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Direktoratet for Naturforvaltning (DN)sitt overvåkningsprogram
for hjorteviltbestander har som formål å styrke grunnlaget for
forvaltning av blant annet villrein. NINA har fått ansvaret for
gjennomføring av programmet og i denne rapporten oppsum-
meresresultatenefra villreindeleni den første 5-årsperioden.

Det er i overvåkningsprogrammetsvillreindel valgt ut 7 villrein-
områder som skal inngå i programmet - Setesdal-Ryfylkeheiene,
Hardangervidda, Rondane Sør- og Nordområde, Snøhetta-
området, Knutshø, Forelhognaog Reindalenpå Svalbard.Disse
områdene representereren relativt stor bredde av miljøfaktorer
denne arten er underlagt innen sitt norskeutbredelsesområde.I
tillegg er Svalbardog stammenav svalbardreinen viktig referan-
se for forståelsenav reinenstilpasninger til sine omgivelser,un-
der andre forutsetninger enn de vi har på fastlandet.

Programmetsvillreindelomfatter foruten en kontinuerlig oppda-
tering av områdestatus,3 hovedelement.Strukturtellinger utfø-
resårlig i overvåkningsområdeneog har 3 mål; de skal gi et esti-
mat på kjønnsforholdet og alderssammensetningen i stam-
men, og de kan sammenmed kalvetellingenevære et viktig kor-
rektiv til totaltellinger. Kjønnsforholdeter viktig å kjenne som
holdepunkt om kalvetilvekst,basert på antall kalver gjennom-
snittssimlaføder. Effektenavavskytingpå alderssammensetning-
en i stammen kan også belyses gjennom strukturtellinger.
Metoden for totaltelling av villreinstammersom idag benyttes,
gir ikke mulighet for å vurderefeilkilder statistisk.

Kalvetellinger for estimering av tilvekst utføres årlig i overvåk-
ningsområdene,ved fotografering av fostringsflokker.

Kondisjonsundersøkelserutføres i henhold til en fastlagt tids-
plan. Som uttrykk for reinenskondisjon brukes målet på kjeve-
lengden (mm) og slaktevekten(kg) i forhold til alder. Tennene
brukes til aldersbestemmelse,ut fra utvikling og vekstsoner i
tannrøttene. Dissedataeneutgjør viktige holdepunkter i forvalt-
ningen av villreinstammenevåre ved at de er med og belyser
kjønns-og aldersstrukturi bestandenog produksjonsevnei ulike
aldersklasser.

Informasjon om naturgrunnlag og områdestatus(beite, inngrep
og forstyrrelserm.m.) er hentet fra en rekke ulike utredninger og
gir en grov oversiktover de ulike områdene. Gradenav mennes-
kelig aktivitet varierer sterkt - fra Setesdal-Ryfylkeheienemed
omfattende kraftutbygging og turisme til Forelhognaog Nord-
Ottadalen med begrenset omfang av inngrep svært moderat
med turisttrafikk.

Villreinstammeneforvaltes i dag etter en målsetning om at nye
perioder med overbeiting skal unngås, slik at stammene på sikt
gir et stabilt og rimelig høstbart overskudd. Bestands-
overvåkingenviser at stammer som tidligere har vært gjennom
perioder med overbeiting fortsatt bærer preg av dette ved at

reinsdyraher fortsatt har lave vekter og en dårligere kondisjon
sammenlignetmed stammersom har et rikelig vinterbeitetilbud.
Utviklingen i Snøhettastammenviserat dyra i dette området har
oppnådd en bedret kondisjon i løpet av tida som har gått siden
reduksjonsavskytningene. Hardangervidda og Nordfjella har
også gjennomgått perioder med overbeiting, men viserså langt
ikke den samme positive utviklingen. Dette kan dels forklares
med at en i disseområdenehar hatt betydeligeinngrep og øken-
de ferdsel i viktige vinterbeiteområder. I tillegg kan bestandsøk-
ningen på Hardangerviddade siste åra bidratt til at reinen her
fortsatt har dårlig kondisjon.

Somfølge av reduksjonsavskytningerog størrejaktetterstrebelse
på eldre bukker har villreinstammenetidligere hatt en lav stor-
bukkandel. Undersøkelsenviser at andelen av voksen bukk har
økt betydelig i nær alle stammer, og at den forvaltningsmessige
målsetningen om å bygge opp igjen bukkesegmentet snart er
nådd.

Analyserav kjevematerialetviserat jaktseleksjonpåvirkeralders-
sammensetningeni jaktuttaket av bukker i alle stammer, mens
mattilgang og vektutvikling kan være av betydning for alders-
sammensetningen i simlesegmentet. Disse resultatene er ikke
endelige,og ytterligere datainnsamlinggjennom årlige kjeveinn-
samlingerer nødvendigfør en kan vurdere dissesammenhenge-
ne i størredetalj. Årlige innsamlingeravvekter og underkjevervil
også ha en stor nytteverdi i forhold til å dokumentere vektutvik-
ling i forhold til innvirkningenav klimabetingedevariasjoner.

Bestandsberegningerog opplysningerfra tamreinnæringen viser
at villreinensutbredelse innen Barentsregioneni all hovedsaker
begrensettil fjellområdene i Sør-Norge.Hele83% av all vill tun-
drarein innenfor regionen er begrenset til disse fjellområdene.
Tamreinutgjør hele94% av all rein innenfor regionen.

Emneord:Villrein, bestandsforvaltning.

Per Jordhøy, Olav Strand, Terje Skogland, Eldar Gaare, Frode
Holmstrøm,NINA,Tungasletta2, 7005 Trondheim.
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Abstract [

Jordhøy,P., Strand, 0., Skogland,T., Gaare, E.& Holmstrøm, F.
1996. Monitoring program for ungulates - Wild reindeer 1991-
95. N1NAfagrapport 22: 1-57.

The ungulate monitoring programme was initiated by the
Directorate for Nature Management (DN) in 1991. The pro-
grammesobjective is to collect population dynamicsinformation
on moose, red deer and wild reindeer to be used by local and
central managers. The programme is carried out by NINA
(Norwegian Institute for Nature Research)in co-operation with
the local management units. The first five years of the pro-
gramme are summarisedin this report.

Wild reindeer were monitored in 7 different populations
(Setesdal-Ryfylkeheiene,Hardangervidda, Rondane south and
north, Snøhetta, Knutshø, Forelhogna and Reindalen on
Spitsbergen.Thesepopulations includemost of the wild reindeer
in Norway and representsthe total environmental gradient that
wild reindeerare subjectedto in Norway.

1n addition to the intensively harvested populations on the
Norwegian mainland the population of Svalbardreindeer repre-
sents an important reference to a population not affected by
predation or harvest.

Monitoring is composed of three elements.Annually composi-

tion counts where the sex ratio and age composition of the
herds are measured. In addition to giving an estimate on the
proportion of calves,yearling males, adult males and females
these counts are an important supplement to total counts. The
annual composition counts are alsoan important tool for the lo-
cal managersby allowing an annual adjustment of the harvestin
relation to the desirablesexratio for the herds.The annual calf

recruitment is estimated using annual surveysfrom small aero-
planes. Nursing herds are photographed on slide positive films,
allowing a relativeestimate of the number of calvespr. 100 fe-
malesand yearlings.Jaw bones are collected from all monitor-
ing areas;up until 1995 this was done on a five year schedule,
and annually from 1994- 1995. In addition to the lower law-
bone, data on sex and slaughter weight are collected, and are
together with jaw-bone length and tooth wear usedas a meas-
urement for the physicalcondition of reindeer.

Managementobjectivesfor wild reindeer in Norway are present-
ly aiming at a stabilisationof the herdsat a sexand age compo-
sition where the annual production is relativelystabile and at a
population densitywhere the effects of density dependenceare
expectedto be removed. Due to the long regeneration time of
overgrazedlichen pasturesmanagersare attempting to maintain
the populations at densitiesallowing a balancebetween grazing
and re-growth of lichen pastures.Becauseof the high level of
habitat fragmentation and disturbancecausedby humans in the
Norwegian reindeerherds,the report alsogivesa brief summary
and status on the history and background of each monitoring
area, information on the distribution and quality of pastures,and
the levelof human interferenceand disturbanceare included.

Jaw bone collectionsduring the lastfive yearsshow that popula-
tions with a recent historyof overgrazingand densitydependent
effects on body-sizeand calf recruitment (Skogland 1985), still
(10-20 yearsafter the population peaks),havea reducedcarcass
weight compared to populationswho haveaccessto high qual-
ity winter pastures.The Snøhettaarea,which experienceda peri-
od with heavyovergrazingduring the 1960's, havehad a signifi-
cant and positive development in increasedcarcassweights and
higher calf recruitment. The Hardangerviddaand Nordfjella pop-
ulations, who have a comparable history with overgrazing, do
not possesa comparable positive development. Most probably
these differences are caused by more human activities, higher
population densities,and shorter time sincethe last period with
overgrazing.

Becauseof reduction cullsand a higher hunter preferenceto kill
largerand older males,severalof the herdshad a low proportion
(2-15%) of largerand mature males.Monitoring of the composi-
tion of the herds shows that the proportion of adult maleshas
increasedsignificantly in all herds.Analysisof the collectedjaw-
bonesgivesstrong indicationsof an effect of hunter introduced
selection affecting the harvestof bigger males in all herds, and
the age composition of females in herds with high accessto
food. This results are preliminary, and must await further data
collection.

At present wild reindeer are composing app. 6% of the total
number of reindeerwithin the Barentsregion, of this, app. 83%
of all wild reindeerare restrictedto the mountain range in south-
ern Norway.

Keywords: Wild reindeer,population management.

Per Jordhøy, Olav Strand, Terje Skogland, Eldar Gaare, Frode
Holmstrøm,NINA,Tungasletta2, 7005 Trondheim.
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Forord Innhold

a- I 1991 startet Direktoratet for Naturforvaltning et nytt overvåk-
nt ningsprogram for hjortevilt. Motivet for dette var å sikre kunn-

skapsgrunnlagetfor en god, bærekraftig bestandsforvaltninginn
SS i framtida. Forvillreinensdel er den satt på «bås»som følge av
31- menneskeligeinngrep og forstyrrelser.Bestandenemå derfor re-
ri- guleresnøye i framtida dersomen skal unngå overbeiting og re-
fi- duksjonav næringsgrunnlaget.Tett overvåkningav stammeneer
id derfor nødvendig for til enhver tid å ha holdepunkter om be-
p- standsutviklingog dyraskondisjon.
:lo
ily NINA fikk i oppdrag å gjennomføre programmet for både vill-
er rein, hjort og elg. Forvillreinensin del er programmet en oppføl-
th ging av NINA-prosjektet Villreinenstilpasning til naturgrunnla-

get. 7 av våre størstevillreinområder inngår i programmet foru- 3.2 Overvåkningsområdene(natur, inngrepog forstyrrelser,
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1 Innledning

Forvaltningav de få gjenværendeeuropeiskestammermed opp-
rinnelig vill fjellrein innebæreren stor forpliktelse i internasjonal
sammenheng. Biotopfragmenteringen gjennom de siste 100 år
innebæreren reell trusselmot villreinen,ettersom artensøkologi
forutsetter et nomadisk liv og en omfattende arealbruk. I sin til-
pasningtil det laveproduksjonspotensialeten finner i alpine om-
råder, er villreinen avhengig av en balansert tilgang på funk-
sjonskvaliteterfor å kunne opprettholde sin vitalitet. Forå kunne
oppnå dette må stammen gjennom beskatning holdesved tett-
heter som er betydelig mindre enn den økologiskebæreevnen.

Sikringav vitaliteten i vårevillreinstammervar et sterkt motiv da
det nasjonaleovervåkningsprogrammetfor hjortevilt ble startet i
1991. Dette blir gjort gjennom en løpendeovervåkningav struk-
tur, kalvetilvekstog kondisjon. Resultatenefra disseundersøkel-
seneskal kunne utgjøre et mål på sammensetning,produksjon
og tilstand hos de enkelte villreinstammene. De skal samtidig
væreet verktøy i forvaltningen av det enkelte området.

Den første 5-årsperiodeni overvåkningsprogrammeter nå slutt-
ført. Gjennom perioden har NINA i samarbeidmed Villreinrådet
hatt igang en kontinuerlig prosessmed å skolere/involverelokale
aktører, slik at praktiske deler av programmet skal kunne gjen-
nomføresav disse.Målet er da at NINA-personellskal delta i en
rullering mellom områdeneog dervedha ansvarfor kvalitetskon-
trollen i selve grunnarbeidet, datainnsamlingen i felt. Spesielle
metodikkurs i strukturtelling (1992, 1994 og 1995) og kjevebe-
handling (1995) har vært avholdt i en kombinasjonmed fagsam-
ling og deltagernepå dissekurseneutgjør vårt kontaktnett (ved-
legg 1). Denne skoleringen og utviklingen av et større nettverk
innenfor villreinovervåkningenhar hatt stor positiv betydning for
de praktiske forutsetninger i gjennomføringen av programmet.
Dette nettverket av fagkontakter har også en stor formidlings-
og holdningsskapendeeffekt ut mot jegerne og andre interesse-
grupper lokalt. Samtidighar det stor nytteverdi i forbindelse med
gjennomføring av andre overvåknings-og forskningsprosjektpå
villreinsiden.

Etviktig mål for programmetsvillreindel har vært å formidle re-
sultater til jegere og lokalt forvaltningsansvarlige.Dette har blant
annet skjeddgjennom tidsskriftet Villreinen,hvor vi årlig har pre-
sentert resultaterog tema somvedrørervillreinen i overvåknings-
områdene.Vi kan med sikkerhetslåfast at dette har styrket våre
forutsetninger i forhold til hovedmotivenebak programmet.

