaviske brunbjørnbestanden holder i hovedsak 

til i Sverige. I løpet av de siste to hundre årene er det i snitt ca 
2,5 år mellom hver gang det rapporteres om skadelige 
interaksjoner mellom folk og brunbjørn i Skandinavia, hvorav 
27 har ført til dødelig skade på mennesker. Dødsraten av 
isbjørn basert på de siste 50 årene er altså tilsvarende 
dødsraten for brunbjørn i Norge og Sverige i løpet av de siste 
200 år, tilsvarende 0,12-0,14 dødsfall per år. Risikoen er likevel 
ikke helt sammenliknbar, fordi det nesten ikke har vært 
dødsfall av brunbjørn i Skandinavia de siste hundre årene. 
Brunbjørnen er tilsynelatende ikke predatorisk på mennesket, 
og de tilfellene der interaksjoner med brunbjørn har vært 
dødelig har vært tilfeller der den har vært skadeskutt, eller den 
var overrasket på kadaver, i et hi eller med små unger. 
 
 
 

 
 
 

Isbjørnunger fanget på Hopen på 
slutten av 40-tallet. Foto: Thor 
Askheim/Norsk Polarinstitutt. 
 

«Bjørnen sover, bjørnen sover, i sitt 
lune hi. Den er ikke farlig, bare man 
går varlig. Men man kan jo, men man 
kan jo, aldri være trygg» 
 
                              Gammel barnesang 
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Konklusjonen er at alle disse bjørneartene kan være farlige, men at det er tydelige forskjeller mellom 
artene. Det er vanskelig å vurdere risiko basert på skadetall uten å ta hensyn til antall mennesker og 
bjørn som finnes i et område. Basert på dyrenes adferd kan en si at grizzlybjørn og andre brunbjørner 
generelt utgjør mindre fare enn svartbjørn og isbjørn, men mindre folk virker truende for bjørnen. Det 
er mange svartbjørn i områder med mye folk, og den er generelt mer aggressiv. Svartbjørnene er også 
små og virker langt mer ufarlig enn en isbjørn, og noe av forklaringen kan være at folk går nærmere 
svartbjørnen enn de normalt ville ha gjort med en isbjørn. 
 
I USA er det gjort en sammenlikning av alle registrerte angrep på mennesker av store rovdyr. Siden 
1955 var det 632 kjente angrep, hvorav 106 (17%) var predatorisk og dødelig for mennesker. Den 
amerikanske pumaen, Puma concolor, også kalt couger, sto for halvparten av tilfellene. Svartbjørn stå 
for 17 drap, mens grizzly sto for 8 og isbjørn ett drap. Sammenlikningen representerer selvsagt mest 
befolkningstettheten, men illustrerer igjen at på en global skala er drap av mennesker utført av isbjørn 
sjelden. 
 

3.11 Hvor farlig er mennesket for isbjørnen? 
 
Vi bør ikke glemme at det er ikke bare isbjørnen som er 
farlig for oss, men også vi som er farlig for isbjørnen. 
Som for de fleste alle andre dyr har menneskelig 
aktivitet indirekte og direkte effekter på isbjørn. 
Klimaeffekter og da særlig reduksjonen i sjøisen er en 
slik effekt, og det er godt kjent at isbjørnene utsettes 
for miljøgifter som transporteres langt fra andre 
områder av verden. I noen deler av verden drives det 
fortsatt en begrenset jakt på isbjørn, mens all jakt på 
Svalbard stoppet ved isbjørnfredningen i 1973. Fangst 
av isbjørn var en viktig del av fangstkulturen på 
Svalbard. Det er først og fremst skinnet som var 
verdifullt, men det ble også fanget mange levende 
unger av isbjørn til zoologiske hager.  
 
Systematisk fangst av isbjørn på Svalbard startet trolig 
allerede på 1700-tallet, og med en økende 
overvintringsaktivitet fra 1800-tallet. Selvskuddkasser 
ble på begynnelsen av 1900-tallet en vanlig fangstmåte. 
Fra 50-tallet ble det også arrangert jaktsafari på isbjørn 
på Svalbard, særlig til drivisområdet i Barentshavet. Det 
har vært ført fangststatistikk for isbjørn på Svalbard 
siden 1871. Omkring århundreskiftet ble det i snitt tatt 
nesten fem hundre bjørn per år, og den totale 
fangsten fra århundreskiftet og fram til andre 
verdenskrig var mellom 127 og 901 dyr per år. Etter krigen og fram til fredningen ble det skudd noe 
over 300 bjørner per år. Totalt fra fangststatistikken startet og til 1973 ble det drept eller fanget over 
tretti tusen isbjørn på Svalbard. 

Millionær fra Chicago på isbjørnjakt med MS 
Dorothy i 1929. Foto: Carl M. Hansen/Norsk 
Polarinstitutt. 
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Etter 70-tallet har det fortsatt blitt skutt noen isbjørner. Noen av disse er skutt av folk i selvforsvar, 
mens andre er skutt av Sysselmannen, for eksempel om de er skadet eller har vært i konflikt med folk. 
I perioden 1974 til 2020 er det skudd 137 isbjørn (inklusiv fem på Bjørnøya), eller et snitt på tre dyr per 
år på Svalbard, og tallet har variert fra ingen til ni dyr på et år. Det er begrenset opplysninger om 
hvorfor disse isbjørnene ble avlivet, og i hvilken grad det skyldes konflikter med folk, men det antas at 
omtrent halvparten av dyrene ble avlivet som følge av direkte konflikter med mennesker. All avlivning 
av isbjørn som ikke er planlagt blir underlagt etterforskning fra Sysselmannen, og noen av disse saken 
har endt med tiltale for brudd på lovbestemmelsene som omfatter sikring eller våpenbruk. 
 
Det er ingen åpenbar sammenheng mellom volumet av en 
feltaktivitet og antall drepte isbjørner. Fastboende og 
stasjonsbesetning, forskere, Sysselmannen, og turist-
næringen sto for henholdsvis 31, 30, 26 og 18 drepte dyr. Det 
er i dag færre dyr som avlives per år (Figur 5), selv om både forskning og turistnæringen har økt på 
Svalbard i samme periode. Det er vanskelig å si om den tilsynelatende nedgangen i antall skutt isbjørn 
skyldes endring i aktivitetene, mer kunnskap eller rett og slett at terskelen for å avlive en isbjørn er 
blitt høyere. Hornsundområdet er, og Hopen var, kjente isbjørn-området der det er avlivet henholdsvis 
19 og 16 isbjørner, mens 15 isbjørner er avlivet i Isfjorden. Dette utgjør 14, 12 og 11% av de drepte 
bjørnene. Ellers er det avlivet dyr spredt utover hele øygruppen, og det er tilsynelatende liten 
sammenheng mellom denne spredningen og hvor det er mest isbjørn på Svalbard.  
 
Hvis vi undersøker drepte isbjørner i siste perioden 1998-2020 ser vi at bildet har endret seg noe. Av 
47 isbjørner ble nå det avlivet 8 isbjørner (17%) i Hornsund, mens det bare ble avlivet tre dyr på Hopen 
(6%), noen som trolig skyldes endrede isforhold. I Isfjorden ble det nå avlivet 12 dyr, eller 26% av 
antallet. Dette kan indikere at det nå er flere konflikter i Isfjordområdet som fører til avliving av dyr. 
Dette resultatet er i tråd med funnene i studiet fra feltaktiviteten til UNIS i kapittel 3.6, og peker igjen 
på betydningen av isbjørn-forvaltingen i Isfjorden. 
 

Den største isbjørnen som er skutt i 
Alaska var 1003 kg – det er vekten av 
en storvokst okse. 

Figur 5. Isbjørn drept av 
menneske i perioden 1974-
2020. Den røde stiplete linjen 
er trendlinjen for perioden. 
Kilde: Sysselmannen på 
Svalbard. Illustrasjon: Børge 
Damsgård/UNIS. 
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Statistikken over isbjørnfellinger fra Sysselmannen på 
Svalbard viser at mange isbjørner ble avlivet om sommeren. I 
perioden 1998-2020 ble 27 isbjørner avlivet i sommer-
månedene juni-september (57%), mens 34% og 9 % ble drept 
om vinteren (oktober-januar) og våren (februar-mai). Denne 
fordelingen er trolig knyttet til hvordan matmangel i 
sommerperioden kan føre til flere konflikter mellom isbjørn 
og menneske. Det samme tallmaterialet viser også at det er 
mange unge isbjørner som avlives; snittalderen er tre år, og 
det er 64% under fem år, mens 36% er eldre. Dette kan ha 
sammenheng med at unge isbjørner søker mot folk fordi de 
er uerfarne med å skaffe føde, eller at eldre bjørner har mer 
erfaring med mennesker og unngår dem i større grad. Det er 
en stor andel av de drepte unge bjørnene som er under to år, 
og noen av dem er isbjørner som avlives forbi moren blir 
drept. Det er en overvekt av hannbjørner som avlives (75%), 
i tråd med at alle bjørnene som hadde drept mennesker på 
Svalbard var bamser. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Til sammenlikning ble det skutt 618 isbjørner definert som problembjørner i Nunavut-territoriet nord 
i Canada i perioden 1970 til 2000, tilsvarende over 20 dyr per år, og også her med en nedgang i antallet 
over tid. Det var flest unge bamser blant de drepte, det høyeste antallet ble drept etter angrep på 
lokalbefolkningens leirplasser, og i perioden august til november. Forskjellene mellom Svalbard og 
Canada kan skyldes størrelsen på området, volumet på feltaktiviteten og hvordan folk bruker naturen. 
Nunavut er nesten 40 ganger større enn Svalbard, og det er ikke grunnlag for å si at det skytes flere 
eller færre isbjørner på Svalbard enn andre plasser. Undersøkelsen fra Nunavut viser også til at det er 
flere problembjørner i den isfrie tiden, noe som trolig også stemmer på Svalbard. 
 

3.12 Risikovurdering av isbjørninteraksjoner 
 
Risikoanalyser brukes i mange næringer og situasjoner for å kartlegge og begrense mulige skader.  Slike 
analyser bør være dynamiske og baserer seg på best mulig kunnskap, og den må omfatte hele forløpet 
fra planlegging til hva som skjer når en hendelse inntrer. Den bør omfatte strategier for hva en bør 
gjøre hvis ulike situasjoner oppstår, og disse strategiene skal danne hinder eller barrierer mot at 
situasjonen skal utvikle seg i negativ retning (Figur 6). 
 

Asbjørnsen og Moes eventyr Kjetta på 
Dovre handler om en mann fra 
Finnmark som har med seg en isbjørn 
som han skulle gå til kongen av 
Danmark med. Man tror historien 
stammen fra islandske Flateyjarbók 
som forteller om Audun som i 1060 
tok med en isbjørn til kong Svein 
Ulfsøn.  Eventyret spredde seg til 
store deler av Europa. 

