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Charlotte Finstad Andersen 
stod i hyttevinduet og så ut 
på det åpne og vakre fjel-
landskapet da hun plutselig 
fikk øye på en mørk bylt som 
kom byksende i full fart fra 
Skeikampen mot Sjøsetra. 
Resten av påskedagen ble 
ikke helt som planlagt.

Av Åse Kari Gravråk

– Alt skjedde så fort og jeg rakk ikke å 
ta bilde, forteller Charlotte. – Dyret var 
kanskje to hundre meter fra hytta så jeg 
kunne heller ikke se klart hva det var. 

Tydelige spor
Etter et par timer spenner hun på seg 
skia, tar med seg sin Gordon setter og 
går i den retningen hun har sett rovdy-
ret. Hun finner antydning til spor, følger 
de videre, og etter hvert blir sporene 
tydeligere, de er oppunder 20 cm lange. 
Hunden hennes reagerer kraftig og 
snuser intenst på avtrykkene, det er helt 
tydelig at her er det ett eller annet er i 
gjære. 

– Ble du ikke redd for å treffe på dette 
rovdyret?
– Ikke egentlig, men jeg tok bilder av 
sporene og sendte til faren min som var 
igjen på hytta. Han svarte fort – Kom 
hjem! 

Bjørneekspert Sotkajærvi: 
Dette er bjørn
Charlotte returnerte til hytta, de stu-
derte bildene sammen og ble selvsagt 
veldig nysgjerrig på hva slags dyr dette 
kunne være. Var det bjørn, eller var det 
et annet rovdyr? For å finne ut av det 
kontaktet de rovdyreksperten Hermann 
Sotkajærvi, som for øvrig også er kjent 
som ”bjørnemannen” fra NRK. De sendte 
bildene og Charlotte forklarte hva hun 
hadde observert fra hyttevinduet.
Rovdyreksperten var ikke i tvil. Bildene 
av sporene og Charlottes beskrivelse 
gjorde at Sotkajærvi var sikker på at hun 
hadde sett en liten bjørn.
Hermann Sotkajærvi har ifølge NRK felt 
mer enn 40 bjørner i Norge og Finland 
siden han begynte som jeger på 
70-tallet, og han skal ha møtt rundt 500 
bjørner.

Statens Naturoppsyn (SNO): 
Dette er jerv
I tillegg til Hermann Sotkajærvi ble både 
viltnemda i Gausdal og SNO informert 
om rovdyrsporene. Til avisa GD, som 
først omtalte denne saken, svarte Ole 
Knut Steinset i SNO:
– I dette tilfellet er vi sikre. Hadde vi 
vært i tvil så hadde vi reist dit for å spore 
videre. Det gjør vi ikke i dette tilfelle 
siden bildene er så tydelige. Sporløya 
er typisk jerv. Sjølsagt kan det variere, 
men det som er vanlig er at jerven går 
i galopp hele tida og da får du skeive 
sporgrupper. Vi har også observert jerv 
her før.

Om det var jerv eller bjørn vet vi fort-
satt ikke helt sikkert, men for Charlotte 
Finstad Andersen er det heller ikke så 
viktig. Hun vil fortsette å feriere på hytta 
ved Torsdalsvatnet som hun har gjort i 
49 år. Gå turer til fots og på ski, fiske og 
bade. Så får vi se om Bamse Brakar eller 
jerven tar turen igjen neste påske, eller 
kanskje i sommer?

Bjørnefakta 
fra Statens Naturoppsyn (SNO)

  I Gausdal ble det skutt en bjørn 18.5.  
 2014. Dette er den siste og helt sikre  
 dokumentasjonen på bjørn i bygda

  I 2020 ble det ikke registrert bjørn  
 i Oppland i det hele tatt, og i området  
 rundt Skeikampen har det alltid vært  
 rolig

  Vi hadde en skade på en sau i vest 
 fjellet i 2018 der vi mistenkte bjørn,  
 men i ettertid ble det helt stille og vi  
 er ikke helt sikre på denne

  Etter 2013 har vi fått inn 15 meldinger  
 der folk har sett bjørn eller spor etter  
 bjørn. Nesten alle disse har vist seg å  
 være andre arter (bla. jerv, hund, hest  
 og folk på truger..) Et par av disse  
 observasjonene har vi ikke funnet ut  
 av og kan i teorien være bjørn, uten at  
 det er veldig sannsynlig

  I perioden 2007 – 2012 var det nokså  
 hyppige observasjoner av bjørn i   
 Gausdal samt en del skader på sau 

Var det bjørn eller jerv?
Charlotte Finstad Andersen fant rovdyrsporene et par hundre meter fra hytta si. Foto: Privat.