Innledningsvisgisen kort historiskbeskrivelseog illustrasjonover
utviklingen av villreinens leveområderi Sør-Norgeog geografisk
avgrensingav hvert enkelt villreinområde.Videre beskrivesstam-
mens historie, naturgrunnlaget og beiteforholdene i de enkelte
overvåkningsområder.I tillegg til data fra overvåkningsområde-
ne inneholder rapporten også tilsvarende data fra Nord-
Ottadalsområdetog Nordfjella, da struktur- og kalvetellingerer
gjennomført etter sammemetodikk i disseområdene. De bidrar
også hverpå sine måter til å gi et mer fullstendig bilde av de for-
hold reinen finner seg til rette under i vårt land. Resultaterfra
kondisjonsundersøkelserer rapportert separatfra sistnevnteom-
råder.

2 Metodikk

2.1 Strukturtellinger

Strukturtellingeneutføresårlig i overvåkningsområdeneog har 3
mål; de skal gi et estimat på kjønnsforholdet og alderssam-

mensetningen i stammen, og de kan sammen med kalvetel-
lingene være et viktig korrektiv til totaltellinger (Skoglandog
Jordhøy 1992). Kjønnsforholdet er viktig å kjenne som holde-
punkt om kalvetilvekst,basertpå antall kalvergjennomsnittssim-
len føder. Effekten av avskyting på alderssammensetningeni
stammen kan også belysesgjennom strukturtellinger. Metoden
for totaltelling av villreinstammersom idag benyttes, gir ikke
mulighet for å vurdere feilkilder statistisk. Det er i stor grad en
skjønnssakfra tellemannskapetsside hvorvidt tellingen vurderes
som god eller dårlig. Egnet metodikk for totaltelling av for ek-
sempelstammen i Setesdal-Ryfylkeheienefinnes ikke til en over-
kommelig pris. Dette skyldesstort spredningsmønsterpå dyra,
kupert terreng og gjennomgåendestor snødekningom somme-
ren. I andre områder går reinen stedvisi skogenog gjør totaltel-
ling dermed problematisk (Sølnkletten og Rondane Sør). I det
hele tatt er flokkstørrelser (sesongvisgruppering hos reinen),
spredningsmønsteret og terrengets beskaffenhet i de en-
kelte villreinområderavgjørendebåde for tellemåte (sommerog
vinter) og kvaliteten på tellingene. Regelmessighetog langsiktig-
het i kalve-og strukturtellinger er viktig av flere grunner. Enhar
alltid muligheten til å fange opp uregelmessighetermed tanke
på antall dyr i stammensom skriverseg fra underestimeringved
totaltellinger, fordi kalve-og strukturtellinger gir grunnlag for å
beregnetilveksten fra år til år når en i tillegg kjenner avskytings-
resultatet.Annen informasjonsom reinensarealbrukog endring-
er av denne over tid, flokkstørrelseog endring av denne over tid
gir viktige holdepunkter og indikasjoner om populasjonsdyna-
mikken og utviklingstendenser innen de enkelte områder
(Jordhøym. fl. 1995).

Tidspunkt
Strukturtellinger utføres primært i brunstperiodenettersom alle
kategorier dyr da er samlet i flokkene. Et unntak er Rondane(og
til delsogsåVest-Jotunheimen),hvor strukturtelling til nå har fo-
regått på vinteren på grunn av at reinenstedvisgår i skogen un-
der brunstenog er utilgjengelig for telling. Vintertelling kreverat
en en får talt hele stammen ettersom bukkene i stor grad opp-
trer i rene bukkeflokker på denne tiden. PåSvalbardgjennomfø-
res kombinert struktur- og kalvetelling i månedsskiftetjuli - au-
gust (Hindrum m. fl. 1995). Svalbardreinenhar ikke utviklet flok-
kadferd som følge av fraværet av predatorer.Dyraher går spredt
i små grupper og ulike kategorierdyr fordeler seg mer eller min-
dre jevnt i terrenget.

Posisjonering
Nårflokken blir lokalisertgjelder mangeav de sammereglersom
for jegeren. Enmå forsøke å ta segumerket fram til flokken og -
avhengigav optisk utstyr og lysforholdkomme den på en slik av-
stand at telling kan gjennomføres. Elementærter det i denne
sammenhengå ta hensyntil vinddrag slik at dyra ikke får vær av
observatøren.Blirflokken skremt, kan det i verstefall medføreat
dyra klumper seg sammen og gjør opptellingen umulig (dyras
skyhet varierer betydelig mellom de ulike villreinstammene).Av
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faktorer som virker inn på tellingen er terrengforholdene og
hvordan flokkene er plasserti forhold til disseog observatøren.
Storeog tette flokker på flatt terreng er en ugunstig situasjonfor
opptelling. Dersomdet finnes forhøyninger i terrenget, kan en
forsøke å bevegeseg opp på disse,for å få overhøydeog der-
med bedre oversikt. Lysretningener ogsåav vesentlig betydning
for tellingen. I medlysvisualiseresdetaljer mye bedreenn i motlys
og en vil da få bedre holdepunkterfor å klassifiseredyra. Ofte vil
en måtte vente lenge på å finne den rette posisjonenog den
mest gunstige situasjonenfor opptelling. Tålmodighet er derfor
en meget viktig egenskapfor å mestredette arbeidet.

Optisk utstyr

Det er idag utviklet optiske hjelpemidlerav høy kvalitet. Dette er
av stor betydning for våre muligheter til å få gjort gode tellinger.
De kvalitetsmessigbeste teleskop og kikkerter utgjøres idag av
merkeneZeiss,Leicaog Swarovski.God lysstyrke, oppløsnings-
evne (fluorittglass i linseelementene)og utforming kjennetegner
dissemerkene. Disseer utprøvd til denne type arbeid og gir et
klart fortrinn framfor bruk av andre merker.Teleskopenehar ut-
skiftbare okular og erfaringsviser området 20-60 ganger forstør-
relse (Zoom-okular) mest formålstjenlig til disse tellingene.
Mindre kostnadskrevendealternativersom merkene Mirador og
Buschnellkan blant andre ogsåanbefales,men en er da noe mer
avhengigav lysforholdeneetc. og må gjerne bruke mer tid.

Opptellingen

Det benyttes håndkikkert til å få oversikt over flokken og tele-
skop til klassifiseringav dyra. Diktafon benyttes til å «lese inn
dyra» (s for simle,k for kalv, 1 for 1,5 årsbukk,2 for 2,5 årsbukk
og 3 for 3,5 års-og eldre bukk) og en starter fra den ene enden
av flokken og går sakte og fortløpende gjennom. Dersomdyra
kommer gående på rekke, kan en stille teleskopet på et fast
punkt og leseinn dyra etterhvert som de passerer.Ved opptel-
ling av store flokker kan det være formålstjenlig å telle opp ut-
snitt (avgrensetedeler av flokken), og siden beregne gjennom-
snittlig sammensetning.Dersomen er 2 observatører i lag kan
en istedetfor å bruke diktafon notere fortløpende på tilsvarende
måte. Dobbeltsjekk/gjentattetellinger foretas som ren rutine for
kontroll, spesielt under mer krevende forhold (se avsnittet om
begrensninger).

Alternativt har en ogsåbenyttet telleur, hvor en da har et telleur
i hver hånd og går gjennom flokken 2 ganger etter først å ha to-
taltalt flokken. Førsttar en da ut kalv og voksen bukk, deretter
1,5- og 2,5 årsbukk. Restenav totalt opptalte dyr er da simler.

Klassifisering

Gevir, halsraggog kjønnsorganerer viktige ytre trekk for alders-
bestemmelseav bukk under brunsten.Vanligviser voksen bukk,
3,5 år og eldre, greie å bestemme, med markert brunstfjøl på
geviret og kraftig, velutviklet halsragg. 2,5-års bukker er gjen-
nomgående betydelig mindre og har mindre utviklet halsragg.
Brunstfjolapå geviret er vanligvislite utviklet på dyr i denne buk-
kekategorien. Simler og bukkeåringer er de kategoriene som
kanskjeer vanskeligstå skilleog bestemmespå kjønn og i noen
grad gevir. Simlerkan ikke ut ifra ytre trekk aldersbestemmeset-
ter at de er 1,5 år. Kalverkjennetegnesved at de ofte har enkelt-
greinete, svarte,bastkleddegevir,samtidig som kroppsstørrelsen
er mindre enn hos andre kategorier dyr (figur 1). Standardisert

metode går ut på klassifiseringav 3 grupper av bukker; 1,5 år,
2,5 år og 3,5 år og eldre. Dette følger også kortinndelingen i
noen villreinområder.Det viktigste er at det korresponderermed
dyr som det i praksiser mulig å skille ut ifra kjønnsmodningskri-
terier og størrelse. Dersomen skal gjennomføre strukturtelling i
flere ulikevillreinområder(en bør helstkjenneområdet en jobber
i), må en være oppmerksom på at dyrasstørrelsepå et bestemt
alderstrinn kan avvike mye mellom områdene. En 2,5-årsbukk i
Snøhettaområdetkan for eksempelligne mye på en 1,5-årsbukk
i Forelhogna.Forå få best mulige holdepunkter for å bestemme
alderog kjønn, er det viktig at dyraer i bevegelse.Dermedvisua-
liseresflere detaljer og styrker mulighetene for en riktig klassifi-
sering. Dersomdyra ligger, har en svært begrensetemuligheter
til å få en god klassifisering,ettersom vitale trekk er skjult. I slike
situasjonermå en barevente på at dyra kommer i aktivitet igjen.

Materiale

Under brunsttelling om høsten bør en bestrebeseg på å få med
så mye av stammen som mulig, ettersom en har erfaring for at
fordelingen innen ulike flokker kanvarierebetydelig. Resultatene
kan med andre ord bli mer usikrejo mindre andel av stammen
som telles opp. I områder hvor det er gjennomførbart, bør en ha
som mål å få talt opp minst halvestammen.

Begrensinger

Under høsttellinger kan flokkene opptre svært urolig på grunn
av brunsten.Aktiviteten kan imidlertid varieremye i intensitet og
en må derfor vente på en «rolig periode» før tellingen kan star-
te. Storeflokker på mange hundre og stedvisover tusen dyr, kan
ogsåvære sværtvanskeligeå telle. Ofte må en i sliketilfelle kon-
sentreresegom totaltallet og deretter opptelling av flere spredte
og avgrensetedeler av flokken (utsnitt). Totaltallet på alle utsnit-
tene bør gjerne være 2-3 ganger flokkstørrelsen.Ved opptelling
på lange avstanderer en avhengig av gode lysforhold, selvved
bruk av de kvalitetsmessigbesteteleskopenepå markedet. I klart
og varmt høstværopptrer ogsåvarmeflimmersom et hemmende
element, spesieltpå langeavstander.Bildetav dyra blir uklart og
klassifiseringenfølgelig vanskelig.Påhøsten kan det ofte legge
segsnø i fjellet som gradvissmelterav igjen. Slikeflekkbare om-
råder bidrar til at dyra blir svært vanskeligeå lokalisere/telle,da
de går nesten i ett med omgivelsene.Forøvrigkan været være
skiftende i denne perioden slik at en ofte har korte perioder til
rådighet for tellinger, før brunstener over og bukkenetrekker ut
av flokkene. Derfor er det viktig å utnytte gode værperioder så
snart de oppstår, og ikke utsette tellingene.
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Figur
Kriterierog eksempelfor klassifisering
av rein understrukturtelling. - Criteria
and exampleof classificationsof rein-
deer during composition counts in
the rut.
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Svalbard

I 5 forskjellige dalfører på Nordenskiöld Land (Reindalen,

Semmeldalen, Skiferdalen, Colesdalen og Fardalen) har reinsdyr

blitt registrert hver sommer i en årrekke. Metoden her går ut på

at 2 mann følger en fast trase og noterer observerte flokker med

modifisert fordeling på alder og kjønn. Metoden er forøvrig nok-

så identisk med standard opplegg for strukturtelling som beskre-

vet ovenfor. På Svalbard går dyra spredt i små grupper og en

flokk regnes når avstanden mellom dyra er under 50 m. I tillegg

til strukturtellinga registreres også dyr som har strøket med i lø-

pet av vinteren og kjeven innsamles for måling og aldersbestem-

melse dersom den tilhører voksne dyr. Tellingen foregår i må-

nedsskiftet juli/august da været er stabilt og observasjonsforhol-

dene gunstige.

Rapportering
Rapport fra den enkelte telling utarbeides av kontaktpersonen i

villreinområdet som har vært ansvarlig for gjennomføringen av

tellingen. Til rapportering benyttes standard rapporteringsskjema

(vedlegg 3)

ru
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2.2 Kalvetellinger

Kalvetellingerfor estimering av tilvekst utføres årlig i overvåk-
ningsområdene,ved fotografering av fostringsflokker.

Tidspunkt
Sistehalvdelavjuni er den mestgunstigeperiodenfor dennetype
tellinger, da dyraer lett oppdagbareog gir god kontrast for foto-
grafering på grunn av at de ennå bærer den lysevinterpelsen.
Videreer klassifiseringenav simlerog kalverfra bildeneenkel, et-
tersom kalvene gjennomgåendehar et karakteristiskpelsfarge-
mønster,samten størrelsesomskillersegklart fra andre kategori-
er dyr. Pådette tidspunkt harsimlerog kalvsamletsegmedåring-
ene av hunndyr tilbake i flokkene etter kalvingssesongen.I løpet
avvårvinterenskillerbukkeåringenei varierendegrad lag med mø-
dreneog går gradvisinn i bukkeflokkene.Utoveri juli får dyraden
mørkesommerpelsenog de vil da gå mer i ett med omgivelsene
og være vanskeligoppdagbare.Dermedvil også kontrastenmed
omgivelsenebli svakog fotografering vanskeliggjort,med mindre
dyrastår i snødekteområder.Kalvenevokserhurtig utover i juli og
de størsteindividenekan sogarværevanskeligå skillefra de min-
ste ungdyra dersom tellingen ikke finner sted før medio-ultimo
juli. Bildematerialetkan medandreord bli vanskeligå tolke og føre
til usikkerheti resultatene.