 

Kjetta på Dovre av Theodor Kittelsen. 
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Risiko er ikke uten videre en faktor som kan beregnes. Svært forenklet kan en si at risiko er sann-
synligheten for at noe skal skje, multiplisert med konsekvensene av skaden. Det kan være en nyttig 
øvelse å tenke slik, fordi vi da fokusere mindre på ting som skjer sjeldent og fører til ubetydelig skader. 
Med hensyn til isbjørn er det ofte snakk om noe som har et stort skadepotensial, men som skjer relativt 
sjeldent ifølge våre og erfaringer i andre land. Det er et relevant spørsmål i hvor stor grad sikringstiltak 
mot isbjørn er balansert i forhold til den faktiske risikoen. Hvis en ser på hele utbredelsesområdet for 
isbjørn ser vi at både risikovurderingen og bruken av sikringstiltak varierer. Svalbard er trolig det stedet 
som har den strengeste isbjørnsikringen, særlig med tanke på våpenbruk hos privatpersoner og andre 
aktører som bruker naturen. Det er en bevisst og ønsket politikk både fra myndighetene og 
lokalbefolkningen. Den er fullt forståelig ut fra dagens situasjon, og er en nødvendig forutsetning for å 
drive feltaktivitet på Svalbard. Likevel er en risikovurdering en viktig kontinuerlig diskusjon, fordi også 
sikring er en risiko og kostnad i seg selv. Våpen, ammunisjon, opplæring og trening har en prislapp for 
alle på Svalbard, men heldigvis er det få våpenulykker til tross for det antall våpen som er i bruk.  

 
Figur 6. Konseptuelle risikoanalyse av interaksjonene mellom isbjørn og menneske. Det er en tidsakse fra 
venstre til høyre, og midten representerer tiden da interaksjonen skjer. Elementene til venstre i figuren er 
viktig hinder for å unngå at interaksjonene skjer, og elementene til høyre representerer hva UNIS skal gjøre 
om en interaksjon skjer. Illustrasjon: Børge Damsgård/UNIS. 
 
 
Objektiv kunnskap om isbjørn og risiko er en nøkkelfaktor for å minimalisere potensielle skader på folk 
eller bjørn. Kunnskap har betydning for forvaltningen og utvikling av regelverk, men har i praktisk 
dagligliv også stor betydning for lokal tilrettelegging og den enkeltes planlegging av turer i alle områder 
av Svalbard. Avfallshandtering er et godt eksempel på lokal tilrettelegging der en bør ta hensyn til 
isbjørnen. Åpne og usikrete avfallsanlegg vil være attraktive for isbjørn. Avfall fra fiske eller fangst 
tiltrekker seg isbjørn, og Sysselmannen på Svalbard drar derfor ut strandede hvaler nær Longyearbyen.  
 
Det er også et spørsmål om i hvor stor grad isbjørnsikring er et privat eller offentlig ansvar. 
Sysselmannen har myndighet til å sikre at handtering av isbjørn på Svalbard skjer i tråd med norsk lov 
og internasjonalt regelverk. De er også utførende myndighet når det gjelder kontroll på dyr som 
nærmer seg bosetningen, og for bedøvelse, flytting eller avliving av isbjørner. De har ansvar for 
informasjon, kontroll av våpenbruk, og politiarbeidet om en isbjørn blir skutt eller skadet. Selv om 
Sysselmannen har et så stort ansvar for isbjørnsikring så er det ikke etatens jobb å sikre alle som er ute 
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i felt – det er et privatrettslig ansvar. Det strafferettslige ansvaret om en privatperson skyter en isbjørn 
er sterkt forankret i lovverket. Miljøvernlovgivningen (Svalbardmiljøloven) stiller et absolutt krav om 
at man ikke kan lokke til seg, forfølge eller oppsøke isbjørn (§ 30). Det er krav om nødvendig kunnskap 
og utstyr for å dra utenfor bosetningene (§ 30 a). Det er bare tillatt å avlive isbjørn hvis det er akutt 
fare for liv eller helse (§ 33). Dette er personlige ansvar om en ikke reiser sammen med en turoperatør. 
Hva som er tilstrekkelig kunnskap og utstyr er ikke spesifisert, foruten at det står at en skal ha egnet 
sikringsmidler til skremming og avverging av et angrep. En eventuell rettstvist vil trolig knytte dette 
kravet til hvilken aktivitet som utføres. Det vil altså være mer alvorlig om noen legger ut på tur til 
Nordaustlandet uten tilstrekkelig kunnskap og utstyr, i forhold til en dagstur på ski i Adventdalen.  
 
Mastergraden fra NMBU om forholdet mellom isbjørn og turister på Svalbard illustrerer den vanskelige 
balansen mellom ønsket å se en isbjørn, mot turistenes bakgrunnskunnskap, trygghet og ferdigheter. 
Det er et komplekst spørsmål, og økte ferdigheter kan føre til at en tar flere unødige sjanser med 
isbjørnen. Det ble blant annet pekt på at folk som hadde jegerprøve eller bakgrunn i militæret var 
tryggere på at de kunne avlive en isbjørn, men en slik kunnskap er ikke direkte overførbar til en isbjørn-
konfrontasjon på Svalbard. 
 
Mange sentrale aktører i Longyearbyen som UNIS, driver en systematisk opplæring av alle som skal i 
felt. Omlag 1.500 personer tar en sikkerhetsopplæring ved UNIS hvert år, og alle i staben skal på 
skytetrening med seks måneders mellomrom. Det er nå igangsatt et arbeid for sertifisering av alle 
guider på Svalbard, og denne opplæringen kommer til å stå sentralt for videre isbjørnsikringen i 
turistnæringen. Det er lite trolig at det kommer krav om opplæring hos lokalbefolkningen på Svalbard, 
men svært mange at de fastboende søker selv kunnskap om isbjørn og er generelt godt utstyrt med 
isbjørnsikring. Sysselmannen har den siste tiden intensivert opplysningsarbeidet om isbjørnsikring, og 
dette er kanskje særlig viktig ovenfor folk som bor på Svalbard i en kortere periode og drar på tur i 
forvaltningsområde 10, uten meldeplikt og uten å tilhøre forskningsinstitusjonene eller en 
turistgruppe. 

 

  

Hytteinnbrudd i Skansebukta  
17. april 2019, og innbruddstyvene 
var en 8 år gammel binne med  
nr N26052. Hun fikk trillinger i 
2015, og et nytt kull i 2018. En av 
disse ettåring var med i 
Skansebukta.  
Foto: Jon Aars/Polarinstituttet.  
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4. Oppdage isbjørn 
 
Mange konflikter mellom isbjørn og menneske kan løses før de oppstår om vi blir flinkere til å 
planlegge turer i naturen. Ofte er det snakk om å oppdage isbjørnen på langt hold, slik at vi unngår 
en interaksjon.  
 
 

4.1 Nødvendig utstyr 
 
I tråd med Svalbardmiljøloven fra 2001 skal alle som ferdes ute i naturen ha tilstrekkelig kunnskap og 
utstyr. Planleggingen av kort turer eller lengre ekspedisjoner er derfor viktig, og på mange måter den 
viktigste delen for å unngå å komme i situasjoner som setter folk eller isbjørn i fare. Utfordringen er å 
utvikle utstyr og metoder som er i tråd med kunnskap om isbjørnens biologi, og som er så enkelt at de 
kan brukes i de fleste situasjoner samtidig som de er effektive nok som sikring. 
 
Utstyret er avhengig av type tur, hvor en skal og særlig 
hvordan en skal overnatte i felt, men det er noe utrustning 
som stort sett gjelder all aktivitet. Tidligere ble det brukt 
såkalte signalpenner med lys eller smell som skremme-
middel. Dette var en standard tur-utrustning for mange på 
fastlandet. I dag er det stort sett signalpistol som brukes på 
Svalbard. Det er en relativt enkel og velfungerende 
grovkalibret pistol som har vært i bruk til havs i mange år. 
På Svalbard brukes en type ammunisjon med smell, og en 
type med lys. De fleste bærer våpenet på hoften, og det er 
klart til bruk på relativt kort tid. En signalpistol er et 
skremmemiddel, og er ikke egnet til å ta livet av en bjørn.  
 
 
 
Det finnes også ammunisjon til kaliber 12 hagler som lager smell på sammen måte som en signalpistol. 
Disse skytes over hodet på isbjørn på 60-80 meters hold. Håndholdte knallskudd er militært utstyr som 
kastes foran isbjørn. De kan være brukbare på kort hold, men erstatter ikke bruken av signalpistol. 
Signalpenner er heller ikke å anbefale som eneste skremmemiddel, men kan være et greit tillegg fordi 
den er så liten at folk kan ha den i jakkelommen. I andre land brukes også trykkdrevne horn til 
skremming av isbjørn, men det er ikke vanlig på Svalbard og har trolig begrenset effekt. 
 
En eventuell avliving av isbjørn krever et grovkalibret våpen. Det er i hovedsak tre typer våpen som er 
vanlig på Svalbard. De aller fleste bruker en rifle med minimum kaliber .308 WIN. Kaliber 30.06 er også 
vanlig på Svalbard. Disse er kraftig nok til å avlive en bjørn på kort eller langt hold. Utgangshastigheten 
til en kule er mer enn 800 m per sekund, og anslagsenergien i skuddet reduseres bare fra ca 3660 joule 
på 35 m til over 3000 joule på 100 m. Reglene for jakt i Norge setter et generelt minimumskrav til 
anslagsenergi på 2700 joule på 100 m om en bruker 9-10 grams kuler. Stort sett er det ordinære 
jaktrifler som brukes, men det er også noen kortløpet rifler som er lettere å handtere enn med lange 

Signalpistol med røde bluss og blanke 
tidsforsinket ammunisjon. Foto: UNIS. 
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løp. Noen bruker kikkertsikte på riflene, men isbjørnsikring er gjerne ikke presisjonsskyting, og det er 
alltid en fare for ising eller dugg som hindrer bruken av kikkerten, så et åpent sikte er å foretrekke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mange bruker også revolver som et alternativ eller tillegg til riflen, for eksempel en kaliber 44 Magnum. 
Disse er noe mer krevende i praktisk bruk, og det stilles strengere krav for å eie en revolver. Den største 
ulempen er at det er vanskeligere å treffe og rekylen kan være hard. Utgangshastigheten er under 400 
m per sekund, men den faller raskt. På langt hold bør en ikke bruke en revolver, og det er nok best 
egnet på 5-20 meters hold. På den annen side er det en fordel at våpenet er raskere klar til bruk og er 
mer handterlig med en isbjørn som er tett på. På 10 m hold har den en energi under 1400 joule, og 
energien i et skudd fra en revolver har ikke samme evne til å stoppe en isbjørn på full fart mot en 
person. Det kan føre til farlige situasjoner selv om en treffer bjørnen godt. 
 
Det tredje skytevåpenet som brukes er haglgevær med ammunisjonen som kalles slugs. Denne typen 
ammunisjon er tillat på jakt av rådyr og villsvin i Norge. Det er en stor kule i en normal haglpatron, 
fortrinnsvis kaliber 12. Kulen har en utgangshastighet på under 500 m per sekund. På 35 m hold har 
kulen noe over 2000 joule anslagsenergi, og kraften i et slikt skudd vil lage så store sår og ha en svært 
stor evne til å stoppe en isbjørn. Ulempen er at kulen er så tung at den faller raskt etter noen titalls 
meter, og slugs kan normalt ikke brukes på langt hold. Det finnes en type geværløp som er beregnet 
for jakt med slugs, og med disse er holdet lengre. For å unngå å ta med flere gevær på rypejakt er det 
mange som bruker slugs som isbjørnsikring på jaktturer, og slugs kan da egne seg til 30-40 meters hold. 
 

Skudd fra signalpistol gir en 
kraftig salve med lyd og lys.  
Foto: Børge Damsgård/UNIS. 
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                       Typisk isbjørnrifle på Svalbard, en solid Ruger MK77, kaliber 30.06. Foto: UNIS. 
 