Flytekniskeforhold
Det benyttes helikopter (Hardangervidda og Setesdal-Ryfylke-
heiene)eller enmotors overvinget småfly av typen Cessnatil fo-
tografering av fostringsflokkene. Maskinen skal være av en slik
utforming at den gir gode muligheter for vertikalfotografering
(eks. overhengslete sidevinduer som kan åpnes med letthet).
Anerkjente og erfarne selskapbenyttes og alle formelle og sik-
kerhetsmessigeforhold må være ivaretatt. Av særlig betydning
utover dette er pilotens erfaring og behersking av denne type
flygning (manøvreringskunnskap, områdekunnskap, observa-
sjonsevne,innsikt i fotoforhold etc.).

Optiskeverktøy og forutsetninger
Til selvefotograferingen benyttesfortrinnsvis speilreflekskamera
(småformat) med autofokus zoomobjektiv 80-200mm f:2.8 og
databakstykke.Diapositivfilmav typen kodachrome200 gir erfa-
ringsvisgod bildekvalitet, da den er svært skarptegnendesamti-
dig som det er en raskfilm. Kombinasjonenlyssterktobjektiv og
rask film gjør det mulig å få gode bilder også i overskyetvær.
Erfaringsvismå en operere med lukkerhastigheterpå kameraet
på rundt 1/1000 sekund, på grunn av sterke vibrasjoner under
fotograferingen - forårsaket av flymotoren og luftmotstanden.
Som systemvalgfor lysmålingbenyttesfortrinnsvis matrix (gjen-
nomsnitt). Ved hjelp av databakstykke brukes klokkeslett som
hovedfaktor for identifikasjon av bildene i forhold til loggføre-
rens/observatørensnotater. En har da med andre ord holde-
punkt om når og hvor bilder av de enkelte flokkene er tatt.

Posisjoneringog bildeutsnitt
Det er av stor betydning at en finner den ideelle posisjonenidet
fotograferingen foretas. Bilder som er tatt i medlysgir lite for-
styrrendeskyggerog ellersflere detaljer/holdepunkterenn bilder
som er tatt i side-eller motlys. Ener imidlertid avhengigav hvor-
dan flokkene står i terrenget og på nordvendte,hellendesnøbre-
er kan det ofte være et problem å få muligheter til bådevertikal
fotografering og medlys.Ofte må en kompromissemellom det
ene og det andre, spesieltunder fotografering i kuperte fjellom-
råder. Ved fotografering av store flokker vil det være nødvendig
å ta en rekke bildeutsnitt for å få nødvendigeholdepunkter for
tolkning av bildene. En tar da først noen oversiktbilder av hele
flokken for å få det rette totaltallet, før en går ned i laverehøyde
og fotograferer egnede utsnitt (figur 2 og 3).

Bearbeiding/analyseav bildene
Når diaseneer fremkalt går en gjennom bildematerialetog sys-
tematiserer det beste utvalget i diamagasin områdevis. Tolk-
ningen/analysenav bildene skjer ved hjelp av en projektor (Leitz
pradovit 153 DU m. zoomobjektivLeitz-vario-elmaron-P1:3.5/60-
110mm) kombinert med en Leitz lysboks(400x400mm) og mi-
krolupe.
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Tellingen er basert på et stikkprøveutvalg (Skogland 1985).

Fordelingen av kalv pr. simle - ungdyr i fostringsflokkene gir et

statistisk representativt utvalg av levende kalv/100 simler 1 år+,

basert på en binominal statistisk fordelingsfunksjon hvor varia-

sjonen (standardfeilen SF)omkring middelverdien kan beregnes

nina fagrapport 022

(Snedecor og Cochran 1967). Fordelingen innen flokkene gir til-

strekkelig tilfeldig utvalg til at opptellingen gir et statistisk hold-

bart bilde av den virkelige kalvetilvekst, selv om ikke hele stam-

men telles. Dette er et viktig fortrinn til metoden idet det av

praktiske årsaker (topografi, beiteforhold, snøforhold etc) kan

Figur2
Utsnitt av flyfotografert fostrings-
flokk. - Partof a reindeerherd pho-
tographed from an aeroplane,pro-
duction is measuredascalvespr.
100 females.

fir

ke,

Figur 3
Flyfotografert fostringsflokk. - Herd of nursing reindeer femaleswith calves.
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være svært vanskelig å finne alle dyr i en villreinstamme.
Variasjonenomkring middelverdiener en funksjon av antall opp-
talte dyr (Paulikog Robson,1969) slik at sikkerhetsmarginenpå
estimatet øker med antall opptalte dyr. Hvor mange dyr som må
telles opp for å gi sikre estimat avhenger av proporsjonen av
kalv/simle1 år+. Dessfærre kalv/simle1 år+, dessfler må telles
opp. Åringene kan for endel områdersvedkommende skillesfra
simler på størrelseog kroppsform. Bedret utstyr (optisk kvalitet
og elektronikk) gjør ossnå bedre istand til dette og i store flok-
ker fotograferes flere segment for å få tilstrekkelige holdepunk-
ter.

Påden tid tellingene finner sted kan simlerog bukker (2 år+) en-
kelt skillesfra hverandrepå gevir, størrelseog kroppsform.

2.3 Kondisjonsundersøkelser
Somuttrykk for reinenskondisjon brukesmålet på kjevelengden
(mm) og slaktevekten(kg) i forhold til alder. Tennenebrukes til
aldersbestemmelse,ut ifra utvikling og vekstsoneri tannrøttene
(Reimersog Nordby 1968). Dissedataene utgjør viktige holde-
punkter i forvaltningen av villreinstammenevåre ved at de er
med og belyser kjønns-og aldersstruktureri bestandenog pro-
duksjonsevnei ulike aldersklasser.

Kjeveinnsamlingen
Kjeveinnsamlingenforetas med årvissemellomrom i de enkelte
villreinområdeneog det er satt opp en plan for hvilke år kjever
skal samlesinn. Endringer i denne planen innberettesvillreinut-
valgene i god tid før jakta planlegges.Innsamlingsapparatetut-
gjøresav et nettverk av aktører fra sentraleforvaltnings- og fors-
kningsorgan ned til den enkelte jeger. Sistnevntesrolle er over-
ordnet viktig ettersom han gjennom felling av dyr, utskjæringav
underkjeveog registrering av slaktevekt etc. legger grunnlaget
for de videre forutsetninger i prosessen.Jegernefår utlevert kje-
velapp, instruksog eventuelt annen informasjon med jaktkortet
(vedlegg 2, 4 og 5), der hensikt og prosedyre klart framgår.
Jegerener ferdig med sin jobb når underkjevemed utfylt kjeve-
lapp er levert på avtalt oppsamlingssted.Herovertar lokale koor-
dinatorer (eks.visrepresentanterfor villreinutvalg)som har gjen-
nomgått kurs i kjevebehandlingog journalføring. Kjeverfra kalv
og ungdyr (aldersbestemmespå tannutvikling) sorteres fra og
journalføres lokalt i områdene ifølge brev, instruksog inngått av-
tale mellom villreinområdet og NINA (vedlegg 6, 7 og 8). Der-
etter sendesutfylte skjema(vedlegg 9), samt kjevematerialefra
2.5 års-og eldre dyr til NINAfor videre behandling og aldersbe-
stemmelse.

Behandling på grovlaboratorium
Nåralt kjevematerialeer mottatt (innen oppgitt frist), starter kje-




vebehandlingen på NINA's grovlaboratorium. Kjevematerialet

sorteresområdevisog kjevemål(total lengde i hele mm) tas ved

Reinsjegerenhar en sværtviktig rolle

i forbindelsemed kondisjonsundersø-




kelserav dyragjennom innsamlingav

underkjeveog registreringavslakte-




vekt etc.
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hjelp av skyvelærog journalføres sammenmed opplysningerfra
kjevelappen.Hverenkelt kjevefår sitt unike nummer som starter
med 4 sifre for villreinområde. Kjeveneblir så lagt i en perforert
stålkassesom senkesned i kokekar. Etter2 timers koking tas kje-
veneopp og de 2 midterstefortenner trekkes ut med en spesial-
tang. Det trekkes 2 tenner for å ha en i reservei tilfelle den ene
tanna skadesunder snitteprosessen.Tennenerensesfri for kjøtt-
rester med egnet tekstilduk og legges deretter i tannkonvolutt
påført dyrets unike nr. (overført fra kjevelappen). Kjeve-
behandlingen på grovlaboratoriet er da ferdig og tennene leve-
reshistologisklaboratorium for snitting.

Behandlingpå histologisklaboratorium
Tennene overføres fra konvoluttene til glassrør påført dyrets
nummer og gjennomgår en kjemiskbehandling,slik at calsiumet
trekkes ut av tanna. Dette gjøresfor at tanna skal bli myk/smidig
og muliggjøre snitting. Før selvesnittene skjæres,fryses tanna
inn i is,slik at den skal holdesstabil under snittingen. Dermedvil
snittene få jevn og fin tykkelse. Det er også av stor viktighet at
kniveneholder optimal skarphet slik at en ikke får riper i snitto-
verflaten, noe som kan forstyrre tolkingen av vekstsone/alder.
Snittetykkelsen for tenner fra rein er på 30 my (1 my
=1/1000mm). Det skjæres8-10 langsgåendesnitt fra hver tann
for å ha et godt utvalg for tolkning. Når snittene er ferdig skåret
blir de farget, for at en skal få god kontrast i snittenesvekstso-
ner, og deretter støpt inn mellom 2 glassplater.Snittene avle-
ses/tolkes gjennom lysskjerm og mikroskop. Tannsonene vil

nina fagrapport 022

framtre som mer eller mindre markerte linjer i vekstsonen(figur

4). Dissekallesårringer og alder på dyret vil da være antall år-
ringer + 1 år (melketannstadiet).Alderen noteres på eget ark
sammen med dyretsjournalnummer. Avlest alder, dyrets slakte-
vekt og andre data fra rådataskjemaerpunchesså i accessdata-
basefor windows. Til slutt bearbeidesdataenefør arbeidet med
rapportering gjennomføres.

Figur 4
Tannsnitt av rein foto-
grafert gjennom mikro-
lupe. Vekstsonenetrer
tydelig fram på dette
snittet og alderen kan
bestemmes til 5 år
(4+1).- Microscopicsec-
tions with dental cones
from a five year old
reindeer(4 dental cones
+ 1).
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3 Resultaterog diskusjon

3.1 Villreinområdene i Sør-Norge

Vi har i alt 26 størreog mindre villreinområder i landet - samtli-
ge i Sør-Norge(figur 5). Med utgangspunkt i reinensopprinneli-
ge, potensielleutbredelsesområdei Sør-Norge- var reinensleve-
område helefjellkjeden med forfjell (figur 6). Går vi framover til
først på 1900-tallet var det tilsvarendeet stort, sammenhengen-
de villreinområdesør for Gudbrandsdalenog 4 nord for denne
(figur 7). Selvom det ved århundreskiftetvar langt færre villrein
totalt, somfølge avoverbeskatning,var reinensleveområdermer
sammenhengende.Situasjonenrundt 1940 viserat villreinområ-
dene har blitt noe mer oppsplittet (figur 8, Olstad 1944).

3.2 Overvåkningsområdene

Overvåkningsområdenerepresentereren relativt stor bredde av
miljøfaktorer som denne arten er underlagt innen sitt norskeut-
bredelsesområde.I tillegg er svalbardreinen viktig referansefor
forståelsenav reinenstilpasninger til sine omgivelser,under an-
dre forutsetninger enn de vi har på fastlandet. Av store villrein-
områder som ikke inngår i overvåkningsprogrammet er
Nordfjellaog Nord-Ottadalsområdetmedtatt, ettersom det i dis-
se områdeneer samlet inn data tilsvarendei overvåkningsområ-
dene. De bidrar ogsåpå hversinemåter til å gi et mer fullstendig
bilde av de forhold reinen finner seg til rette under i vårt land. I
det følgende presenteresen oversikt over ressursgrunnlaget,
samt resultater fra tellinger og kjeveinnsamlingeri de enkelte
områdene.

3.2.1 Setesdal - Ryfylkeheiene

Dette villreinområdet er vårt nest største(ca6000 km2)og huser
Europassørligstevillreinstamme. Setesdalsheienehar tidligere i
større grad vært sammenhengendemed villreintraktene nordo-
ver mot Hardangervidda og Nordfjella (0Istad 1944, Krafft
1981). Den opprinneligevillreinen i området har gjennom tidene
vært blandet opp med tamrein (Hageland1992). Byklereindrifts-
lag holdt for eksempel tamrein i Setesdal-Austheiog nordlige
deler av Setesdal-Ryfylkeheienehelt fram til 1976 (NOU 1974).
Området er fastlands-Norgesmest marginaleområde for villrein
på grunn av småog hardt belastedevinterbeiteressurser,samt et
utpreget oseaniskeværlag. Her er høg nedbør, store snømeng-
der og hyppig nedising av beitene som følge av svingendetem-
peraturer og hyppig lavtrykksaktivitet om vinteren. Villrein-
stammen er derfor underlagt strenge naturgitte begrensinger
her og i tillegg kommer omfattende menneskeligeinngrep og
forstyrrelseri sentraledeler avvillreinområdet.