 
En god kikkert bør være standardutrustning på alle lengre turer. Det er vanskelig å oppdage en isbjørn 
som ligger stille, men mange isbjørner kan oppdages ved å søke godt i terrenget med kikkert. Det 
vanligste er å bruke en mellomstor handkikkert med en forstørrelse fra 7-9 ganger. Forstørrelser over 
dette er vanskelig å holde stødig, særlig i en båt. I mørket eller skumringen er det viktig å ha en lyssterk 
kikkert, men de fleste som ferdes ute gjør det i den lyse perioden. Det er ofte vanskelig å bedømme 
avstander på Svalbard, og det finne kikkert med avstandsmåler. Kikkerter finnes i svært mange 
kvaliteter og prisklasser, og det viktigste er å ha en solid, lett tilgjengelig kikkert som er enkel å bruke. 
 
I tilfelle det oppstår et angrep fra isbjørn er kunnskap og 
utstyr til å drive førstehjelp viktig, i tillegg til 
kommunikasjonsutstyr for å søke hjelp fra myndighetene og 
sykehus. På grunn av den begrensete dekningen med 
mobiltelefon er det fortsatt mange som har satellitt-telefon 
på Svalbard, men den er litt mer komplisert å bruke og 
abonnementet koster mye. Noen bruker nødpeilesendere av 
tilsvarende typer som brukes på mindre båter, og flere tar nå 
i bruk såkalte personlige nødpeilesendere. Dette er små, 
solide sendere som er registrert på en person eller bedrift. 
Den fungerer over hele verden via satellitt, og en nødmelding 
blir sendt via hovedredningssentralene til nærmeste 
redningstjeneste. Noen av disse instrumentene er integrert i 
en vanlig GPS, og fordelen med dem er den toveis 
kommunikasjonen. Det er mulig å bruke dem til å sende 
meldinger til mobiltelefoner, for eksempel med mindre 
skader som ikke er akutt, og det er mulig å kommunisere med 
redningsmannskapet under en redningsaksjon. 
 
De som skal overnatte i felt må ta særlig hensyn til isbjørnsikringen utover det normale våpen og 
kommunikasjonssystemet (se kapitel 4.4). 
 

  

Isbjørnens er «sålegjenger» og trår 
med hele foten akkurat som 
mennesker. Den har små knotter på 
sålen som fungerer som sugekopper 
mot isen. Brede føtter gjør at 
isbjørnen kan vandre i dyp snø krysse 
tynn is. 

Foto: Magnus Andersen/Norsk 
Polarinstitutt. 
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4.2 Planlegging av turen 
 
Som alt annet sikringsarbeid handler mye av isbjørnsikringen om planlegging. Det finnes ingen oversikt 
over hvor isbjørnene oppholder seg, men det rapporteres om isbjørn både i offentlige kanaler og i 
sosiale media. Det hjelper ikke å ha godt utstyr om en ikke er vant til å bruke det. Jevnlig trening i å 
handtere alt sikringsutstyret er viktig. Det gjelder ikke bare skytetreningen, men all handtering av 
våpen, kommunikasjon og førstehjelp. Det er flere feltgrupper som lener seg på kunnskapen til en eller 
noen få personer. Det kan være en god ide at flest mulig kan et minimum av sikring, selv om noen 
personer har et hovedansvar. En feltgruppe som ikke er godt trent i isbjørnsikring bør diskutere på 
forhånd hvordan de skal opptre i en skarp situasjon, i tillegg til å lage noen interne regler om hvordan 
folk generelt bør oppføre seg. Det gjelder for eksempel praktiske spørsmål som hvordan gruppen skal 
bevege seg, hvor isbjørnsikringen skal være, hva en skal gjøre under pauser og liknende. Alle bør vite 
hvor sikringsmidlene er, slik at de raskt er tilgjengelig. Det er viktig å bli enig om at alle med våpen skal 
gi beskjed om når våpenet er halvladet eller ladet, og alle bør vite hvor skyttere oppbevarer ekstra 
ammunisjon. 
 
Mye av turplanleggingen foregår på kartet, og da bør vi også inkludere isbjørnsikringen. Velg en rute 
som gir best oversikt over terrenget. I store båt er ikke dette en stor utfordring, men fra små båter som 
kajakk og gummibåter har en ikke alltid like god oversikt. På land med skuter kjører en gjerne etter 
løyper som egner seg for skuter, og det er vanligvis ikke noe problem mens en kjører. Det er stor sjanse 
for at en ikke oppdager en isbjørn, men det er heller ikke så farlig. Til fots eller på ski bør en vurdere 
rutevalget svært nøye. Velg en rute som gir best mulig oversikt over terrenget, selv om det betyr at 
turen blir litt lengre. Unngå i så stor grad som mulig terreng der en ikke har oversikt, som mellom 
morenerygger, iskosser eller store stener, og unngå strandsoner og sjøis i fjordene om det er mulig.  
 

4.3 Gjennomføring av turer 
 
Hvis planleggingen er god og utstyret velkjent er mye av 
grunnlaget lagt. Når en beveger seg på sjøen eller i terrenget 
bør det være en vel trent skytter foran og bak gruppen, mens 
førstehjelp og annet nødutstyr kan være hos andre som kan 
bruke det. En gruppe bør være samlet, og om gruppen må 
dele seg bør det være minst to personer med isbjørnsikring i 
hver gruppe. Særlig når en beveger seg til fots eller på ski, og 
særlig om en er i områder der en kan forvente isbjørn, så er 
det viktig å holde sammen og stoppe ofte for å sjekke 
terrenget med kikkert. Isbjørnen ligger ofte og sover, og kan være vanskelig å skille fra en snøflekk. 
Bjørnen er gjerne litt gulere i fargen, men på avstand er det ikke lett for en uten erfaring. Har noen et 
kamera med stor oppløsning kan det være mulig å ta bilder og forstørre på kamera-skjermen. Se da 
gjerne om flekken har endrer seg etter en liten stund – en isbjørn snur seg gjerne for å sjekke hva som 
skjer. 
 
Det er svært forskjellig hvor tilgjengelig ulike turgrupper har sikringsmidlene. Noen bærer signalpistol 
på hoften og rifle i reim over skuldrene så snart de forlater tettbebyggelsen, mens andre tar dette fram 

Navnet Teddybjørn kommer fra 
kortformen Teddy for Theodore, og 
oppsto i en karikaturtegning av den 
amerikanske presidenten Theodore 
Roosevelt som ikke ville skyte en 
bjørnunge under en jakttur. En 
leketøysprodusent fikk lov av Det 
hvite hus til å kalle en tøybjørn for 
Teddy. 
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først når de er i en situasjon som de opplever som farlig. Noen 
bruker halvladet våpen (patroner i magasinet, men ikke i 
kammeret) hele tiden i felt, mens andre halvlader om de ser 
isbjørn. Terskelen for hva som oppleves farlig endres med 
erfaring, og det er vanskelig å si hva som er riktig grense. Det 
viktige er at sikringsmidlene skal være tilgjengelig. I alle tilfeller der isbjørnen kan komme raskt og 
overraskende bør våpenet være halvladet. Flere patroner bør være lett tilgjengelig i en lomme. Det 
finnes noen ryggsekker med egen plass til en rifle, og det er lett å hente den fram ved behov. 
Signalpistolen bør fortrinnsvis bæres på hoften, og ha noen skudd lett tilgjengelig i hylstret, men en 
skal først lade signalpistolen ved en isbjørnkonflikt.  
 
Svalbard har et varierende vær, og det er flere forhold som påvirker isbjørnsikringen. Tåke, regn eller 
snø vil begrense sikten, og under de verste forholdene kan en ikke se mer enn noen meter. I slike 
situasjoner er det enda viktigere å holde sammen, og her bør alle holde utkikk i alle retninger. Det 
samme gjelder for ferdsel i mørket. De fleste som beveger seg i mørket bruker hodelykter, og med 
gode hodelykter kan en oppdage isbjørn eller se øynene av dyr på langt hold.  
 
En turgruppe på land kan være mer utsatt for en isbjørn-interaksjon under en pause i forhold til under 
marsj. Det er alltid viktig å velge stoppesteder der en har god oversikt over terrenget. Isbjørnen kan 
gjerne søke opp en gruppe som har pause, og vil lukte maten på lang avstand. Under gode forhold er 
det sjelden behov for isbjørn-vakt under pauser, men er det uoversiktlig terreng eller dårlig sikt kan en 
vurdere å ha en eller flere personer som holder øye med omgivelsene. Mange på skutertur slår av 
skuteren i en pause, men har man en kort stopp eller er i en situasjon som er mer usikker kan en la 
motoren på skuteren gå. Det vil være vanskeligere å høre en isbjørn, men isbjørnen er lite glad i lyden 
fra skuter, og det er raskere å evakuere om skuteren er i gang.  
 

 
                                   God oversikt ved en rast på skutertur. Foto: Børge Damsgård/UNIS. 
 
 
Kommer man over spor fra isbjørn bør en forsøke å vurdere hvor gamle disse er. Det er ikke alltid lett, 
men sjekk hvor markert kantene er og hvor mye de er dekket av ny snø eller sand i forhold til hvor mye 
nedbør eller vind det har vært. Det er lett å se retningen på sporene, hvor mange dyr det er, og noen 
ganger hvilke aldersgrupper. Hvis sporene åpenbart ikke er gamle bør en legge om kursen om en 
beveger seg til fots eller på ski. Det er ifølge miljøvernlovgivningen på Svalbard ikke lov til å følge etter 
isbjørnspor.   
 

Galle fra isbjørn var en velbrukt 
medisin i Nord-Norge og på Svalbard. 
Den ble gjerne blandet med riga-
balsam og brennevin, og hjalp mot 
alle slags sykdommer. 
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4.4 Overnatting på tur 
 
Overnatting i felt er på mange måter det vanskeligste sikringsarbeidet mot isbjørn. Det er flere grunner 
til det; Folk sover om natten, og en bjørn kan komme svært nært før den blir oppdaget. I tillegg lukter 
det gjerne mat, og det er begrensede muligheter til å evakuere. Flere av de alvorligste hendelsene med 
isbjørn på Svalbard har vært i leir, og overnatting ute krever ekstra utstyr, kunnskap og erfaring. 
Planlegging og trening er enda viktigere, og en bør unngå slik overnatting om en ikke er har kontroll på 
sikkerheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om en overnatter i mindre båter, bør en være oppmerksom på at isbjørn i noen tilfeller har klatret 
ombord for å lete etter mat. På land er det stor forskjell på om en overnatter på hytter eller i telt. 
Solide bygde hytter kan i de fleste tilfellene stå mot en isbjørn, men det er flere eksempler der 
isbjørnen har tatt seg gjennom vegger, dører eller vindu. Uansett vil en nok våkne før en bjørn har tatt 
seg inn. Stort sett er en derfor trygg i hytter, men det er smart å ta seg en runde rundt hytta når en 
kommer, slik at en ikke blir overrasket av bjørnen. Mange bruker ikke sikringstiltak utenfor hyttene, 
men sørger for å ha våpen og ammunisjon inne og klart til bruk. 
 
Overnatting i telt er langt vanskeligere. En bør velge 
teltplasser der en har god oversikt over omgivelsene, og en 
bør unngå leir i strandkanten eller på sjøis. Det er best om en 
leir ikke er synlig fra sjøen. En leir er utsatt for en konflikt hele 
døgnet, og en bør ha gode rutiner for oppsyn. I tillegg bør en 
avtale toalettplass og rutine for sikring under toalettbesøk. Er 
det mulig bør en oppbevare mat et stykke unna teltene, og en bør helst koke maten utendørs. Uansett 
hvor en er på Svalbard bør man ikke sove i telt uten en eller helst flere sikringstiltak, og man bør gjøre 
klare avtaler om hvordan en skal oppføre seg under et eventuelt angrep. Dette er særlig viktig i en 
teltleir om bjørnen kommer inn mellom teltene, da er det langt vanskeligere og farligere å bruke våpen. 

«...de visste det var en upopulær sak, 
som det var best ikke å bringe opp og 
diskutere. En sovende bjørn man ikke 
bør vekke» 

             Vigdis Hjorth Leve posthornet! 

Trygg observasjon av 
en nysgjerrig isbjørn 
ombord i båt. 
Foto: Juni Vaardal-
Lunde/UNIS. 
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En evakuering fra en teltleir kan være tidkrevende og vanskelig, men det er i noen tilfeller den beste 
løsningen, og en nysgjerrig isbjørn kan lukte litt på leiren og velge dra videre uten å gjøre særlig skade. 
 
4.4.1 Sikring med vakt eller hund 
Vakthold er en mye brukt løsning, særlig i store grupper der en eller to personer kan holde oversikt 
noen timer hver i løpet av natten. En bør da gjøre en avtale om hva som er terskelen for å vekke de 
andre, og hvordan disse skal opptre. Det er viktig at folk står opp og klær seg om alarmen går, fordi det 
er mindre sjanse for at en bjørn skal nærme seg en stor gruppe folk. 
 
Mange bruker hund som vakt mot isbjørn, enten utenfor hytter eller telt. Det er stor individuell 
variasjon mellom hvordan hunder reagerer på isbjørn. Om en kjenner sin hund godt kan det være et 
fint sikringsmiddel, og en kan tolke hundens signaler om det er isbjørn i nærheten. Det er også 
beskrevet tilfeller der isbjørn klarer å snike seg helt innpå en leir uten at hundene merket noe. Store 
polarhunder står gjerne fast i solide kjettinger, og kan da være utsatt for angrep fra en isbjørn, enten 
fordi bjørnen ser på hunden som mat eller fordi hunden angriper. Det er stor forskjell både på evne og 
villighet til ulike hunder for å slåss med en isbjørn, og det har vært flere tragiske hendelser der hunder 
på kjetting er drept av bjørn. En god hund kan være en svært fin isbjørnsikring, og en hund kan være 
godt selskap for den som går vakt om natten. 
 
4.4.2 Termiske kikkert 
I tillegg til at en vakt bruker en kikkert til å holde øye med 
omgivelsene er det også mulig å bruke spesielle kikkerter 
som kan brukes i mørket. Nattkikkerter forsterker det lille 
lyset som er i mørket, men dette er en kostbar løsning. I dag 
finnes det enklere såkalte termiske kikkerter (eller kamera 
kamera) som kan brukes i felt. Disse er små batteridrevne 
enheter som koster mindre enn nattkikkerter, og kan være nyttig i enkelte situasjoner. Termisk kikkert 
måler ikke varmen, men virker i den infrarøde delen av lyset, og dette beregnes til en temperatur som 
gjerne vises med farger på displayet. Følsomheten kan være på under 0,1°C, og noen kan brukes til å 
måle temperaturen på et objekt – bilde d under viser at isbjørnen er 26,6°C i øyet. På mange av dem 
kan en forstørre og ta bilder av det en ser.  

 
Bruk av termisk kikkert for å observere folk og dyr. a) og b) er reinsdyr på lang og nært hold, c) er person med 
hund, d) bedøvet isbjørn. De kalde områdene er blå og de varmeste er rød. Øyet både hos rein og isbjørn er 
det varmeste område, og det er mulig å se hvor de ulike artene lekker mest varme til omgivelsene.  
Foto: a-c: Børge Damsgård/UNIS, d: Jon Aars/Norsk Polarinstitutt. 
 
 
I CONBEAR har vi testet termisk kikkert i flere situasjoner. Under gode forhold kan det være mulig å 
skille mellom en snøflekk og isbjørn på over en kilometers hold, og den kan da brukes til å sjekke 

«Den har en jegers aktpågivenhet, en 
kvinnes nyfikenhet og rovdyrets 
villskap i blodet» 

Helge Ingstad 
Landet med de kalde kyster 
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rutevalget. Den viktigste bruken er nok når vi går vakt om natten, og da særlig i mørket. Det er flere 
dyr som rein, rev og rype som kan være rundt en leirplass. Hører vakten noe, eller ser noen øyner i 
mørket, så kan en termisk kikkert bekrefte om det er noe farlig. Det vil redusere antall alarmer om 
natten. En nattevakt vil føle seg tryggere om en kan skanne rundt i terrenget av og til. Feltparti som 
brukte kikkerten om natten rapporterte at de var tryggere når de brukte termisk kikkert, og at de kunne 
se dyr på lang avstand om natten selv om de ikke alltid så hvilket dyr det var. Bruken av termisk kikkert 
påvirkes av luftfuktighet, temperatur, dugg, nedbør og vind, og den er kun et tillegg til en ordinær 
kikkert. Det er lettere oppdage objekter om det er stor temperaturforskjell mellom omgivelsene og 
objektet, så termisk kikkert fungerer godt i klart og kaldt mørke, der en ha få andre muligheter til å 
oppdage en isbjørn. 
 
4.4.3 Snublebluss 
Slike bluss er et militært sikringsmiddel (NM4) som tidligere ble mye brukt til isbjørnsikring. De brukes 
fortsatt i noen tilfeller der annen sikring er vanskelig. Snublebluss har en enkel og relativ pålitelig 
konstruksjon, der en liten oppspent bolt holdes igjen av en splint som er festet i en tynn metalltråd 
eller et snøre. Systemet lages som en ring rundt leiren eller hytten, der hvert bluss står på en stang 
eller til nød en skistav. Snorene spennes opp i ca 30-40 cm høyde, og ganske stramt mellom stengene. 
En isbjørn lar seg ikke stoppe av snorene, og når splinten drar ut smeller blussene og gir et lys og smell 
som skremmer bjørnen. Noen bruker bluss i to høyder, 30 og 70 cm, noe som også sikrer bedre om 
snø legger seg rundt hytten og teltet. På viktige installasjoner er det mulig å sette to ringer med bluss. 

 
 
 
 
 

 
 
Fordelen med dette systemet er at det kan erstatte vakthold. På den andre siden er det tilfeller der 
blussene ikke er løst ut av bjørn, og det er generelt vanskelig å feste stengene godt nok i en hard bakke 
på Svalbard. Det er også vanskelig å finne pinner på Svalbard, så en må ofte ta med egne stenger. Snøre 
eller stenger kan snø ned, og det forekommer blindgjengere som ikke utløses. Det tar tid å rigge til et 
system med snublebluss, og et fullt oppsett er kostbart og tungt. I tillegg er snublebluss pyroteknisk 
utstyr som i seg selv er farlig, og det er etter hvert vanskelig å skaffe etter de ble erstattet av andre 
produkter hos militæret. Systemet kan være velegnet i tilfeller det tid og vekt ikke er viktig, eller man 
skal ha en leir for lengre tid. Snublebluss i teltleir er kanskje mest egnet som tillegg til andre 
sikringsmidler, og ikke som eneste sikring i områder med stor sjanse for å møte isbjørn. Snublebluss er 
også velegnet rundt hytter, skuter eller annet utstyr om en er i områder med mye bjørn. 
 
Det finnes tilsvarende system som bruker vanlige patroner fra en signalpistol eller bare med krutt 
(TripWire Alarm, England, www.icebearalarm.com). Det er en fordel at en kan bruke den samme 
ammunisjonen både til en pistol og til sikringen, men det er enda litt begrenset erfaring på Svalbard 

Oppsatt snublebluss rundt en hytte.  
Foto: a og b: Magnus Andersen/Norsk 
Polarinstitutt, c: UNIS. 
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om praktisk bruk. I Canada finnes et snublebluss-system som ikke er pyroteknisk, men utløser en alarm 
eller sirene, og det kan noen ganger være et tryggere system enn militære snublebluss.  
 
4.4.4 Elektrisk gjerde 
Gjerder med strøm brukes mye i husdyrhold, og er da gjerne 
en enkelt eller flere strenger eller band som virker som 
strømleder. Lederne er koblet til en 12 volt generator som 
sender ut likestrøm i pulser, gjerne 50-70 per minutt. 
Spenningen er generelt høy, for eksempel 10-12 tusen volt, 
og motstanden i lederne bestemmer spenningsfallet fram til 
punktet et dyr kommer i kontakt med strengen. Dyret er i 
kontakt med jord, og siden 12 volt-anlegget er koblet med et 
jordspyd er ringen sluttet og dyret får et kortvarig støt. Et slikt strømstøt skal være kraftig, men er ikke 
farlig for dyr eller menneske. Hvor kraftig det er vil være avhengig både av spenningsfallet og av hvor 
god kontakten er mot jord. 
 
Noen firma leverer elektriske gjerder mot vilt, og disse er også benyttet mot isbjørn. Utfordringen med 
en slik beskyttelse er at snø og jord på Arktis er dårlige ledere, og det er derfor ikke nok med en leder. 
Her bruker en pluss- og minus-ledere i annen hver streng, og er dermed mer uavhengig av jord. Et dyr 
som kommer i kontakt med et slikt gjerde må derfor ha kontakt med to ledere før de får et støt. Det 
finnes en enklere og lettere variant som er laget som et grovmasket nett slik at man ikke trenger sette 
opp stenger med strømledere. 
 
Et elektrisk gjerde har en mulighet som snublebluss ikke har, den kan generere et elektrisk signal som 
kan brukes til å koble inn andre elektriske enheter. På den måten kan vi for eksempel sette på et kraftig 
lys eller en lydalarm, og det kan i seg selv skremme en isbjørn. Det betyr også at systemet kan testes 
ved behov.  
 
I CONBEAR-prosjektet prøvde vi hvordan et elektrisk gjerde (Margo Supplies, Canada, 
www.margosupplies.com) kunne fungere i praksis i løpet av en vinterperiode på en fangststasjon. 
Gjerdet ble satt opp om høsten rundt et uthus der isbjørn hadde tidligere hadde brutt seg inn for å 
skaffe mat. Systemet kunne dekke et område på opptil 200 m2, og gjerdet ble satt ca 1-5 m fra veggene, 
med en mulighet til å åpne en grind inn til døråpningen. Systemet hadde seks stål-ledere (tre positiv 
og tre negativ), og hadde tynne strenger slik at de lett gikk inn mellom isbjørnhårene for å få kontakt 
med huden. Siden det måtte et visst trykk til var det nødvendig å feste stolpene godt. Gjerde-systemet 
var også levert med en batteridrevet alarm-boks. 
 