Naturgrunnlag

Området domineresav stedegne,sure, harde og næringsfattige
grunnfjellsbergarter fra prekambrisk periode. I geologisk sam-
menheng har området ligget i ro sidenjordas urtid (600 mill. år),
uten overskyvninger,foldinger o.l. Is og smeltevatn har under
kvartærtida utformet det tidligere slettelandskapettil et estetisk
mangfold av daler, koller og botner. Ved slutten av siste istid fo-
regikk det en omfattende isbaserttransport av løsmaterieleut
mot havet. Summen av nevnte forhold er hovedårsakentil at
Setesdal-Ryfylkeheieneidag har et slik næringsfattig og karrig
preg over seg. Lengstmot nordøst kommer det stedvisopp rike-
re kambrosiluriskebergarter (Fylkesmanneni Aust-Agder m. fl.,
1995).

Setesdal-Ryfylkeheieneer Europas
sørligstevillreinområde.Et kupert

fjellandskapmed mye nakent berg
dagen og et stort nettverk av vass-

drag preger området.
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Vilireindistrikterog villreinområderi Norge
Wild reindeerregionsand areasin Norway

Villreindistrikter
Wild reindeerregions

1111111111110111Setesdalen

Hardangervidda-Nordfjella

Jotunheimen

Rondane - Dovrefjell

Østerdalen Østfjell

Villreinområder
Wild reindeerareas
1 Setesdal Ryfylke
2 Skaulen Etnefjell
3 Setesdal Austhei
4 Våmur - Roan
5 Hardangervidda
6 Blefjell
7 Nordfjella
8 Fjellheimen
9 Brattefjell - Vindeggen

10 Oksenhalvøya
11 Norefjel I - Reinsjøfjell
12 Lærdal - Årdal
13 Vest - Jotunheimen
14 Ottadalen Sør
15 Ottadalen Nord
16 Førdefjella
17 Sunnfjord
18 Svartbotnen
19 Snøhetta
20 Rondane Nord
21 RondaneSør
22 Sølnkletten
23 Knutshø
24 Forelhogna
25 Tolga Østfjell
26 Rendalen
27 Reindalen, Svalbard
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Figur 6
Villreinensantatt opprinnelige/potensielleutbredelsesområdei
Norge. - Thepotential distribution of wild reindeer illustrated by
the areaabove the tree line.

Figur 8
Villreinensutbredelse i Norge omkring 1940. - Distribution of
wild reindeerin Norway at 1940.

Figur 7
Villreinensutbredelse i Norge omkring 1910. - Distribution of
wild reindeerin Norway in 1910.
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Beiter
Et kupert fjellandskap med mye nakent grunnfjell preger
Setesdalsheieneog de produktive arealeneer oftest begrensettil
dalfører og botner (57%). Andelen impediment, arealer uten
beite, er på hele43%. Lavbeiteneutgjør en liten del av det tota-
le beitearealet,forøvrig den lavesteandelen sammenlignet med
andre størrevillreinområder i landet (tabell 1). Hovedtyngdenav
tigjengelige lavbeiter er konsentrert til de nordøstlige deler av
området, fra Roskreppfjordenog nordover, mellom Setesdalen
(Bykle)og vannskillet mot vest. Tidligere totaltellinger foretatt
om vinteren viste at hovedtyngden av reinen ble funnet i disse
traktene. Lavbeiteneer imidlertid sterkt nedslitt i disseområdene
(Gaare1985). Dissefjellheiene er forøvrig et eksempelpå et vill-
reinområde hvor dyra beiter utstrakt i bjørkeregionenvinter og
vår. Reineni området har potensielt god tilgang på grøntbeite
gjennom barmarkssesongenog topografien influerer betydelig
på dette. Antallet av sau har vært økende i Setesdal-Ry-
fylkeheieneog en regner med at omlag 200 000 dyr var på som-
merbeite her i 1995. Det er igangsatt undersøkelserder en vil en
forsøke å belysehvordan beitetrykket fra sau påvirkervegetasjo-
nen her.

Reinensarealbruk
Setesdal-Ryfylkeheienehar vært underlagt omfattende undersø-
kelser i for- og etterkant av flere vasskraftutbygginger. Resul-
tatene fra disseviser i hovedtrekk at dyras arealbruk i økende
grad har blitt styrt av de storevassdragsreguleringene,etterhvert
som disse har tatt form. Den siste av de store utbyggingene,
Blåsjø,har sammenmed tidligere utbygginger - medført en sterk
barriereeffekt slik at områdene vest for nord-søraksenBlåsjø-
Svartevatnblir tyngre tilgjengelig og lite brukt av reinen. Mindre
utvekslingav dyr er det også mellom det såkalteSørområdetog

nina fagrapport 022

Nordområdet (Bykle) over øst-vestakseneBotsvatn - Blåsjøog
Blåsjø- Store Urarvatn (Skogland 1994). En opererer nå derfor
nærmestmed en delstammei sørog en i nord. Observasjonerog
fellingsstatistikkviserat tidligere funksjonsområderved og rundt
Blåsjøer mindre tilgjengelig og mer eller mindre falt ut av bruk
som følge av utbyggingen. Den store konsentrasjonenav fang-
strelaterte kulturminner i og rundt Blåsjø(Bang-Andersen1983,
Jordhøyog Kålås1985), viser at dette området har utgjort sen-
trale deler av villreinområdet, med et sett vitale funksjoner for
stammen. Kalvingenhar i tiden etter etableringenav Blåsjøi stor
grad foregått i områdene sør og sørvestfor Botsvatn.Typiske
bukkeområder i barmarkssesongen er for eksempel Valle-
Byglandsheiene, Knaberøisi og Lyseheiene.Fostringsflokkene
holder seg i mer sentrale deler som Vatnedalsheii, Dyreheii,
Auråhorten og Rjuven.

inngrep og forstyrrelser
Setesdal-Ryfylkeheieneer klart det villreinområdet hvor det er
gjennomført flest vannkraftutbygginger. Av de største regule-
ringene av betydning for villreinen kan en nevne Roskrepp-
fjorden i sør (1967), Svartevassmagasinet(1975), Store Urar
(1952) og Blåsjø(1987) sentralt i området, samt Botsvatn(1976)
og Vatndalsvatnet (1983) i øst mot Setesdalen.Det er etablert
veger i tilknytning til kraftutbyggingene og et omfattende løype-
nett med tilhørende hytter for fotturisme (Bay 1994, Skåtan
1993, Kjos-Hanssenog Gunnerød1977).

Tellinger
Totaltellinger om vinteren er ikke gjennomført i perioden 1991-
95. Enhar imidlertid hatt som mål å telle mest mulig av bestan-
den i forbindelse med kalvetellingerom sommeren,som er gjen-
nomført årlig i perioden 1991-95. Det har blitt funnet fra vel
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Tabell 1. Totalarealtaksert (km2),totalt beiteareal (km2+),prosentvisfordeling av sesongbeiter(av totalarealet)og forholdet mellom
vinterbeite-og grøntbeiteareal(V:G) innen et spekter av norskevillreinområder(1: Vinterbeiter,2: Vår-/forsommerbeiter,3: Sommer-
beiter, 4: Høstbeiter,5: Høgalpint terreng - stein/ur, breer, vatn el. annet areal uten synlig beite)1- Thetotal areaconnted (km2),the
total grazing ground (km2+),the distribution of seasongrazing ground (percentageof total area)and the ratio between winter gra-
zing-ground and summer grazing-ground (V:G)within selectedreindeer areasin Norway (1:'Winter grazing-ground, 2: Spring early
summer grazing-ground, 3: Summergrazing-ground, 4: Autumn grazing -ground, 5: High alpine terrainrocklboulder,glaciers,lakes
or other area without plants.

Villreinområde km2 km2+ 1 2 3 4 5 V:G Kilde
Wild reindeerareas








Setesdal-Ryf.h. 4016 2942 8 37 4 10 43 1:6,4 Gaare,1985
Hardangervidda 8500 5529 15 29 9 16 32 1:3,6 Gaare,1989
Nordfjella 3450 1586 15 20 13 6 45 1:2,6 Gaare,1986
Snøhetta 2563 1873 17 21 6 11 44 1:2,2 Gaare,1993
Nord-Ottadalen 3300 2044 21 23 16 2 38 1:2,0 Gaare,1986
RondaneSør 9202 782 28 26 6 17 23 1:1,8 Gaare,upubl.
RondaneNord 1400 1036 35 17 10 6 32 1:1,0 Gaare,upubl.
Forelhogna 1650 1640 36 29 7 22 7 1:1,6 Gaare,1986
Knutshø 1580 1620 40 26 7 18 9 1:1,3 Gaareupubl.

1 ) Vinterbeiter:Greplyngheiog rabbesivhei(bjørkeskogm/lavinngårfor Rondanesør)
Vår-og forsommerbeiter:Blåbærheiogfinnskjegghei(bjørkeskoginngåri Rondanesørmener ikketaksert)
Sommerbeiter:Rabbesivheiutenlav,vierkrattog engsnøleie
Høstbeite:Fjellmosnøleie,mosesnøleieog grasmyr

2 ) Arealetsørfor Rondvatn-Musvoltjønn.
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2000 til vel 2900 dyr (1995)ved tellingene. Flokkenebeståri stor
grad av simler, kalverog ungdyr - da en liten del av bukkeneføl-
ger forstringsflokkene på denne tiden. Mye av bukkene går
spredt i mer perifere delerav området på våren og forsommeren
og er vanskeligå oppdage (Skogland1994). Totaltallet må der-
for seesi denne sammenheng,og en stor del av bukkebestan-
den kommer derfor i tillegg til de opptalte dyra når en skalforsø-
ke å gjøre seg opp et bilde av bestandsstørrelsen.Materialet fra
kalvetellingeneer stort og representereret fyldig beregnings-
grunnlag for estimering av tilvekst. Vi ser at tilveksttallene fort-
satt er lave for denne stammen, med relativt store svingninger
mellom enkelte år (30-38%) i overvåkningsperioden(figur 9).

Det er enkelte tidligere år registrert kalvetilveksthelt ned under
25% (Skogland1987).

Værforholdene setter ofte sterke begrensningerfor innsamling

av data i felt i dette området, ikke minst under strukturtelling om

høsten.Enkan derfor ikke regne med å få samlet inn data hvert
år. I 1992 og 1994 har en strukturtalt ca 1/3 av stammen. Frade
øvrige år mangler vi data, eller materialet er for lite. Av tallene i
tabell 2 ser vi at prosentandelenav ulike kategorier dyr varierer
betydelig mellom år. Bukksegmentetligger høyt med over 30%
av opptalte dyr (de 2 eldstebukkekategoriene).

Selvunder brunstenvil sammensetningenflokkene imellom vari-
ere betydelig i dette området (LarsA. Bay,pers. comm.), slik at
en må ha et stort materiale for å få et representativt bilde av
strukturen. En kan diskutere hvorvidt dette i en viss grad kan
være påvirketav topografi- og inngrepsrelaterteforhold. Dersom
en sammenholdertall fra de antatt mestoptimale kalvetellingene
med median simle-ungdyrandel fra strukturtellingene i nærlig-
gende periode, kommer en fram til en vinterbestand i 1995 på
vel 4000 dyr (2044 simler-ungdyr.100/48, beregnet ut ifra at
rundt halvpartenav ungbukkenefølger fostringsflokken).
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figur 9

Kalvetilvekst(kalvpr. 100 simler og
ungdyr) i ulike villreinområderi Sør-
Norge. - Calf production (calvespr
100 femalesand yearlings) in diffe-
rent wild reindeer areasin southern
Norway.
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Tabell2. Strukturtellinger i 1991-95angitt i gjennomsnittsverdier± standardawik for perio-
den. Kjønns-og aldersfordelingener angitt i % (N: Totalt opptalte dyr/telling, NT.Antall

K: Kalv, S: Simle, B1: Bukk 1.5 år, B2: Bukk 2.5 år, B3+: Bukk 3.5 år og eldre). -
Compositioncounts 1991-95asmedian values(%).




Område N NT




5 B1 B2 B3+

5 Setesdal-Ryf. 118 1 2 20,1±4,8 39,0±6,4 7,8±1,8 13,4±5,9 19,8±6,4

3 Hardangervidda 2715 4 19,2±2,5 48,1±5,3 8,7±2,9 6,6±1,4 17,3±3,9

5 Snøhettaomr. 919 3 21,1±1,5 42,9±6,4 9,7±0,7 9,1±3,5 17,6±1,5

)l. RondaneNord 1328 3 24,6±1,8 46,9±9,5 9,6±3,2 17,0±9,2




jl. RondaneSør 2289 3 18,8±2,8 41,6±6,4 10,9±2,5 26,5±2,0




5 Knutshø 640 3 25,9±2,2 42,1±4,7 12,3 ±0,9 9,8±2,1 10,2±0,5




Forelhogna 1170 4 22,1±3,9 39,5±2,5 8,7±0,7 8,5±1,3 21,3±2,4




Svalbard 448 5 22,1±6,7 35,4±4,3 17,4±4,0** 24,3±3,4




Nord-Ottadalen 732 3 20,0±0,9 44,9 ±5,3 8,5±0,9 26,5±3,9




Nordfjella 1275 4 25,5±2,6 45,4±0,5 8,6±1,5 7,0±1,0 13,5±2,1

* B3+inngåri kategorienB2
** B1omfatterungdyravbeggekjønn
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Kjeveinnsamling og kondisjonsundersøkelse
Det er gjennomført 2 kjeveinnsamlingeri løpet av overvåknings-
perioden. I 1992 ble det samlet inn i alt 287 kjønnsog aldersbe-
stemte kjever,mot 303 i 1995. Dette tilsvarerhenholdsvis58 og
41% av de felte dyra (tabell 3). Kondisjonsundersøkelsenviser
at det har vært en generell nedgang i størrelsenbåde på kalv og
ungdyr, ut ifra både slaktevektog kjevelengde.Kontrollen med
veiingen av dyrene er ennå ikke god nok og slaktevektenegir
derfor et lite tilfredsstillende mål på dyras kondisjon. Videre er
Setesdal-Ryfylkeheieneet område som i stor grad er påvirket av
klimatiske faktorer (Skogland 1987 og 1994), og kalvenesog
ungdyrasslaktevektervil derfor kunne variere betydelig mellom
år. Kondisjonsundersøkelserhvert 4-5 år vil ikke fange opp dette
i den grad at vi kan utelukke årsvariasjoneri klima som en med-
virkende årsak til temporære endringer i kalvenesog ungdyras
størrelse.Enbør derfor tilstrebe et opplegg med årlig innsamling
av vekt- og kjevedata. Kalvevekteneble målt til henholdsvis18
og 17 kilo i 1992 og 1995, tilsvarendeble kjevelengdenmålt til
179 mm hos bukkekalvene i 1992 og 176 mm i 1995. Simle-

Tabell 3. Antall kjønns- og aldersbestemteunderkjever fra
Setersdal-Ryfylkeheiene.- Number of age- and sex classified
jawbones from Setesdal-Ryfylkeheiene.