Elektriske gjerder som isbjørnsikring har vært utprøvd i Churchill, Canada, og har vært i bruk i mindre 
skala på Svalbard før, men det er relativt få detaljerte beskrivelse av effekten. Det kan virke som om 
gjerdene fungerer som stengsel i de fleste tilfellene, og at isbjørn får et støt som gjør at den trekker 
seg tilbake uten å ta alvorlig skade av det. Det er rapporter fra andre steder i Nord-Amerika som viser 
noe dårligere resultat, uten at det er mulig å si om dette skyldes ulik teknologi eller andre forhold. Det 
var ikke mulig å si om det gikk bjørn i gjerdet i CONBEAR-testen, men ingen isbjørner ble observert i 
perioden gjerdet sto oppe. Det var svært vanskelig og tidskrevende å sette opp stolpene i hard grusjord 
som var delvis frossen. Systemet var noe komplisert, og solcelle-panelet som skulle vedlikeholde 

Mange populære navn i Norge er 
knyttet til bjørnen, slik som 
fornavnene Bjørn, Torbjørn, Vebjørn, 
Oddbjørn, Sigbjørn, Kolbjørn, Bjørnar, 
og navneendringer som Bernard, 
Bernt, Bertil. Mange etternavn og 
stedsnavn inneholder også ordet 
bjørn.  



 
 

42 

batteriet var ubrukelig i den mørke perioden. Videre var vi skeptisk til at reinsdyr kunne få støt eller i 
verste fall gå seg fast i wiren. Det la seg også store fonner med drivsnø rundt uthuset slik at gjerdet ble 
delvis nedsnødd. 
 

 
              Elektrisk gjerde satt opp rundt et uthus på en fangststasjon. Foto: Børge Damsgård/UNIS. 
 
 
Konklusjonen fra testen var at elektrisk gjerde kun er et realistisk sikringsmiddel til mindre 
installasjoner der det er lett å installere og vedlikeholde, og der en har et visst oppsyn. Det er mulig å 
utvikle andre typer stenger og strøm-førende strenger som lettere kan flyttes, men av hensyn til 
dyrevelferd bør ikke oppsettet stå slik at andre pattedyr eller fugl kan ble skadet.  
 
Et lite prosjekt ved Polarinstituttet finansiert av Svalbard Miljøvernfond i 2014 vurderte en videre 
utvikling av et elektrisk gjerde mot isbjørn som kunne løse noen av disse utfordringene. En prototype 
ble testet ut, og det er mulig at det i framtiden kan produseres et system som både er lett, trygt og 
tilpasset de utfordringene vi har under arktiske forhold.  
 
Det er også beskrevet en «elektrisk lunsjboks» som har vært brukt noe mot svartbjørn i USA. Dette var 
en solid kasse med lokk som inneholdt lukt som bjørnen kan finne interessant. Når de åpnet lokket og 
stikker hodet ned fikk de et støt av samme typen som i et elektrisk gjerde. Denne metoden er enkelt 
og tryggere for andre dyr, men er lite utprøvd på isbjørn.  
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4.4.5 Radar, video og infrarød deteksjon 
Det er et stort marked for sikringsteknologi i verden, og dette 
spenner fra militær sikring, beskyttelse av industri og til privat 
beskyttelse av eiendom. Fra en tid der vaktmannskap eller 
hund var den vanligste sikring, så er sikring i dag et 
høyteknologisk fagområde, med en rekke tekniske og til dels 
kostbare løsninger. Utviklingen har også skapt et marked for 
rimelig, masseprodusert sikring. Mye av sikringen handler om å oppdage objekter eller bevegelse i et 
område, og da gjerne ved hjelp av ordinær video, eventuelt med mulighet for nattopptak, eller ved 
bruk av en radar-teknologi. Slike system er helst knyttet til programvare for såkalt objekt-gjenkjenning, 
der det ved hjelp av algoritmer er mulig å skille for eksempel dyr eller mennesker. Det er teoretisk 
mulig å bruke utendørs overvåkningskamera knyttet til objekt-gjenkjenning av isbjørn, men ingen har 
enda beskrevet en slik metode i praktisk bruk. 
 
Det har vært utført et forsøk med en autonom radar (Spotter RF, www.spotterrf.com) som 
isbjørnsikring utenfor Churchill. Systemet oppdager og følger posisjonen til objekter innenfor en 360° 
radarsonen, og gjør opptak av disse for senere analyse. Radarsystemet er mobilt og kan for eksempel 
monters på et kraftig stativ, det tåler frost, og kan drives av 12 eller 220 volt. Den kan også brukes til 
ulike varslinger, som sirener eller lyskastere. 
 
Det er mulig å kjøpe relativt billige komponenter til alarmer basert på infrarød deteksjon. En av 
lokalbefolkningen i Longyearbyen har bygget sitt eget systemet som har vært testet ut på teltturer. 
Systemet er laget av tre detektorer som tåler snø og kulde, koblet til en sirene og et 12 volts batteri, 
og veier ikke mer enn 2,5-3 kg. Detektorene monteres på en stang omtrent to meter over bakken, og 
virker på ca 15 meters hold 360° rundt leiren. Slike system har en stor fordel siden de kan testes av 
brukeren, mens det for eksempel ikke er mulig å teste snublebluss uten å utløse patronene. Det kan 
være mulig å utvikle slike system enda bedre for arktiske forhold, og det vil da være et lite, rimelig og 
enkelt supplement til annen overvåkning. Poenget her er nok ikke at isbjørnen nødvendigvis skremmes 
av sirenen, men at folk blir oppmerksom på at det er dyr på området. På linje med andre sikringstiltak 
bør en ikke anbefale dette som eneste sikring på leirplasser.  
 

 
 

  

«Ja, nu må De skynde Dem, ellers blir 
det for sent". Hjalmar Johansen 
brukte høflighetsformen når han 
ropte til Fridtjof Nansen etter å ha 
blitt angrepet av en isbjørnbinne ved 
Frans Josef land 4. august 1895. 

Detektor for å oppdage isbjørn. De tre detektorene står ca 2 m over bakken og  
dekker en sirkel med radius 15 m. Foto: Jan Myhre. 
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5. Unngå skade 
 
Hva gjør vi når vi ikke har mulighet til å komme oss unna, og isbjørnen er kommet så nært at den 
kan være farlig for liv og helse? Da gjelder det å ha utstyret i orden, være godt trent, og holde hodet 
kaldt. 
 
 

5.1 Hvor nært er for nært? 
 
Avstanden mellom folk og isbjørn er et sentralt spørsmål, både fordi det er bestemmende for om vi 
forstyrrer isbjørnen i henhold til Svalbardmiljøloven, og for vurderingen om når vi bør starte 
sikringstiltakene. Nærgrensen vil være avhengig av hvilket framkomstmiddel vi bruker. Isbjørnens evne 
til å oppdage oss, eller vår evne til å oppdage den, er svært forskjellig for en person som går på ski, til 
en person på skuter eller i en båt. En isbjørn kan ikke se eller høre veldig godt, men kan lukte folk, 
drivstoff eller annet på svært langt hold. At en isbjørn oppdager mennesker er ikke nødvendigvis 
forstyrrende eller stressende for dem, og de kan reagere både ved å komme nærmere eller stikke av, 
litt avhengig av hvordan de oppfatter situasjonen (se kapitel 3.2).  
 
Polarinstituttet publiserte i 2005 en studie av avstanden mellom isbjørn og skuter, og viste at binner 
med unger typisk reagerte allerede på 1,5 km avstand, mens bamser typisk reagerte først på 320 
meters avstand. Flere av binnene rømte vekk fra skuteren enn bamsene gjorde. Det kan være lyden 
eller hastigheten på skuteren som gjør at dyrene reagerer. Det er mange beskrivelser av liten reaksjon 
hos isbjørnen mot folk i gummibåter eller større båter, men slike reaksjonsavstander er generelt lite 
studert.  
 
Mange dyrearter har klare endringer av adferden som gjør at 
vi kan forutse når de angriper. Det er få slike tegn hos isbjørn, 
og den er ofte beskrevet som ganske rolig før den angriper. 
Når den reiser seg på to kan det godt være for å få en oversikt 
over situasjonen. Noen beskriver at isbjørnen gjerne senker 
hodet og legger ned ørene før den angriper, og det kan være en adferd for å gjøre seg så liten som 
mulig før et plutselig utfall. Det er heller ikke slik at alle isbjørner som angriper går rett på, men kan 
like gjerne følge rolig parallelt med folk, for så å gjøre et plutselig utfall. I en slik situasjon er det viktig 
at vi ikke gjør noe som får isbjørnen til å angripe. Det beste er å stå stille i en tett gruppe uten å gjøre 
brå bevegelser, mens en forbereder seg på en eventuell eskalering av interaksjonen. Man kan godt 
stirre på bjørnen – det vil dyret omfatte som styrke, men ikke gjør utfall som kan få bjørnen til å 
forsvare seg. Mange slike situasjoner vil løse seg uten å bli en konflikt som kan bli farlig. 
 

5.2 Prosedyre ved en konflikt 
 
Lovgivingen på Svalbard er ikke spesifikk med hensyn til prosedyrene ved en konflikt med isbjørn. I 
praksis vil situasjonene være ulike i utgangspunktet og vil kunne utvikle seg så forskjellig at vi må ha 
en fleksibel tilnærming. Gitt at vi har nødvendig utstyr og kompetanse, og at man har tid til å forberede 
seg, så bør en legge opp til en strategi. Det er viktig å ta lederskap raskt, og det er svært viktig at andre 

«...en kraftkar, en riktig bjørn hadde 
han tenkt seg» 

          Jens Bjørneboe, Den onde hyrde 
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i turfolket forstår at de skal gjøre som de får beskjed, uten å diskutere, opponere eller bruke tid å 
fotografere.  
 
Hvis det er muligheten til det, bør lederen avklare om de skal trekke seg tilbake eller holde stand. Det 
er en vanskelig avgjørelse, men hvis det er mulig å evakuere trygt uten for store problemer eller 
materielle skader, så bør en gjøre det. En evakuering kan i seg selv øke risikoen, og må gjøres på en 
måte som ivaretar isbjørnsikringen. Hvis det ikke er mulig å trekke seg tilbake bør gruppen stå samlet, 
og de med sikringsmidler må klargjøre dette. Lederen skal nå bestemme avstanden når en skal 
skremme og eventuelt senere avlive isbjørnen. Det er lurt å tenke seg linjer i terrenget som ikke 
isbjørnen skal passere, først en linje for skremmetiltak og så en linje for avliving. Gruppen skal 
orienteres om dette, men en leder skal avgjøre når det skal avfyres skudd, med mindre situasjonen er 
kritisk. Det skal gis tydelig beskjed til alle når våpen lades, og de som er skyttere skal stå fremst mot 
bjørnen med klar siktelinje. Det er nå isbjørnen som har utspillet og i beste fall forlater han gruppen. 
Det er ikke nødvendig å skremme den om den tydelig viser at den er på vei bort fra området. 
 

5.3 Når bør en bruke skremmeskudd? 
 
Avstanden mellom oss og bjørnen når vi bør starte med skremmeskudd vil være avhengig av hvilke 
system vi bruker. En signalpistol kan brukes til ca 100 m, en signalpenn til ca 40 m og håndholdte 
knallskudd til ca 15 m. Man kan regulere avstanden ved å sikte høyt eller lavt, men bør ikke bruke 
skremmeskuddene før isbjørnen er på godt hold. Samtidig er det viktig å ikke treffe med skuddet bak 
bjørnen, noe som ofte fører til at den springer mot oss og ikke fra oss. 
 