År/ year Kjønn/sex Kalv/calf 11/2 år/years 2+ Sum/total

1992 Bukk/male 23 18 88 129
1992 Simle/female 19 16 123 158
1995 Bukk/male 31 12 88 131
1995 Simle/female 24 11 137 172

Sum/total 97 57 436 590

nina fagrapport 022

kalvenehadde en kjevelengdepå 177 mm i 1992 og 173 mm i
1995. Disseforskjelleneer ikke statistisksikre(p>0.05, tabell 4).

Bådeslaktevektog kjevelengdeer betydelig reduserthos ungdy-
ra. Ungbukkategorien hadde i 1992 en kjevelengdepå 228 mm
mot 213 mm i 1995 (F=9,4,df=1/28, p=0.01, tabell 3), tilsvaren-
de for 11/2 års gamle simler var 223 mm i 1992 og 211 mm i
1995 (F=9,4,df=1/25, p=0.001, tabell 4).

Bukkenei Setesdal-Ryfylkeheieneoppnår en maksimalslaktevekt
(gjennomsnitt for aldersklasse)på 82-87 kg ved 6,5-7,5 års al-
der. Kjevelengdener økende fram til 4,5- 6 års alder og når en
maksimallengde hos bukkene på 272-275 mm. Tilsvarendeøker
simlenesin slaktevektfram til 2-2,5 årsalder da de når et maksi-
mum på 31-34 kg. Simleneskjevelengdeøker fram til ca 3,5 års
alder og når da et maksimumpå 239-241 mm. Deyngre bukke-
ne (<4år) har en slaktevekt og kjevelengdesom er noe mindre
enn de eldre og fullt utvokste bukkene.Tilsvarendehar de yng-
ste simlene(<2,5 år) en kjevelengdeog delsen slaktevektsom er
noe mindre enn de eldre dyra (R2=0.47-0.93). Gjennom-
snittsvektaog kjevelengdenhosdyr 2 år og eldreer relativt ufor-
andret sammenlignetmed 1992-materialet.Et unntak er slakte-
vekta hos simlenesom er noe mindre i materialet fra 1995 enn
fra 1992 (F=8,6, df=1/155, p=0.001), men denne endringen
sporesimidlertid ikke i kjevelengden(F=0.08,df=1/258, p=0.76,
tabell 4).

Fellingsprosentenpå alle korttyper i dette området har variert
mellom 35 og 51% den siste 5-årsperoden.I likhet med de an-
dre områdeneer fellingsprosentenlangt høyerepå de frie korte-
ne, eller kort som tillater felling av bukk 2 år og eldre.
Fellingsprosentener desidert lavest på kalvekortene, hvor 29-
45% av fellingsløyvenehar resultert i felte dyr. Av 797 felte kalv
har 449, eller 56%, vært bukkekalv i den siste 6-års perioden
(x2=12,6,df=1, p<0.001).
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Tabell 4. Slaktevektog kjevelengdehos kalver, ungdyr og dyr to år og eldre felt i Setersdal-
Ryfylkeheienei 1992 og 1995. - Carcassweight and jaw bone length in calves,yearlings
and reindeer two yearsand older killed in Setersdal-Ryfylkeheienein 1992and 1995.

År/ year alder/age kjønn/sex
Slaktevekt/carcassweight

gj.snitt 1 sd n

mean

Kjevelengde/jawbonelength
gj.snitt 1 sd n

mean

1992 0 Bukk/ma/e 18,0 3,4 14 179 12 23
1992 0 Simle/fema/e 18,0 6,1 18 177 10 19
1992 11/2 Bukk/ma/e 29,1* 3,5 10 228* 8 18
1992 11/2 Simle/fema/e 30* 5,3 11 223* 5 16
1992 2+ Bukk/ma/e 64,0* 15,1 66 265 11 88
1992 2+ Simle/fema/e 33* 5,4 88 238 8 123
1995 0 Bukk/male 17,1 2,3 20 176 7 31
1995 0 Simle/female 17,2 4,1 14 173 7 24
1995 11/2 Bukk/male 22,2* 4,3 6 213* 17 12
1995 11/2 Simle/fema/e 24,0* 5,5 8 211* 14 11
1995 2+ Bukk/ma/e 58,8* 15,7 67 263 12 88
1995 2+ Simle/female 30,9* 5,1 86 239 8 137

* Endringerinnenkjønns-ogaldersklassesomersignifikantmellomårvedp<0.05.- Differences
withinage-andsexclassessignificantelydifferentat p<0.05.
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Alderssammensetningeni materialetfra de to kjeveinnsamlinge-
ne viserat det skytesnoen færre, men ikke betydelig, 11/2 års- i
forhold til 21/2 års simler. Dette forholdet er mer utpreget hos
bukkene, hvor 15% av de felte bukkene (2år+) er 2-åringer,
mens 26% av de felte bukkene utgjøres av 3-åringer. For de
yngste bukkenes del skyldesnok dette til en viss grad at 21/2-
åringene både er mindre (lettere)og har et mindre utviklet gevir
enn de eldre bukkene. Forsimlenesdel finner vi ingen sammen-
heng mellom størrelse(kjevelengdeog slaktevekt) og i hvilken
grad de yngstesimlenefellessom 11/2åringer.

3.2.2 Hardangervidda

Somvillreinområde er Hardangerviddalandetsstørste med sine
vel 8000 km2.Den var tidligere knyttet sammenmed Setesdals-
heienei sør, Blefjellog Norefjell i øst, Brattefjell-Vindeggeni sør-
øst og Nordfjella-Hallingskarveti nord. Hardangerviddaer et av
sværtfå gjenværendevillreinområderi Europamed et tilnærmet
komplett spekter av funksjonskvaliteter og betydelig villmark-
spreg, selv om diverseinngrep har negativ innvirkning og korri-
dorenemot nord og sørnå er "snevret inn" eller nærmestlukket
avvegerog jernbane.

Naturgrunnlag
Hardangerviddaer Nord-Europasstørste høgfjellssletteog store
deler av arealet ligger i høgdenivået1000-1100 meter over ha-
vet. Slettekarakterener særlig framtredende på sentralviddaog
her er høgdeforskjellenesmå. Gradientmangfoldet er stort, fra
relativt kuperte og nedbørrike områder i vestlige og kystnære
deler til kontinentale flyer med lite nedbør i øst. Geologisksett
domineres Hardangervidda av 3 hovedgrupper av bergarter;
Grunnfjellsbergarter,kambrosiluriskeskifre og overfoldete erup-
tiver. Grunnfjellet (gneisserog granitter) er særlig framtredende
mot sørøst,fra Songavatnet-Møsvatnog nordover helevidda i et
bredt belte. Grunnfjellet kommer ogsåfram på vestsidader næ-
ringsrike (kambrosiluriske) bergarter er gjennomskåret (NOU
1974). De eruptive bergartene (lyse, næringsfattige og mørke,
næringsrike) finnes på de høyeste toppene i nord og vest.
Løsmasseforekomsteneer små i vest, men tiltar mot øst og er
her til dels store. For det mesteutgjøresde av morenemateriale
og stedvissynliggjøresdissesomeskere(dannet fra smeltevanns-
løp under isen)i landskapet(for eksempelved Normannslågen).

Beiter
Grøntbeiteressurserforekommer i størst grad på de midtre og
vestlige deler av Vidda. Vierkratt, snøleier og myrer fins her i
større sammenhengendefelter enn i noen andre norske fjell-
strøk. Mengden av grøntbeiter er dobbelt så høg vest for vann-
skillet som på østsida,der lyng og lav dominerer (Gaare 1987,
Skogland1993).Tilsvarendeutgjør lavmattenepå de østligetan-
gene mellom Uvdalog tinn, mellom Uvdalog Dagaliog område-
ne i Hol oppunder Hallingskarvetlengst i øst, mellom 18 og 45%
avvegetasjonsdekket.Denneandelensynkertil <15% i område-
nevest for Mårvatn og til <10% i de vestligefjelltraktene utover
mot Hardangerfjorden. Vinterbeitene på Hardangervidda har
imidlertid et begrensetomfang og utgjør bare 15% avtotalarea-
let (tabell 1).Videre har de vært utsatt for sterk slitasjeunder pe-
rioder med overbeiting og over 90% av lavmattenekan karakte-
riseressom slitt - middelsslitt (Gaare1989, tabell 1).Vinterbeitet

er den primærressursensom først setter tak for bæreevnenpå
Hv. Det er eksempelvismer enn dobbelt så mye tilgjengelig lav-
beiter i Rondaneog Knutshøsom på Hardangervidda.

Reinensarealbruk
Dersomen går inn på hovedmønstereti villreinensområdebruk
(basert på undersøkelserfra 1970 og fram til i dag), ser en at
dyra på høgvinteren bruker store områder fra Geilo i nord til
Rauland i sør, i en linje fra Raulandsfjell over Møsvatn til
Geitvassdalen-Heini vest. På senvinteren, fra mars og utover
starter trekket mot vest og kalvingsområdene.Over en lengre
periode går det da en jevn strøm av dyr vestover mot kalvings-
områdene rundt Hårteigen. Kalvinga foregår enkelte år spredt
over svært store områder og våren 1995 foregikk det kalving
helt fra Veigvatnet i vest til Bjørnevatna i øst (Jordhøy og
Hallanger 1995). Året før foregikk kalvinga langt mer konsen-
trert, og bare i området rundt Opesjovar det rundt 2500 kalven-
de eller kalveførendedyr (Hallangerper. med.). Helhetsbildettil-
sier imidlertid at det gjennomgåendeer relativt stor arealmessig
spredning på dyra under kalvinga. Dyrasområdevalgfor kalving
kan ogsåtil en vissgrad være påvirket av spesiellevær- og snø-
forhold og det har blitt påvist at høydrektigesimler har trukket
østover igjen etter å ha blitt møtt av kraftig storm og store snø-
mengder i vest rundt de tradisjonellekalvingsplassene(Skogland
1974). Hovedtyngdenav kalvinga foregår i perioden 15-25.05.
Utover i juni grupperer fostringsdyra seg og danner etterhvert
størreflokker. Arealbrukenfra forsommerenog utover kan varie-
re mye over tid, fra vestlige og sentrale- til sørøstligedeler av
Vidda (Jordhøy,m.fl. 1995).

Klimaindusertbeitetrekk
Over lang tid pulsererreinensvinterbruksmønsterpå Hardanger-
vidda i takt medvinterbeiteslitasjeog snøforhold. Eteksempelpå
dette var snøvinteren1976, med mer enn 200% av normal snø-
akkumulering på østvidda. Da trakk mer enn 50% av stammen
over Bergensbanen ved Finse og beitet på nordsiden av
Hallingskarvet- nord for Geiteryggenog helt ned til Stølsvatnet.
Dennevinterbeitingen foregikk helt fram til og med 1980. I disse
områdenefant de 8-10 000 dyra rike lavbeitersom de beitet ned
i løpet av 4 vintre, før dette spesielletrekket opphørte. I den
nevnte periodentrakk simlenehvervår tilbake til sinetradisjonel-
le kalvingsplasserrundt om i traktene ved Hårteigen. Etter en
beitemotivert reduksjonsavskytingi 1983-84 ble det registrert en
avtagende vandring og arealbruk hos stammen, herunder bru-
ken av utkantområdene (tangene). Mens reinen på Hardanger-
vidda er tradisjonsbundet i områdebruken under kalving, om
sommerenog til dels også om vinteren - er dyra mer uforutsig-
bare med hensyn til områdevalg under brunsten. Gjennom-
gående vil dyra stå et eller annet sted på Sentralvidda,noe av-
hengig av hvor de var ved jaktslutt.

Inngrep og forstyrrelser
Hardangerviddahar store inngrepsfriearealog kraftutbygginger
er i stor grad foretatt i ytterkantene av området. Herer imidlertid
et omfattende løypenett med tilhørende hytter for fotturisme.
Likesåer det betydelig motorisert ferdsel etter de gamle slepene
helt inn på Sentralvidda. Riksveg7 og jernbane er i betydelig
grad barriere mot nord, og likesåutgjør riksveg11 en barriere i
sør.
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Tellinger

I likhet med Setesdal-Ryfylkeheieneer det ikke gjennomført to-
taltellinger om vinteren i overvåkningsperiodeni dette området.
Målet har vært å telle mest mulig av bestandenunder kalvetel-
lingene. Datagrunnlaget fra dissetellingene varierer betraktelig
mellom år, fra 2323 opptalte dyr i 1992 til 11806 dyr i 1995.
Tellingenhar foregått i løpet avjuli månedog vi har gjennomgå-
ende funnet et stort antall flokker av svært varierendestørrelse.
Flokkenehar til dels inneholdt betydelig med bukk. Servi bort
fra tellingen i 1992, da datagrunnlaget var lite, har tilveksttallet
variert fra vel 38 til 49 kalv/100simler - ungdyr (figur 9).