På UNIS bruker vi følgende avstander; På 100 m hold avfyrer vi knallpatroner med signalpistolen 
(blanke patroner). Disse skuddene går ganske langt, og kan skytes med en 30-60° vinkel for å regulere 
skuddlengden. Med litt erfaring vil de smelle over hodet foran isbjørnen. Når en først starter med 
skremmemidler kan en godt gjøre det skikkelig, gjerne med to skyttere som veksler på å skyte. Om 
dette ikke fungere kan man skifte til skudd med lysglimt (røde patroner) på 40 m hold. Disse kan også 
skytes opp i luften, men har også virkning på bakken foran isbjørnen. 
 
Vanligvis vil en isbjørn reagere på et signalskudd, og raskt forlate området. Erfaringene viser at det er 
viktig å skremme den skikkelig og man kan gjerne gi den flere skudd inntil den er godt utenfor 
skuddhold. Det er eksempler på at isbjørn ikke bryr seg om signalskuddene, eller at den trekker ut av 
området, men blir liggende på avstand. Slike bjørner må holdes under oppsikt, fordi de har en tendens 
til å komme tilbake. Det vil virke mot sin hensikt å fortsette med skremmeskudd på en bjørn som ligger 
langt unna. Gruppen bør igjen vurdere om det er best å forlate området. 
 
Canadiske myndigheter anbefaler skremmeskudd med rifle, men det er ikke å anbefale som er 
alternativ til signalpistol. På nært hold kan lyden av et skudd over hodet til bjørnen kanskje være høyt 
nok for å skremme den, men med den rekkevidden som et rifleskudd har er det ikke trygt. Det er heller 
ikke tilrådelig eller effektivt å skyte i bakken foran isbjørnen, og kulen kan lett rikosjettere fra en hard 
bakke eller sten. 
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5.4 Bruk av gummikuler 
 
Gummikuler eller gummislugs er et skremmemiddel mot bjørn, og kan ikke brukes til avliving. Det er 
en vanlig kaliber 12 haglpatron med en stor gummikule, enten avlang eller formet som en rund kule 
eller timeglass. Det er samme systemet som politi og militære i flere land bruker mot demonstranter. 
I prinsippet skal de gi et kraftig slag mot huden, uten å gi alvorlige skader eller død. Ulike 
produktbeskrivelser viser til skuddhold på over 40 meter. Informasjon fra det canadiske 
miljødepartementet anbefaler gummikuler opp til 50 meter, og en amerikansk guide opp til 75 meter.  
 
I prosjektet CONBEAR ønsket vi å teste hvorvidt gummikuler egnet seg som sikringsmiddel mot isbjørn. 
Det er kjent fra andre studier at slike kuler er smertefull for bjørn, og at det kan gjøre at de avbryter et 
angrep. Gummikuler vil i tilfelle være et alternativ til å avlive en isbjørn, og vi ville undersøke hvor 
enkelt det er å treffe på ulike skuddhold. Skal det være et alternativ til avliving så vil det være en 
optimal avstand der en kan treffe og gjøre tilstrekkelig skade, og det er avhengig av kulebanen, 
anslagskraften og spredningen (Figur 7). Metoden vi brukte er beskrevet i Vedlegg 2, og er basert på 
skyting med fastmontert gevær på ulike avstander, og skyteprøver på ulike avstand mot treff-følsomt 
materiale.  

 
Figur 7. Kulebanen (svart linje), anslagsenergi (rød stiplet linje) og spredningen (blått felt) ved bruk av 
gummikuler. Undersøkelsen hadde som mål å finne den optimale skyteavstanden, markert som et rødt felt. 
Se Vedlegg 2 for metodebeskrivelse. Illustrasjon: Børge Damsgård/UNIS. 
   
 
Forsøket viste at spredningen av treffpunktet var svært avhengig av avstanden mellom gevær og 
målskive. Det var ikke mulig å skyte over 40 meters hold, og med en flat kulebane traff gummikulen 
bakken mellom 40 og 50 meter. Kulebanen var relativt horisontalt til 20 meter, men allerede etter 30 
meter var treffpunktet over 20 cm under siktepunktet, og spredningen fra middeltreffpunktet over 15 
cm (Figur 8 a). Det betyr i praksis at om en sikter på brystpartiet til en isbjørn på 40 m hold er det svært 
stor sjanse for å bomme og treffe bakken. Med denne typen ammunisjon var det ikke tilrådelig å skyte 
over 20 meter. 
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En mer detaljert studie av treffpunktene mellom 5 og 25 meter viste et variabelt anslag i skivene, men 
en penetrasjonsdybde som varierte fra 2 og 15 mm, og anslaget ble i snitt redusert fra 13,2 til 4 mm 
mellom 5 og 25 meter (Figur 8 b). Det er flere mulige årsaker til en slik variasjon, og forsøket viste at 
en av grunnene var at den avlange kulen roterte ulikt i luften, og dermed traff målet med fronten eller 
roterte sideveis slik at luftmotstanden reduserte anslaget. Rotasjonen økte når anslagsenergien sank, 
noe som kan forklare at kulebanen sank drastisk etter 20-30 meter. Det er ikke mulig å evaluere 
nødvendig anslagskraft på en isbjørn basert på slike studier. Et treff på nært hold kan potensielt 
medføre langsiktige slagskader eller muskelskade på en isbjørn, og et treff på for langt hold vil kunne 
ha for liten effekt, og kan irritere dyret mer enn å skremme det. 

 
Figur 8. Spredning og anslag ved bruk av gummikuler på ulike avstander. a) Fall i kulebanen og gjennomsnitt 
spredning fra 10 til 60 meter, b) Anslag i skive fra 5 til 25 meter. Se Vedlegg 2 for metodebeskrivelse. 
Illustrasjon: Børge Damsgård/UNIS. 
 
 
Konklusjonen av studien er at vi er skeptisk til en økt bruk av gummikuler som isbjørnbeskyttelse. Det 
er ikke tilrådelig å bruke denne typen ammunisjon på en avstand på 40 meter, både fordi spredningen 
vil gjøre at en har dårlig kontroll på treffpunktet, og fordi anslaget kan være for svakt til å skremme 
bjørnen. Det vil også være en stor sjanse for å skade bjørnen utilsiktet, for eksempel med et treff i øyet. 
En skadet bjørn kan øke farenivået istedenfor å redusere det. Det er rapportert om flere skader av 
gummikuler på bjørn i Alaska, og da særlig med gummikuler med stabiliserende finner, og de påpeker 
at gummikuler i kuldegrader blir svært harde. Testskytingen vår viste også at den lave kruttladningen 
førte til gummiavleiring i geværløpet, og man bør bruke våpen uten trangboring, og unngå å skyte flere 
skudd uten å inspisere løpet. 
 
Selv på 30-40 meter er spredningen for stor, og det er et spørsmål om en bør slippe isbjørn nærmere 
før en skremmer den. På nært hold, kanskje omtrent 10-20 meter, vil gummikuler trolig være effektivt, 
og kan da være et alternativ til avliving. Myndighetene i Alaska oppgir at man ikke bør skyte på bjørn 
nærmere enn 15 meter, mens canadisk myndigheter ikke anbefaler å bruke gummikuler under 30 
meter. Med denne bakgrunnen bør ikke gummikuler være et alternativ til signalpistol, for eksempel 
når en går på jakt med hagle. Ifølge amerikanske beskrivelser om bruken av slik ammunisjon så skal en 
bare skyte mot de store muskelgruppene i bakkroppen til en bjørn, og det anbefales ikke å skyte om 
hode, kroppsside eller ben. En isbjørn som angriper er sjelden i en slik posisjon, noe som gjør det enda 
vanskeligere å bruke gummikuler i praksis. Ammunisjonen kan være et tillegg til andre sikringsmidler, 
men bare i tilfeller der andre med rifler er i stand til å avlive isbjørnen raskt i tilfelle gummikulene ikke 
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fungerer. Det kan også være et godt alternativ ved nærkontakt i hytter, der en ikke selv står i fare for 
direkte angrep.  
 
Det finnes også en versjon av slik ammunisjon som består av en liten pose med blykule nr 9 (en 
beanbag) istedenfor en hel gummikule. Bruken av disse er lik gummikulene, og de er beregnet til ca 5-
25 meters hold og skal gi mindre fare for penetrasjon. Det finnes også en versjon med et gult fargestoff 
slik at en kjenner igjen problembjørner. 
 

5.5 Er pepperspray et alternativ? 
 
Pepperspray er betegnelsen på trykkbeholdere med veske som inneholder 1-2% av stoffet capsaicin, 
som gir en brennende følelse om en treffer øynene eller nesen. Det er ikke pepper i sprayen, men 
forbindelsen capsaicin er en aktiv komponent i chilipepper fra planten Capsicum. Den virker ved at 
capsaicin binder seg til smertereseptorer som normal reagerer på varme. Det er ikke uten videre lov å 
eie pepperspray i Norge, siden den oppfattes av våpenloven. Sprayen brukes i noen land som 
selvforsvar, for eksempel mot overgrep, og av myndighetene mot demonstranter.  
 
I Nord-Amerika selges større bokser under betegnelsen Bear spray, og da typisk med mer enn 230 
gram veske som varer i ca 7 sekund og har en rekkevidde på 8-10 meter. En amerikansk studie fra 2008 
indikerte at pepperspray var en svært velegnet sikring mot isbjørn. Studien konkluderte at spray var 
mer effektiv enn skytevåpen når det gjaldt å skremme bort bjørn. I dag er pepperspray ulovlig som 
isbjørnbeskyttelse både i Norge og på Grønland, men det har flere gang blitt reist spørsmål om det 
burde tillates eller testes ut som sikringsmiddel. Det er ingen tvil om at slik spray i noen situasjoner 
kan fungere også mot isbjørn på Svalbard, men det har vært flere grunner til at det ikke er blitt 
godkjent. De fysiske forholdene på Svalbard er ikke lik Nord-Amerika, særlig med hensyn til vind. Det 
har blitt diskutert om sterk vind og lave temperaturer kan gi dårligere virkning, eller i verste fall være 
mer farlig for den som sprayer enn for isbjørnen som angriper. Flere av brukerne i den amerikanske 
studien (14%) rapporterte om negative effekter på seg selv, og 3% rapporterte at de selv ble satt ut av 
spill ved bruk. 
 
Ulike fabrikanter har ulik rekkevidde på sprayen, og generelt er pepperspray beregnet til nærforsvar, 
vanligvis på omkring 10 meter eller kortere, og det er et spørsmål om folk av sikkerhetsgrunner bør 
slippe en isbjørn så nært som 10 meter. I en studie av 14 tilfeller der bjørnespray hadde vært brukt i 
USA, Canada og Russland hadde gjennomsnitt avstand vært to meter. På samme måte som 
gummikuler kan pepperspray være et alternativ til avliving, men ikke et alternativ til signalpistol. 
 