Strukturtellinger har vært gjennomført årlig på Hardangervidda,
men datagrunnlaget er gjennomgående lite i forhold til målset-
ningen om at ca 50% av stammen bør telles opp. Frade årene
en har talt opp mestdyr (1991- 1993 og 1995),visertallene rela-
tivt store variasjoner,og prosentandelenvoksne bukker (3 år og
eldre) er betydelig høyereved siste telling (+7%) enn tidligere,
mens simleandelener tilsvarende noe lavere. Strukturtellinga i
1995 ble utført på flere lokaliteter og utgjorde etter vårt skjønn
et rimelig utvalg av stammen. I kvoten for 1995 ble det tildelt re-
lativt lite bukk i forhold til tidligere år, og det ble felt 423 bukk 2
år og eldre. Med å ta hensyntil åretsfelling (562 kalv, 1216 sim-
ler 1+ og 286 ungbukk) og fjorårets strukturtelling, skulle sam-
mensetningeni stammen etter jakt i 1995 være 27% bukk 2 år
og eldre. Resultatenefra strukturtellingen i 1995 er dermed ikke
vesentligforskjellig fra det vi forventer når en ogsåtar hensyntil
usikkerhetensom er forbundet med denne typen tellinger.

Strukturen i stammen på Hardangerviddavar ikke tilfredsstillen-
de etter siste reduksjonsavskytningog stammen hadde for lite
storbukk (3 år og eldre). I løpet av de 10 åra som er gått siden
1985, har en imidlertid klart å bygge opp igjen storbukkandelen
og stammen har i dag vel 20% bukk 3 år og eldre. Stammenhar
derfor i dag en struktur som er tilfredsstillende,og målsetningen
om å byggeopp igjen storbukksegmenteter nådd (tabell 2 og fi-
gur 12).

Bestandsutvikling og stammestørrelse

Ved kalvetellingen i 1995 fant vi i alt 11806 dyr og av dissevar
4262 bukk 2 år og eldre. Med utgangspunkt i strukturtellingene
fra 1994 og 1995 skullestorbukkandelenpå dette tidspunkt ut-
gjort 23-29% av stammen, noe som tilsier et minimumsanslag
på 14500-18500 dyr før jakt 1995, under forutsetning av at alle
bukkene inngikk i denne tellinga. Kalvetellinga1995 ble utført
innenfor et relativt lite områdeog vi vet med sikkerhetat det var
flere bukkeflokker sør- og sørvestfor de områdenesom ble av-
søkt under åretstelling.

Pågrunn av at denne bestandsstørrelsenavviker betraktelig fra
utgangspunktet på 11200 dyr i vinterstammeni 1991, harvi satt
opp et nytt beregningsgrunnlag for bestandsutviklingen på
Hardangervidda. Beregnes stammestørrelsenut fra en mini-
mumsbestandpå 11870 dyr i 1987, finner vi et tilnærmet full-
stendig sammenfallmellom beregnetstammestørrelsei 1989 og
det som ble funnet ved totaltelling dette året (tabell 5). Den vi-
dere beregningen antyder at ikke alle dyra ble funnet ved total-
tellingen i 1991 (ca2000 dyr i minus).Fortsettervi beregningen
fram til 1995, kommer vi fram til at bestandenfør jakt i 1995
skulle vært ca 19 000 dyr (tabell 5). Begge beregningene gir
derfor et resultatsomtilsier at stammenfør jakt i 1995var større
enn 18 000 dyr. Dette betyr at stammen har økt med mer enn
60% siden 1987, eller at den har hatt en årlig vekstrate på 5-
6%, under forutsetning av at bestandsvekstenhar vært jevn i
hele perioden.

Kjeveinnsamling og kondisjonsundersøkelse

Kjeveinnsamlinger blitt gjennomført 2 ganger i overvåkningspe-
rioden, i 1991 og 1995. I 1991 ble det samlet inn i alt 1039 kje-
ver som ble kjønns-og aldersbestemt,av dissevar 427 bukk og
612 simler (tabell 6, Skoglandet. al. 1992). Tilsvarendeble det
samlet inn 919 kjønns- og aldersbestemtekjever i 1995 og av
dissevar 377 bukk og 542 simler (tabell 6). Kjeveinnsamlingene
viserat bukkene på Hardangerviddanår en gjennomsnittlig mak-
simalvekt(gjennomsnitt for hveraldersklasse)på 70 kg (± 3 SE)i
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Tabell 5. Estimertbestandsutviklingpå Hardangerviddai perioden 1987- 1995. - Theesti-
mated population sizeon Hardangerviddain the period 1987-1995.

År Talte
dyr.

Est. Est.
somm. vinter
best. best.

Produksjon k/100 SU Kvote Feltedyr % felt årlig vekst

1987 11870 11870 9900




0,48 4709 1977 41




1988 11147 9200 1250 0,20 4659 1990 42 -7%
1989 11663 11800 10300 2600 0,46 4482 1501 33 12%
1990 13300 10500 3000 0,46 7016 2805 39 2%
1991 11200 13200 10400 2700 0,44 7962 2843 35 -1%
1992 12600 11800 2200 0,36 3494 751 21 14%
1993 14300 12600 2500 0,39 3992 1748 43 7%
1994 16700 15100 4100 0,49 5993 1596 26 19%
1995 19000 16500 3900 0,46 8000 2487 31 9%

Gjennomsnitt





0,42 5589 1966 34% 6,9%
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Tabell 6. Kjønns og aldersbestemtvillrein ved kjeveinnsam-
ling på Hardangerviddai 1991og 1995. - Age and sexclassi-
fied reindeersin Hardangervidda1991and 1995.

År/ year Kjønn/sex Kalv/calf 11/2 år/years 2+ Sum/total

1991 Bukk/male 67 61 299 427
1991 Simle/female 57 68 487 612
1995 Bukk/male 93 47 237 377
1995 Simle/female 72 56 414 542

Sum 289 232 1437 1958

materialetfra 1991 og tilsvarende67 kg i materialet fra 1995 (±
3 SE).I en asymtotiskregresjonsmodellmellom slaktevektog al-
der finner vi at bukkene ikke øker slaktevekten vesentlig etter
61/2års alder i materialet fra 1991 og 1995. Tilsvarendeoppnår
bukkene på Hardangerviddaen maksimal kjevelengdeved 5-6
årsalder. Pågrunn av kostnadeneknyttet til reproduksjonog at
simlenestarter reproduksjonentidligere enn bukkene, avslutter
simlene sin kroppsvekstpå et tidligere tidspunkt enn disse. Ut
ifra materialet fra 1991 oppnår simleneen maksimalslaktevekt
på 29 kg (gjennomsnitt for alderklasse),og tilsvarende 28 kg i
1995. Vektøkningen hos simleneavsluttesved ca 3 års alder ut
ifra 1991-materialet, mens innsamlingen fra 1995 antyder at
simlene avslutter sin vektøkning allerede ved 11/2 års alder.
Kjevelengdenhos simlene på Hardangerviddaøker fram til 31/2
årsalder, og avsluttesved en maksimalkjevelengdepå 233-234
mm (gjennomsnitt for aldersklasse).

Ved kjeveinnsamlingeni 1995 fant vi en tendens til at både kje-
velengde og slaktevektvar noe mindre både hos kalver og 11/2
års gamle dyr enn ved innsamlingen i 1991 (tabell 7 og 8).
Unntatt fra dennetrenden er 11/2 årsgamlesimlersom haddeen
noe høyerevekt og kjevelengdei 1995 enn i 1991 (denne en-
dringen er imidlertid ikke signifikant, tabell 7). Bådetilvekst og
slaktevekthar variert betydelig på Hardangerviddai løpet av den
siste 37-års perioden. Endringene i reinsdyrasstørrelse, repro-
duksjon og overlevelsekan for en stor grad tilskrivesvariasjoneri

Tabell 7. Slaktevekthos kalv og ungdyr fra Hardangerviddai
1991 og 1995. - Carcassweight in calvesand yearlings from
Hardangervidda1991and 1995.

Kjønn År Kalv 1 Sd n Åring 1 Sd n
Sex Year Kalf




Yearling




Bukk/male 1991 16.0 2.6 19 28.8 6.9 17
Bukk/male 1995 14.9 2.3 22 26.7 5.7 18
Simle/female 1991 14.4 2.2 23 26.2 4.1 13
Simle/female 1995 13.4 2.6 21 27.8 4.7 16

Tabell 8. Kjevelengdehos kalv og ungdyr fra Hardanger-
vidda i 1991og 1995. - Jawbone length in calvesandyear-
lings from Hardangervidda1991and 1995.

Kjønn År Kalv 1 Sd n Åring 1 Sd n
Sex Year Kalf




Yearling




Bukk/male 1991 176.7 5.4 64 220.6 15.9 53
Bukk/male 1995 174.9 8.8 92 220.4 6.54 46
Simle/female 1991 173.7 7.6 52 216.3 13.3 66
Simle/female 1995 170.6 7.0 72 220.8 7.7 52

bestandstetthet og mattilgang (Skogland 1990). Slaktevekten
hos simlekalverble for eksempelmålt til 17 kg i 1958, vektene
sank deretter sist på 60- og først på 70-tallet som en følge av
sterk bestandsvekstog overbeiting. Etter reduksjonsavskytning-
en sist på 60-tallet økte vektene på nytt, for seinereå synkeigjen
ved neste bestandstopp rundt midten av 80-tallet. Slaktevekten
på simlekalveneved kjeveinnsamlingeni 1995 er den lavestevi
har registrert på Hardangervidda(tabell 9).

På grunn av klimatiske forhold som snøsmelting og nedbør-
mengdevil størrelsenpå kalvene variere noe mellom de enkelte
år. Vektene på kalvenevar ikke spesielthøyei noen av områdene
i 1995. Vi må derfor ta hensyntil at nedgangen i slaktevektfra
1991også kan skyldesklimabetinget variasjon.Dette understre-
ker behovet for at vi så snart som mulig etablerer gode rutiner
for årlig veiing av kalv og ungdyr i årlige kjeveinnsamlinger.

r--

Tabell 9. Slaktevekterog kjevelengderhosbukke- og simlekalverfelt på Hardangerviddai
perioden 1958- 1995. - Carcassweight andjawbone length in male- and female calveskil-
led in Hardangerviddain 1958-1995.

År

Slaktevekt
bukkekalv simlekalv

Gj.sn. Vx n Gj.sn. Vx n

Kjevelengde
bukkekalv simlekalv

Gj.sn. Vx n Gj.sn. Vx n

1958




17,1a 1,2 3






1969 15,1 — 19 14,2 0,73 26 17,1




20 16,9




24
1970




14,8 0,9 19






1973 16,0 — 16 15,1b 1,19 12 17,4




17 17,0




14
1979




15,8 0,78 26






1983




14,1 1,48 6






1991 16,0 1,6 19 14,4 1,48 23 17,6 0,02 64 17,4 0,03 52
1995 14,9 1,5 22 13,4 1,6 21 17,4 0,02 92 17,0 0,03 72

21



Slaktevekteneog kjevelengdenpå dyr 2 år og eldre har ikke en-
dret seg betydeligsiden 1991. Totalt sett har det ikke vært noen
kondisjonsforbedring i stammen og sammenlignet med andre
stammer i Sør-Norge ligger Hardangerviddastammendårlig an
kondisjonsmessig(figur 10).

Fellingsprosentenpå Hardangerviddahar vært gjennomgående
lav den siste8-års perioden, samtidig som den har variert bety-
delig mellom år. Den høyestefellingsprosenten i løpet av perio-
den ble registrert i 1993 (43%), mens lavestfelling ble registrert
i 1992 (21%). Gjennomsnittlig fellingsprosent har vært 34% (1
SD=8%). Fellingsprosentener videre gjennomgående høyestpå
fridyrkortene mens den er gjennomgående lavere på simler og
kalv. Beskjedne30% av de utstedte kalvekortahar resultert i fel-
te dyr den siste8-årsperioden.

Aldersstrukturen i det innsamledekjevematerialetviserat det er
innlevert noe mindre unge simler (<21/2år) enn vi forventer. I
kjeveinnsamlingenfra 1991 utgjorde 1 årsgamlesimler beskjed-
ne 12% av simledelen av kjevematerialet(simler 11/2år og el-
dre), mens2- og 3-åringeneutgjorde henholdsvis9,1 og 21% av
de felte dyra. Tilsvarendei materialet fra 1995 utgjorde 11/2 år

Forelhogna 1992
Forelhogna 1995
Rondane Sør 1995
Setesdal Austhei 1995
Knutshø 1995
Nordfjella 1994
Setesdal Ryfylke 1992
Setesdal Ryfylke 1995
Rondane Nord 1995
Snøhetta 1995
Hardangervidda 1995

Forelhogna 1992 -
Forelhogna 1995 -

Bukkekalv
Setesdal Austhei 1995 -
Knutshø 1995
Rondane Sør 1995 -
Brattfjell Vindeggen -
Nordfjella 1994
Rondane Nord 1995 -
Snøhetta 1995
Setesdal Ryfyike 1992 -

Setesdal Ryfylke 1995 -

Hardangervidda 1995 -
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gamle simler 11,4% og 2- og 3-åringene henholdsvis 14 og
17%. Sammenlignervi dette med disseårsklassenesslaktevekt
og kjevelengdeser vi at det er en ubetydelig sammenhengmel-
lom slaktevekt og frekvensenav hver aldersklassei jaktuttaket.
Materialet antyder derfor at vekt og kjevelengdeer av liten be-
tydning for sammensetningen av jaktuttaket på Hardanger-
viddda, og at jegerne i liten grad velger de større simlene.
Alderssammensetningenpå de felte bukkene tyder derimot på
at bukkenesstørrelseog alder er av betydning for i hvilken grad
de felles under jakta. I materialetfra 1991 utgjorde 2-års bukke-
ne beskjedne6,5% av de felte bukkene, tilsvarendeutgjorde 3
og 4 år gamle bukker 20 og 18% av jaktuttaket. Tilsvarendei
materialet fra 1995, utgjorde 2-års bukkene 11%, mens3 og 4
år gamle bukker utgjorde henholdsvis1209 18% avjaktuttaket.
Servi dette i forhold til bukkenesvekt og kjevelengdeer det en
betydelig sammenheng mellom bukkenesstørrelseog i hvilken
grad de enkelte aldersklasseneer representert i jaktuttaket.
Dette gir en sterk indikasjon på at bukkenesslaktevektog alder
klart har betydning for i hvilken grad de skytes på Hardanger-
vidda. Et standardawik på -2 (ca 16kg) ser ut til å bety ca 15-
20% på sammensetningenavjaktuttaket.