Bruk av pepperspray krever opplæring og øvelse, og flere har pekt på faren for at bjørnespray kan bli 
en falsk trygghet som brukere ikke er i stand til å bruke i en skarp situasjon. Det er også en viss fare for 
at et åpent salg av slik spray på Svalbard kan føre til misbruk i andre situasjoner. Det er per i dag ingen 
stor offentlig interesse for å teste eller bruke bjørnespray som sikringsmiddel på Svalbard.  
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5.6 Avliving av isbjørn 
 
Ingen bør slippe isbjørn tett innpå seg, selv om dyret tilsynelatende er helt rolig. I en situasjon der en 
er nødt til å gjøre holdt for å forsvare seg mot isbjørn må en sette en grense for når en skal avlive den. 
Det samme gjelder for isbjørner som kommer mot gruppen i full fart, eller som allerede har angrepet 
noen av deltakerne. Alle som bærer våpen på Svalbard må være mentalt forberedt på at de kan komme 
i en slik situasjon. Det er en stor personlig belastning å avlive en isbjørn, og alle som har avlivet isbjørn 
i selvforsvar må være forberedt på kritikk etterpå. I løpet av de siste årene har denne kritikken blitt 
mer alvorlig, og både sanne og uriktige historier om avlivinger har raskt gått globalt på sosiale media. 
Det gjør at mange nok kvier seg for å avlive isbjørn, men vil likevel bære våpen fordi de føler seg 
tryggere. Dette kan fort skape svært farlige situasjoner, om en som er satt til å bære våpen ikke er i 
stand til å bruke det i en skarp situasjon. I praksis burde det være slik at alle som påtar seg å bære 
våpen som isbjørnsikring på Svalbard, også påtar seg å være i stand til å avlive en isbjørn om dette er 
nødvendig. En studie fra Alaska viste at bare i halvparten av nærkonflikter med ulike bjørnearter var 
våpenet effektivt brukt, noe som blant annet skyldes at man ikke hadde tid nok (27%), ikke brukte 
våpenet (21%), at våpenet ikke fungerte (14%), eller at man bommet på dyret (9%). Betydningen av å 
ha et tilgjengelig og ladet våpen som man er i stand til å bruke var altså relativt sett viktigere enn 
sjansen for å treffe når man skyter. Tilsvarende tall fra Svalbard er ikke kjent, men det er grunn til å tro 
at mange som bærer våpen på Svalbard ikke vil være godt nok forberedt til å bruke dem i en skarp 
situasjon. 
 
UNIS opererer med en grense på 35 m for å avlive en isbjørn. Det betyr ikke at et dyr må avlives på 35 
m, men at ett eller flere gevær er klar med kule i kammeret og fri siktelinje. De fleste foretrekker 
knestående skytestilling i en slik situasjon. Liggende skyting er mer nøyaktig, men det tar mer tid å 
endre til andre siktelinjer. Stående skytestilling er mer upresist, men egner seg i situasjoner på nært 
hold som krever mye mobilitet. Slugs brukes på samme måte som rifle, men revolver på nært hold 
helst brukes stående. 
 
Når en turleder gir beskjed at en isbjørn skal avlives, skytes det for å drepe. Er det to skyttere, bør 
begge skyte. Ser man isbjørnen litt fra siden sikter en mot skulderpartiet og brystet, og ikke mot hodet. 
Kommer en bjørn springene rett mot en, så kan man sikte mot brystpartiet. Skyt mot hodet om det 
ikke er mulig å sikte andre steder. Selv et skudd i hodet trenger ikke å være dødelig. Lad om med en 
gang, og skyt på nytt om isbjørnen fortsatt er i bevegelse. Lad også om i de tilfeller der bjørnen faller 
om, og hold geværet rettet mot bjørnen til en er sikker på at den ikke kan angripe. Erfaringene viser at 
en isbjørn er ekstremt hardskutt, og i noen tilfeller kan den være svimeslått og ikke død. Selv ved 
velkontrollerte situasjoner hvor man avliver med kraftig rifle på relevant avstand må det ofte mange 
godt plasserte skudd til for å drepe dyret. En skutt bjørn kan stoppe opp og kanskje snu og bevege seg 
vekk. Er den skadeskutt skal den avlives så raskt som mulig av hensyn til dyrevelferden. 
 
Lederen av gruppen skal nå avgjøre den videre gangen. Ingen skal nærme seg isbjørnen, og det skal 
være klar siktelinje for alle skyttere. Når det er helt trygt skal lederen sørge for at alle våpen er sikret, 
og gi beskjed til alle om dette. Oppretthold vanlig beredskap mot isbjørn og trekk unna stedet for å 
samle alle sammen. Gi beskjed til Sysselmannen om avlivingen så fort som mulig. Området der 
situasjonen skjedde er en del av den etterforskningen som følger av en avliving, og skal ikke endres 
eller ødelegges av trafikk. Sørg også for at den som avlivet isbjørnen får nødvendig støtte, og hold øye 
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med hverandre for psykiske reaksjoner etter episoden. Så snart Sysselmannen kommer til stedet tar 
de over ledelsen for det videre arbeidet. 

 
Anbefalt treffpunkt ved avliving av isbjørn, markert som grått felt. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt. 
 
 

5.7 Hva kan vi gjøre uten våpen? 
 
Å lage lyd er en velkjent måte å skremme bjørn. Det er forskjell på virkingene av ulike lyder. Mange 
beskriver at isbjørnen ikke liker lyden fra en skuter, og ved et angrep er det en ide å starte opp alle 
maskinene – det vil uansett være viktig for å foreta en eventuell evakuering fra området. Videre virker 
det som om skarpe lyder, for eksempel metall mot metall, er effektive for å skremme bjørn. I skogene 
i Nord-Amerika er det vanlig å lage lyd mens en beveger seg i terrenget slik at en bjørn skal være 
oppmerksom på at det kommer folk, men dette egner seg ikke mot isbjørnen siden den like gjerne kan 
tiltrekkes lyden. 
 
Det er mange beskrivelser av folk som kaster stein på isbjørnen. Man bør ikke bruke det istedenfor 
signalpistol, men i en farlig og nær situasjon uten våpen kan det være verdt å prøve, selv om det er en 
stor sjanse for at isbjørnen blir skadet eller provosert til å forsvare seg. Bruker vi denne metoden er 
det viktig å gi isbjørnen en relativ kraftig salve med mange stener, slik at den raskt oppfatter at en 
videre konflikt ikke lønner seg. En amerikansk bjørneguide beskriver at en ikke bør bruke større stener 
enn golfballer. En slik metode skal være en siste utvei, og ikke en del av ordinær isbjørnsikring. 
 
Hvis en ikke lenger har noe å forsvare seg med og ikke har mulighet til å komme seg unna isbjørnen, 
så er det viktig å ikke gi opp. Er man en gruppe mennesker, så bør man stå samlet. Ingen skal bevege 
seg bort fra gruppen, og begynner folk å springe kan det kan trigge jaktinstinktet til bjørnen. Litt 
avhengig av situasjonen bør en holde stand eller helst bevege seg sakte bort fra isbjørnen. Hvis en må 
holde stand gjelder det å gjøre seg så stor som mulig slik at isbjørnen får et inntrykk av risikoen den 
utsetter seg for, uten at dyret blir provosert til å angripe. Om en trekker seg tilbake og vil kommunisere 
med dyret at en ikke ønsker en konflikt bruker man såkalt aggresjonsdempende adferd. I tilfelle bør 
man ikke lage lyd eller gjøre noen utfall mot dyret eller ha øyekontakt, hos mange dyr oppfattes dette 
som aggressivt. Det finne beskrivelser av folk som har lagt seg ned og «spilt død» ved et angrep fra 
brunbjørner, men dette er trolig en dårlig taktikk om en isbjørn angriper.  
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Når først isbjørnen har kommet veldig nært og det ikke er andre muligheter kan det kanskje hjelpe å 
kaste fra seg noe som kan interessere eller distrahere bjørnene. Har en mulighet til å slå dyret så er 
nesepartiet et følsomt område. En russer zoolog som jobbet med isbjørn på Vrangeløya i det nord-
østlige Sibir var kjent for å bruke en stokk for å hindre angrep fra isbjørn. Selv om det ikke anbefales 
som eneste sikringsmiddel kan slag med en stokk være effektivt som et siste alternativ. En russer på 
Svalbard reddet livet ved å trykke en finger inn i øyet på en isbjørn under et angrep i 1975. Står det om 
livet bør en nok ikke tenke på hva som er god dyrevelferd, men må forsvare seg så godt det lar seg 
gjøre. En skadet bjørn kan selvsagt bli enda farligere, men den kan også trekke seg unna. Isbjørnen slår 
gjerne et bytte, og slaget eller sårskadene kan være alvorlig, men ikke livstruende på kort sikt. En 
sammenlikning av skader forårsaket av bjørn i Alaska viste at det var 4,5 ganger større sjanse for å få 
skader i hode og nakkeregionen enn andre plasser på kroppen. Studien av dødsfall forårsaket av isbjørn 
i flere forvaltningsområder viser også til skader i hode og nakke. Biteskade eller risting av hode eller 
nakke er svært farligere, og om mulig bør en beskytte denne delen av kroppen. 
 

5.8 Vil isbjørnen venne seg til skremmemidlene? 
 
Det er mange historier om isbjørn på Svalbard som ikke reagerer på skudd fra signalpistol. Det kan 
være flere grunner til det. Bjørnen kan allerede være i en jakt-modus der den ikke lengre lar seg 
skremme av noe, eller den kan ha blitt vant til skuddene, såkalt habituering.  
 
Habituering er en helt naturlig adferd hos mange dyrearter, og handler om hvordan et individ forholder 
seg til det ukjente. Helt forenklet kan en si at det er to måter et dyr, eller for så vidt et menneske, kan 
møte noe som er nytt. En kan konfrontere det, og på den måten raskt finne ut om det er noe som er 
spiselig eller farlig. Det kalles for en proaktiv adferd. Fordelen med den er at dyret får kunnskap raskt, 
men det er åpenbart en farlig måte å lære på. Den andre metoden er å være skeptisk til alt som er nytt, 
men ikke så redd at en stikker av. Da har en mulighet til å lære om noe er farlig, basert på hvordan 
andre dyr reagerer og hva utfallet ble. Det kalles en reaktiv adferd. 
 
Alle dyr som pleier sine avkom over lang tid, slik som isbjørnen gjør, har en sterk sosial læring. 
Isbjørnungene lærer av sin mor over mange år, og det er god grunn til å tro at en unge overtar vanene, 
og uvanene, til sin mor. Reaksjonen fra moren på et skremmemiddel har derfor stor betydning for 
hvordan ungene forholder seg til dem i framtiden. En kan regne med at en isbjørn oppsøker situasjoner 
med mennesker også for å lære av dem. Dette kalles i adferdsøkologien for inspeksjonsadferd. Noen 
kaller det er «skinnangrep» fordi dyrene springer mot bytte, for så å stoppe opp igjen. Målet er altså 
hverken å angripe eller lete etter mat, men rett og slett å finne ut om det er farlig.  
 
En habituering betyr at etter et visst antall ganger med en gitt reaksjon, så oppfatter ikke lengre dyret 
noe som farlig. Dyret sanser akkurat det samme, men nevrologisk er responsen ikke lengre så sterk. 
For eksempel, om en skyter varselskudd på langt hold, så vil isbjørnen den første gangen bli skremt. 
Den femte gangen vil den ikke reagere lengre, og over tid vil det oppfatte skuddene som irriterende, 
men den fysiologiske fryktresponsen er borte. Habituering er ikke det samme som toleranse, men er 
en viktig del av en adaptiv læringsprosess. Kunnskap om habituering er derfor vesentlig for å kunne 
bruke sikringstiltak mot isbjørn, og vi bør bruke alle tiltak på en måte som kondisjonerer isbjørnen til 
å assosiere menneske med noe negativt. Det er et uttalt forvaltningsmål på Svalbard om at isbjørn ikke 
skal være tilvent folk. Myndighetene ønsker en vill og mest mulig naturlig isbjørnbestand, og en ønsker 
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ikke utviklingen av flere problembjørner (se kapittel 3.4). Det har vært foreslått at man skal lage 
isbjørn-turisme av strandede hvaler utenfor Longyearbyen, men der ikke noe offisielt ønske om 
turisme på bynære tilvente isbjørner slik som i Churchill i Canada. 
 
Vi vet relativt lite om habituering hos isbjørn, men det er grunn til å tro at mange starter varslingen for 
tidlig. Det har liten hensikt å bruke en signalpistol på mange hundre meters hold. Det har også liten 
virkning å skyte med rifle eller revolver i luften over bjørnen for å skremme den. For å unngå 
habituering bør en nok heller vente til isbjørnen er på en avstand der skuddene fungerer optimalt, og 
så gjerne gi en relativt hard salve til en ser at isbjørnen blir skremt og stikker av. Da kan en gjerne 
fortsatt med noen skudd slik at den ikke stopper opp. Hvor hard en slik sikring skal være er jo avhengig 
av hvor farlig situasjonen oppfattes, men prinsipielt vil en kort og hard skremming var best med hensyn 
til læring og kondisjonering hos isbjørnen.     
 

  

Foto: Jon Aars/Norsk Polarinstitutt. 
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6. Oppsummering og anbefalinger 
 
Isbjørnen er potensielt farlig for mennesker, og det er lite som tyder på at antall konflikter vil bli 
mindre i framtiden. En fornuftig forvaltning av isbjørn bør ha som mål å redusere antall 
interaksjoner, og samtidig føre til mindre konflikter, skade og død, både for isbjørn og menneske. En 
slik utvikling vil nødvendigvis omfatte lover og regler, men like mye fokus på økt utdanning, praktisk 
opplæring og kulturendringer. 
 
 
Basert på erfaringene i CONBEAR kan vi peke på noen områder som vil ha betydning for å redusere 
konflikter mellom isbjørn og menneske: 
 

• Prosjektet viser tallmateriale for noe av feltaktiviteten på Svalbard, men det er fortsatt ikke 
godt nok grunnlag for å evaluere interaksjoner og konflikter mellom isbjørn og mennesker i 
andre segmenter av brukere, slik som i turistnæringen. Det bør utvikles et enkelt system for 
rapportering i tråd med kategoriseringen som blir brukt internasjonalt. 

• Kunnskap og opplæring er trolig det viktigste feltet for alle brukere av naturen på Svalbard. 
Mange av aktørene har gode rutiner for utvikling av kompetanse, og det kan være mye å hente 
på å utvikle kunnskap eller opplæringsprogram som kan brukes av alle aktører på Svalbard. 

• Det er relativt lite diskusjon om utvikling av relevant utstyr til isbjørnsikring, og de fleste bruker 
et sett med sikringstiltak som de sjelden får prøvd ut i praksis. Testing og utvikling av utstyr og 
deling av erfaringen kan komme hele samfunnet til gode. Det utprøves sikringsutstyr i andre 
deler av verden som også bør testes på Svalbard, slik som LRAD (en lydkanon), radar og IR-
deteksjon. I større grad enn i dag bør en ta hensyn til isbjørnens adferd når en utvikler utstyr, 
særlig med tanke på unødige skader på dyret. 

• Prosedyrene for hvordan er skal reagere i en skarp situasjon er noe ulik, og praktiseres ulikt 
blant aktører på Svalbard. Terskelen er, og bør være høy for å drepe en isbjørn, og en god 
prosedyre-beskrivelse vil gjøre det enklere å vurdere i hvilke situasjoner det er nødvendig og 
legitimt å skyte en isbjørn. 

• Habituering av ulike sikringsmidler mot isbjørn bør undersøkes nærmere, særlig med tanke på 
å utvikle utstyr og prosedyrer som minimerer habituering. 

• Forvaltningsmessig er det en viktig diskusjon om interaksjoner mellom isbjørn og menneske 
skal betraktes på populasjon- eller individnivå. Begrepet problembjørn står i tilfelle sentralt og 
bør defineres nærmere, og en individuell forvaltning stiller i tilfelle et særskilt krav om 
kunnskap om enkelt-bjørner. 

• En komplett risiko-analyse av sannsynlighet, tiltak, kostnader, virkninger og liknende vil være 
et nyttig redskap for å vurdere hvilke sikringstiltak som er proporsjonal med den reelle faren 
og konsekvensene av hendelser. 
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www.miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/polaromradene/arktis/isbjorn/ 

 

: Norsk Polarinstitutt om isbjørn 
www.npolar.no/arter/isbjorn/ 
 

: Polar bear range states 
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: Sysselmannen på Svalbard om våpenbruk 
www.sysselmannen.no/nb/vapen/ 
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Vedlegg 1. Innsamling av feltdata fra UNIS 
 
Alt feltarbeid på UNIS blir registrert på et HMS-skjema som fylles ut før turen og godkjennes av 
logistikk-avdelingen. Skjema inneholder opplysninger om deltaker, sted, formål og transport, og 
fokuserer på nødvendig utstyr og kompetanse for å ivareta sikkerheten til deltakerne. Skjema ligger på 
UNIS mens feltpartiet er ute, og brukes i tilfelle det skjer noe uforutsett som potensielt er farlig for 
deltakerne. I forbindelse med CONBEAR la vi inn et punkt ved hjemkomsten om feltpartiet hadde 
observert isbjørn i løpet av turen. I de tilfeller der isbjørn ble observert hentet vi inn ytterligere 
opplysninger om hvor og når, og hvilket utfall dette fikk for isbjørnen og feltarbeidet. På den måten 
fikk vi en oversikt både over aktiviteter der de ikke hadde observert bjørn, og kunne beregne 
sannsynligheten for ulike interaksjoner (Figur 9). 
 
All feltaktivitet i løpet av to år ble lagt inn i en database, og basen ble utgangspunktet til å generere 
filer for overføring til PBHIMS basen. Den internasjonale basen var ved prosjektstart knyttet til en base 
utviklet av Norsk Polarinstitutt i Tromsø, og ble i løpet av prosjektperioden endret til bruken av den 
mobile programvaren SMART, utviklet i samarbeid med WWF. SMART teknologi brukes ved innsamling 
av feltdata på mange arter i flere områder i verden (www.smartconservationtools.org), og 
Miljødirektoratet ønsket å teste ut denne muligheten med norske isbjørn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Prosent fordeling av a) framkomstmiddel, og b) overnatting i på UNIS feltaktivitet i 2018 og 2019. 
Svarte søyler representerer skuterturer, og blåe søyler er turer med båt, mens gule, røde og grønne søyler 
representerer henholdsvis beltevogn, bil og til fots. Illustrasjon: Børge Damsgård/UNIS. 
 
Databasen med feltdata utgjør totalt i løpet av to år 783 feltopplegg, med 2228 dager i felt, eller 18934 
persondøgn (person × dager) på tur. Omtrent halvparten av turene er på land, og resten er på havet, 
eller er kombinerte turer som både omfatter båt og opplegg på land. Det er feltaktivitet i løpet av hele 
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året, men er to sesonger med mest aktivitet. Den første er en vårsesong, som i hovedsak er på land, 
og den andre er en sommer/tidlig høstsesong som er mer på havet. I den første sesongen er skuter det 
vanligste transportmidlet, mens båt av ulike størrelser er vanligst i den andre sesongen (Figur 9 a). Det 
var 10152 personnetter overnatting i felt (personer × netter), men med ca fire tusen personnetter som 
overnattet ombord i skip (Figur 9 b). I løpet av vårsesongen overnattet ca 2.500 på skuterturer, og da 
i all hovedsak inne i hytter eller liknende. 
 
Over 90% av feltaktiviteten ble benyttet til enten forskning eller undervisning. Forskning var formålet 
til 53,1% av turene, mens undervisning sto for 38,7%. Siden det som regel er flere deltakere på et 
feltopplegg med studenter var forskning formålet for 25,7% av persondøgnene, mens undervisning var 
formålet for 70,3% av persondøgnene. 
 
Denne detaljert kartleggingen av feltaktivitet gir et godt utgangspunkt for å estimere hvor ofte en 
treffer på isbjørn. Aktiviteten til UNIS er selvsagt ikke jevn fordelt på hele øygruppen, og blant annet 
er mer enn halvparten av feltarbeidene nært Longyearbyen. For å få et mål på aktiviteten beregnet vi 
antall turdager per et rutenett som dekker hele området, tilsvarende Norsk Polarinstitutts kartserie i 
målestokk 1:100.000 (Figur 10). Sannsynligheten for å treffe på isbjørn ble beregnet som forholdet 
mellom hvor ofte vi observerte bjørn, i forhold til hvor mye vi var i hver rute. 

 
Figur 10. Antall dager i felt for UNIS i 2018 og 2019, fordelt på ulike områder på Svalbard, representert med 
standart rutenett for kartblad. Svart og mørkeblå angir en høy aktivitet, mens lyseblå angir en lav aktivitet. 
Tomme ruter hadde ingen registrerte feltdager. Illustrasjon: Børge Damsgård/UNIS. 
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Vedlegg 2. Metode for testskyting med gummikuler 
 
Testskytingen med gummikuler ble gjort med Primetake 12G Rubber baton PT1095 fra England 
(www.primetake.com). Dette er en vanlig type gummikule beregnet for distraksjon eller politiaksjoner 
mot demonstranter. Prosjektilet er en 1,8 × 3,3 cm sylinder av relativt hard gummi. Det ble utført to 
tester for å undersøke treffsikkerheten og anslagskraften. 
 
Treffsikkerheten ble målt med et fastmontert gevær (Mossberg 590) på skytebanen i Longyearbyen. 
Det ble brukt 102 × 102 cm skiver montert på en finerplate, på 10, 20, 30, 40, 50 og 60 meter. Det ble 
skutt fem skudd på hver avstand, og siktepunktet ble justert etter hvert skudd. Treffpunktet ble angitt 
for hvert skudd, og midt-treffpunktet ble beregnet for de fem skuddene. Kulebanen ble estimert som 
endringen i midt-treffpunktet i forhold til siktepunktet, og spredningen i skuddene ble beregnet som 
gjennomsnitt avstand mellom midt-treffpunktet og hvert skudd. Også skudd som traff utenfor skiven 
ble notert. I praksis var det fallet i kulebanen så stor at det var vanskelig å treffe skiven eller finerplaten 
over 30 meters hold. Kulebanen og spredningen er da estimert med færre treff enn fem.  

 
Oppsett for testskyting med gummikuler. a) Test av treffsikkerhet med fastmontert gevær, b) Testskyting av 
anslag, c) Anslagsblink, d-g) Skyteskiver på 20, 30, 40 og 50 meters hold. Siktepunktet er markert med rød 
stjerne, og spredningen markert med hvit ring. Foto: Bård Helge Strand/UNIS.  
 
 
Anslagskraften ble undersøkt med samme type gevær og ammunisjon på innendørs skytebane i 
Longyearbyen. Vi brukte fem skudd på avstandene 5, 10, 15, 20 og 25 meter. For å måle penetrasjonen 
satte vi opp fastmontert styroform-plater. Penetrasjonen ble målt som dybden prosjektilet penetrerte 
i skivene, og resultatene var gjennomsnitt penetrasjon av de fem skuddene.  