Kjevelengde (mm)

160 165 170 175 180 185 190 195 200 205

	

Bukkekalv

Slaktevekt (kg)
10 15 20 25 30 35 40 45 50

Simlekalv 	 Forelhogna 1992
Forelhogna 1995
Setesdal Austhei 1995
Rondane Sør 1995
Knutshø 1995
Nordfjella 1994
Rondane Nord 1995
Snøhetta 1995
Setesdal Ryfylke 1992

Setesdal Ryfylke 1995

Hardangervidda 1995

I • I

1-11-1

Simlekalv

Forelhogna 1992
Forelhogna 1995 _
Setesdal Austhei 1995 -
Rondane Sør 1995 _
Knutshø 1995
Nordfjella 1994
Rondane Nord 1995 -
Snøhetta 1995
Setesdal Ryfylke 1992 -


Setesdal Ryfylke 1995 -

Hardangervidda 1995 -
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Forelhogna 1992
Forelhogna 1995
Snøhetta 1995
Knutshø 1995
Nordfjella 1994
Setesdal Austhei 1995
Rondane Sør 1995
Rondane Nord 1995
Setesdal Ryfylke 1992
Setesdal Ryfylke1995
Hardangervidda 1995

1 1/2 års simle 11/2 års simle
(for lite materiale)

200 210 220 230 240 250 260

11/2 års bukk

I • I

Forelhogna 1992 -
Forelhogna 1995 -
Setesdal Austhei 1995 -
Rondane Sør 1995 -
Nordfjella 1994
Rondane Nord 1995 -
Knutshø 1995
Snøhetta 1995
Setesdal Ryfylke 1992 -
Setesdal Ryfylke 1995 -
Hardangervidda 1995

Forelhogna 1992
Forelhogna 1995
Knutshø 1995
Nordfjella 1994
Snøhetta 1995
Rondane Sør 1995
Rondane Nord 1995
Setesdal Austhei 1995
Hardangervidda 1995
Setesdal Ryfylke 1995

11/2 års bukk 	

Figur 10
Slaktevekterog kjevelengderfra ulike villreinområderi Sor-Norge.- Carcassweights andjawbone lengths in different wild reindeerare-
as in southern Norway.
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Kalvenes fødselsvekter
Vi har siden 1982 fulgt reinsdyrapå Hardangerviddaunder kal-
vingen. I løpet av denne perioden har vi fanget inn og veid mer
enn hundre kalver. Sammenlignervi kroppsvekta hos dødfødte
og levendefødtekalverfinner vi at det er en sikkersammenheng
mellom kroppsvekt og dødelighet. Ved fødslsvekt på 2.7 kg er
sjansene50% for at kalven dør umiddelbart etter fødsel, mens
kalversom har en vekt på 3-4 kg har ca 90% sjansefor å overle-
ve de første dagene etter fødsel (W=3.5, df=1, p<0.05).
Fødselsvekteneharøkt i tiden som har gått etter den sistereduk-
sjonsavskytningen,fra gjennomsnittsvekterpå 3,5- 4,0 kg først
på 80-tallet til 4,5-5,5 kg de siste4 årene.

Oppsummering Hardangervidda
I løpet av de siste 40 årene har Hardangervidda-stammenvært
utsatt for to perioder med sterk overbeiting, og påfølgendeperi-
oder med reduksjonsavskytningfor å bringe stammen i balanse
med beiteressursene.Utvikling og status for Europasstørstevill-
reinstammemå seespå bakgrunn av dette, og de forandringer
som har funnet sted på Hardangerviddade siste20-30 åra.

Den første bestandstoppenpå 60-tallet førte til at lavdekningen
på Hardangerviddable redusert med så mye som 67%. I 1979,
10-12 år etter at bestandenvar redusertog kort tid før nestebe-
standstopp,var lavdekningenfortsatt 37% mindre enn den var
før den første bestandstoppen (Tveitnes 1980). Lignende og
enda sterkere effekter av overbeiting ble påvist på St.Mathews
øya i Beringstredet.Hervoksteen utsatt reinbestandtil tettheter
somer av de størstevi kjenner,før bestandeni løpet av en vinter
og påfølgendeår brøt sammenog ble utryddet. I 1985, 22 år et-
ter overbeitingen,var lavdekningenfortsatt bare 40% av nivået
før bestandsveksten(Klein 1987). Detteviser, i likhet med bereg-
ninger som er gjort av Gaareog Skogland(1979), at lavbeitene
trenger svært lang tid for å regenereresetter en periode med
overbeiting. Tveitnes(1980) og Skogland(1990, 1994) antyder
at balansepunktetmellom reinensnedbeiting, den generellesli-

tasjen påvinterbeiteneog vinterbeitenesgjenvekst,var ca 15000
vinterdyr på 60-tallet ved den føste bestandstoppen.Om vi leg-
ger til grunn Tveitnessinedata (Tveitnes1980) og det faktum at
vinterbeitene på Hardangerviddaikke var fullstendig regenerert
nårvillreinbestandenpå nytt voksteog overbeitet på 80-tallet, er
det all grunn til å frykte at hyppige perioder med overbeiting vil
føre til at terskelenfor nesteoverbeiting senkesmellom hverbe-
standstopp. Dette forholdet skyldesat lav har en maksimalgjen-
vekstevnesom er betydelig mindre enn vekstevneni en villrein-
bestand. Den kan i fravær av tetthetsavhengigeeffekter ha en
vekstevne(forrentning av vinterbetanden på 35%, mot lav som
har en maksimalgjenvekstevnepå 10-25%, Helleog Aspi 1983).
For at beitene skal kunne regenereresmellom villreinens be-
standstopper,må villreinbestandenholdesved en tetthet som gir
et beitetrykk og slitasjesom er mindre enn lavmattasårlige gjen-
vekst. I en modell som integrerer lavbeiterog villrein viserGaare
og Skogland (1979) at gjenvekstenetter en større overbeiting
kan være så lang som 70-130 år (Skogland1994). Et langsiktig
tidsperspektiver derfor umåtelig viktig i villreinforvantningen,og
vi kan i dag ikke med sikkerhetsi at det under dagensforhold vil
være mulig å bygge opp igjen sterkt nedslittevinterbeiter samti-
dig som reinen beiter på de alleredenedslitte beitene.

ForHardangerviddasdel er ogsåforstyrrelserog ulike inngrep av
stor betydning for områdets utvikling og status.Vinteråpning av
riksveg 7 kan ha bidratt til at tradisjonsrike områder mellom
Bergensbanenog riksveg7 mer eller mindre har gått ut av bruk.
Samtidig har økt ferdsel og trafikk i de østlige vinterbeiteområ-
dene bidratt til at store og viktige vinterbeitearealerpå Imingfjell
og Luftsjåtangenmer eller mindre har gått ut av bruk. Brukenav
Hardangerviddahar også endret segvesentlig i løpet av de siste
20 åra, blant annet pga. betydelig økning i ferdselenvinterstid.
Dette reflekteres blant annet i økningen i antall overnattings-
døgn på DNT'shytter. Foreksempelhar antall overnattingsdøgn
på hyttene ved Krekkja, Litlos og Sandhaug økt fra 8436 til
12836 i perioden 1982-1992. Antall overnattingsdøgnved disse
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hyttene er mer enn fordoblet siden den første bestandstoppen
på 60-tallet.

Til sammen kan disse endringene ha bidratt til at Hardanger-
viddas bæreevne har blitt redusert med så mye som 20%
Skogland (1986, 1994) beregnet den optimale bestandsstørrel-
sen på Hardangerviddamed hensyntil produksjon av flest kilo
kjøtt, til å være 12-14 000 vinterdyr, forutsatt at vinterbeitene
ble restituert, og at hele Hardangerviddakunne brukes av vill-
rein. Inngrepeneog forstyrrelsenekan ha bidratt til at den opti-
male bestandsstørrelsenreduserestil 9500 dyr på vinterbeite
(Skogland1994).

Overvåkning av villreinbestandenpå Hardangerviddahar vist at
det er overveiendesannsynligat bestanden i dag er større enn
det vinterbeitene tåler, og at bestandenpå nytt sliter ned beite-
ne. Denne utviklingen må betraktessom svært negativt for om-
rådets langsiktige bæreevne og Hardangerviddareinenstilpas-
ningsdyktighet. Skogland(1990)visteat overbeitingenpå 80-tal-
let hadde minst 4 ulike populajonsdemografiskeeffekter på vill-
reinen på Hardangervidda.For det første en primæreffekt som
virker gjennom nedsliting av vinterbeitene, gjennom økt tannsli-
tasje og redusertefettlagre hos de voksnedyra. Dernesten tett-
hetsavhengig effekt som virker på åringenes vinteroverlevelse,
mens de eldre dyrasvinteroverleveseer relativt lite påvirket av
mattilgangen (Skogland1990). Encohort-effekt somvirker gjen-
nom simlenesstørrelse,og hvor en generasjonstidpå ca 5 år gjør
at det er en relativt lang tid mellom reduksjonav bestandsstørrel-
sen og kondisjonsøkninghos simlene.Til sist; en effekt som vir-
ker mellom generasjoner, hvor næringsbegrensningforårsaker
økt fekunditet ved at en større andel av de små dyra blir drekti-
ge, som kan være et resultat av naturlig seleksjonsom følge av
et 35%-skifte i tilpassethet pr. enhet kroppsvekt under kronisk
næringsmangel(Skogland1990).

De tidligere reduksjonsavskytningenebåde på Hardangervidda,i
Snøhettaog i Nordfjella har ført til at kjønns-og alderssammen-
setningen i stammenehar blitt endret. Spesielthar reduksjonsav-
skytningene rammet bukkesegmentet,og ført til at det alt ve-
sentligeav bukk i stammeneetter bestandsreduksjonenehar be-
stått av unge dyr. Dette kan blant annet sammen med kronisk
næringsmangel ha ført til at de yngre simlene på Hardanger-
vidda har oppnådd en noe høyerefertilitet (Skogland1990).Ved
sidenav dette er det all grunn til å regnede eldredyrasom tradi-
sjonsbærere med tanke på bruken av beitene og trekkruter.
Ytterligere reduksjonsavskytningerpå Hardangerviddakan der-
for bidra til å forsterke disseeffektene.

3.2.3 Rondane

Tilsammendekker villreinområdenei Rondaneregionenvel 3300
km2- fordelt på RondaneNord (vel 1200 km2)og RondaneSør
(vel 2100 km2). Beliggenhetener sentralt i Sør-Norge i et for-
holdsvissmalt fjellbelte mellom Østerdalenog Gudbrandsdalen.
Den geografiske utformingen gjør Rondanesvært sårbart som
villreinterreng, ettersom området da lett blir gjenstand for men-
neskeligutnytting av ulik karakter,over en betydelig del av area-
let (Bråtå1985).

Naturgrunnlag
Sandsteinsbergartensparagmitt dekker det alt overveiendeav
villreinområdene i Rondane. Nord for Grimsdalen i Rondane
nordområde kommer en inn i Trondheimsfeltet,med kambrosi-
luriske, kalkrike bergarter. Mindre innslag av slike forekommer
ellersspredt og fragmentarisk i Rondaneinnen det store sparag-
mittområdet. Sparagmitten i seg selv har et varierende innhold
av kalk og vegetasjonsmangfoldog frodighet variererogså med
dette. Stordelen av sparagmittområdene i Rondanegir et surt
jordsmonn og en relativt liten planteproduksjon. Løsmassenei
nord (morenedekket)er mektige og det er lite berg i dagen. I de
midtre- og til dels også de sørligedeler av Rondaneer morene-
dekket tynnere - Rondanemassivenepregesfor eksempelav ur
og blokkmark. Ser en bort fra det forrevne Rondanemassivet
med sine tinder, daler og botner - er det de rolige landskapsfor-
mene som er fremherskendei Rondane.Søroverfra fjellmassive-
ne avtar høyden på fjellpartiene og innslaget av myr tiltar.
Skogentrenger her langt innover i fjellet og den alpinesonenblir
stedvissmal. I de ellersflate fjellterrengenebryter steileelvedaler
av ulik størrelseopp i landskapet.Rondaneregionenhar et frem-
herskene kontinentalt klima og det meste av nedbøren faller
med lavtrykk fra sør og øst. Et typisk trekk er at nedbørengjen-
nom året øker fra nord til sør med ca 100%, samtidig som ned-
børen øker oppover i høgdegradienten både østover fra Gud-
brandsdalenog vestover fra Østerdalen.Juli/augustog mars er
henholdsvisnedbørrikesteog tørresteperioder.

Beiter
RondaneNord- og Sørområdehar henholdsvis32 og 23% impe-
diment (tabell 1). I motsetning til mange andre villreinområder,
finnes det her rikelig med lavressurserog dermedvinterbeiter for
reinen. I motsetning til mange kystnærefjellområder, har reinen
spesielt i Nordområdet, begrenset tilgang på grønne beiter.
Dette gjør seg spesielt gjeldende på sensommeren/høsten(ta-
bell 1). En hurtig snøavsmelting(topografisk betinget) på for-
sommerenpåvirkerogså beitetilgangennegativt da spiresesong-
en blir kort. Snøleiermed fjellmo (musøre),en viktig ressursfor
reinen i flere andre områder, har en svært liten forekomst i
Rondane.Breerog snøfonner er det relativt lite av, spesielt i de
midtre og søndre deler. Her er det imidlertid større innslag av
myr og våtmark, som gir betydelig med grøntbeitetilgang.
Lengstsør mot Østerdalenligger det ogsået betydelig beite- og
avkjølingspotensialei de storeskogsmyrene.

Reinensarealbruk
Om vinteren opptrer dyra for det meste i fostringsflokker (inne-
holder mye simler og fjorårskalv)og mange små, nærmest rene
bukkeflokker. I Nordområdet og Sørområdetble det funnet mye
voksenbukk i henholdsvis Kuvatraktene; Vulufjell og området
nord for Kvien.Mens bukkeneer kjent for å oppsøkemer perife-
re områder (ytterkanter) av et villreinterreng, har simleflokkene
(simler og fjorårskalv) mindre aksjonsradius. I Sør- og Midt-
området har vi hovedsakeligfunnet simleflokkene rundt hen-
holdsvisEldådalenog Storvolaunder våre tellinger. Enkeltevin-
tre har vært av en helt spesiellkarakter med hensyntil vær- og
snøforhold (1992-93), noe som kan påvirke dette mønsteret. I
Nordområdet er bildet mer variert, men oftest står simleflok-
ken(e) sør for Grimsdalenfra Gravhøog sørvestover.Ser vi på
reinenshabitatvalg på forsommerennår kalvetellingengjennom-
føres synesdette svært væravhengig. I varme perioder trekker
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reinennaturlig opp i høydeni Nord- og tildels også Midtområdet
for å unngå insektplagene.I Sørområdet,hvor det er lite høgfjell,
er reinen ofte nede i skogsmyrområdene.Dette gjør at den er
vanskeligå oppdage under kalvefotograferingenog vi har bare3
ganger funnet dyra her (1990, 1991 og 1995) i mer åpent myr-
og fjellterreng fra Møklebysjøenog sørøstover.Nårværet er kjø-
ligere oppsøkes myrområdene også av reinen i Midtområdet,
mensden i Nordområdet fortsatt står i lavdominert fjellterreng.
Her mangler forøvrig store våtmarksarealslik en har lengre sør.
Geografisk er det i området mellom Dovrebarrieren (traktene
rundt Haustgravhøin)og Grimsdalenvi vanligvis har funnet det
mesteav fostringsflokkeneunder kalvetellingenei Nordområdet.
I Midtområdet har vi ofte funnet dyra i området Dørmyrin-
Flågåmyrin-Stulshøgdene.Når brunsten starter i Rondane Sør-
område kommer dyra gjerne trekkende nordover fjellet først i
oktober, fra skogområdenelengstsør i villreinområdet.

De aller sisteårene synesbruksmønsterettil reinen i Rondaneå
ha blitt stadig mer komplekst og uoversiktlig. Utvekslingav dyr
overde gamleforvaltningsgrensenesyneså ha blitt mer utpreget
(meldinger fra våre hovedkontakter i Rondane,se vedlegg 1). I
denne sammenhenger det også påvistovergang av dyr mellom
Sølenkletten og nordre/midtre deler av Rondane (Ole Sollien
pers. medd.). Omfanget og tidsperspektivet på denne utveks-
lingen er ukjent, men observasjonertyder på at den har pågått i
mangeår.

Inngrep og forstyrrelser

Potensialetav vasskrafter lite i Rondaneog regionen er derfor
lite berørt av kraftutbygging. Omfanget av veger, høgfjellshotell
og hyttebygging er totalt sett stort og har medført en gradvis
økende ferdsel til alle årstider. Områdene i øst og nordøst mot
Østerdalen,hvor en betydeligdel av vinterbeitenefinnes, er min-
dre belastet med hytter og turistanlegg enn områdene i sør- og
sørvestmot Gudbrandsdalen.

Tellinger

Nordområdet
Totaltellinger og strukturtellinger i begge Rondaneområdeneer
gjennomført årlig om vinteren i regi av henholdsvisvillreinutval-
get og NINA. Kalvetellingerer gjennomført i siste halvdelav juni
hvert år i overvåkningsperioden.Dyrai Rondaneer samlet i store
og få flokker på denne tida, noe som forenkler tellingen sterkt.
Enstor del av fostringsdyrahar blitt funnet hvert år (mellom 988
og 2028 dyr), noe som gir et godt grunnlag for å beregne til-
vekst. Tilveksttallene fra Rondane Nordområde varierer sterkt
sammenlignetmed andre deler av Rondane(figur 9). Antall kalv
pr. 100 simler og ungdyr har variert fra 64 i 1991 til vel 37
kalv/100simler-ungdyri 1995 (Jordhøyet. al. 1995).

Strukturtelling på vinteren forutsetter at en finner tilnærmet alle
dyra da bukkene i stor grad går adskilt fra fostringsflokkene. En
har funnet og talt det overveiendeav bestanden de fleste år.
Andelen av simler er relativt høy, mens bukkeandelen varierer
betydelig (Jordhøy1990). Differensiertetall fra aldersklasserfor
bukk foreligger bare fra tellingene i 1992, 1994 og 1995 og dis-
sedanner grunnlaget for tallene i tabell 2.

RondaneSørområde
Tidligere opererte en forvaltningsmessigmed 2 ulike områder
her, Midtområdet og Sørområdet.Tellingeneble også lagt opp
etter dette. Grunnlagsdataene fra kalvetellingene stammer i
1992-94 bare fra Midtområdet, da reinen sto i skogen og var
utilgjengelig for telling i Sørområdet.Øvrigeår omfatter tellinge-
ne beggeområdenesamlet.Somen serav figur 9, har Rondane
Sørområde høy tilvekst i overvåkningsperiodensammenlignet
med andre villreinområder. Strukturtellingene viser at andelen
simlerog kalv i stammenvariererbetydeligmellom år, mensbuk-
keandelenhar vært gjennomgåendehøy (tabell 2).

Undertotaltelling vinteren 1990 fant en i alt 2533 dyr, og senere
tellinger har vist at stammen har holdt seg nærmestkonstant si-
den dette, og 2535 dyr ble funnet under totaltelling vinteren
1995.

Bestandsanslagi Rondaneregionen
Dersomen sammenholdertall fra de antatt mestoptimale kalve-
tellingene med mediansimle-ungdyrandelfra strukturtellingene i
nærliggendeperiode, kommer en fram til en vinterbestandi hele
Rondaneregionen i 1995 på ca 3500 dyr (1689 simler-ung-
dyr.100/49, beregnet ut ifra at rundt halvpartenav ungbukkene
følger fostringsflokken).

Kjeveinnsamling og kondisjonsundersøkelse

Nordområdet
Det er i likhet med Sørområdetgjennomført to kjeveinnsamling-
er i overvåkingsperioden,i 1992 og 1995. Kjeveinnsamlingeni
1992 resulterte i 94 kjønns- og aldersbestemte kjever. Inn-
samlingen i 1995 ga et betydelig større materialeog 156 kjever
ble kjønns- og aldersbestemt.Dette tilsvarer henholdsvis21 og
69% av de felte dyrene (tabell 10).

Pågrunn av det relativt beskjednematerialet i 1992 er det van-
skeligå vurdere/påviseeventuelleendringer i kalvenesog ungdy-
rasstørrelse(tabell 11 og 12). Av resultatenekan det se ut som
både slaktevektene og kjevelengden hos de felte kalvene har
vært uforandret i overvåkingsperioden(p>0.05). Slaktevektog
kjevelengdehos de eldre dyra ser også ut til å være tilnærmet
uforandret siden 1992 (p>0.05, tabell 11). I og med at materia-
let fra 1992 er relativt beskjedent,har vi slått sammenmaterialet
fra de to kjeveinnsamlingenei Nordområdet når vi har sett på
vektutvikling og kjevelengdei forhold til alder.

Tabell 10.Antall kjønns-og aldersbestemteunderkjeverfra
Rondanenord. - Number of age- and sexclassifiedjawbones
from Rondanenord.

År/ year Kjønn/sex Kalv/calf 11/2 år/years 2+ Sum/total

1992 Bukk/male 6 9 36 51
1992 Simle/female 1 10 32 43
1995 Bukk/male 27 10 32 69
1995 Simle/female 13 7 67 87

Sum/total 47 36 167 250
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Bukkenei Nordområdetnårsin maksimaleslaktevektved et gjen-
nomsnitt på 71 kg etter 6,5 år. Tilsvarendeøker kjevelengden
fram til 5 års alder ved en gjennomsnittlig kjevelengde på
269mm. Simleneavsluttervekstenved en gjennomsnittsvektpå
34 kg etter 2,5 år, og ved en kjevelengdepå 239mm etter 2,5 år.

Sørområdet
I RondaneSørområdeble det også samlet inn kjever i 1992 og

1995. Kjeveinnsamlingeni 1992 ga i alt 205 kjønns- og alders-




bestemte kjever, mens innsamlingen i 1995 resulterte i 156

kjønns- og aldersbestemtekjever. Dette tilsvarer henholdsvis29
og 27% av de felte dyrene. Kjeveinnsamlingenviser at det ikke
har vært noen betydeligeendringer i dyrasslaktevekteller kjeve-
lengde i Sørområdeti løpet av overvåkningsperioden(tabell 13).

Bukkene i Sørområdetnår en maksimalslaktevekt på ca 89 kg
og en kjevelengdepå 275-283 mm etter 5-7 år. Simlenenår en
maksimalvektpå 36-37 kg etter 3,5-4 år. Tilsvarendeøker kjeve-
lengden hos simlene fram til 2,5-3,5 års alder, og avtar ved en
kjevelengdepå 241- 244 mm.

Tabell 11. Slaktevektog kjevelengdehos kalver,ungdyr og dyr to år og eldre felt i Rondane
nord i 1992og 1995. - Carcassweight andjaw bone length in calves,yearlingsand reindeer
two yearsand older killed in Rondanenord in 1992and 1995.

År/year alder/age
Slaktevekt/carcassweight

kjønn/sex gj.snitt 1 sd n
Kjevelengde/jawbonelength

gj.snitt 1 sd n

1992 0 Bukk/male 16,0 4,2 2 185 10 6
1992 0 Simle/female





170




1
1992 11/2 Bukk/male 32,0 9,8 4 227 12 9
1992 11/2 Simle/female 33 4 4 221 7 10
1992 2+ Bukk/male 66,5 14,0 15 264 12 36
1992 2+ Simle/female 34 5,8 17 237 7 32
1995 0 Bukk/male 17,4 2,3 25 176 6 27
1995 0 Simle/female 15,9 3,7 13 173 6 13
1995 11/2 Bukk/male 33,6 3,8 9 231 5 10
1995 11/2 Simle/female 27,2 5,6 6 223 13 7
1995 2+ Bukk/male 60,8 10,8 30 265 12 32
1995 2+ Simle/female 32,8 4,9 54 239 6 67

* Endringerinnenkjønns-ogaldersklassesomersignifikantmellomårvedp<0.05.- Differences
withinage-andsexclassessignificantelydifferentat p<0.05.

Tabell 12. Slaktevektog kjevelengdehos kalver,ungdyr og dyr to år og eldre felt i Rondane
sør i 1992og 1995. - Carcassweight andjaw bone length in calves,yearlingsand reindeer
two yearsand older killed in Rondanesør in 1992and 1995.




Slaktevekt/carcassweight Kjevelengde/jawbonelength
År/year alder/age kjønn/sex gj.snitt 1 sd n gj.snitt 1 sd n

1992 0 Bukk/male 17,8 3,7 25 180 9 31
1992 0 Simle/female 17,4 3,3 15 183 9 19
1992 11/2 Bukk/male 35,8 6,6 19 230 9 29
1992 11/2 Simle/female 28,5 4,6 10 225 8 13
1992 2+ Bukk/male 67,1 20,7 46 265 15 62
1992 2+ Simle/female 35,6 3,6 34 242 6 51
1995 0 Bukk/male 18,7 2,5 18 183 8 24
1995 0 Simle/female 17,4 4,0 23 179 10 26
1995 11/2 Bukk/male 33,7 4,0 10 231 9 17
1995 11/2 Simle/female 25,0 1,7 3 228 8 7
1995 2+ Bukk/male 64,2 17,6 20 265 14 23
1995 2+ Simle/female 35,7 3,8 38 240 7 59

* Endringerinnenkjønns-ogaldersklassesomersignifikantmellomårvedp<0.05.- Differences
withinage-andsexclassessignificantelydifferentat p<0.05.

26

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

 



022

29
(ke
ve-
13).

kg
en
ve-
en

nina fagrapport 022

Tabell 13. Antall kjønns- og aldersbestemte kjever fra
RondaneSør. - Number of age- and sex classifiedjawbones
from Rondanesouth.

År/year Kjønn/sex Kalv/calf 11/2 år/years 2+ Sum/total

1992 Bukk/male 31 29 62 122
1992 Simle/female 19 13 51 83
1995 Bukk/male 24 17 23 64
1995 Simle/female 26 7 59 92

Sum/totaI 100 66 195 361

3.2.4 Snohettaområdet

Villreinstammen i Snøhettaområdet har de siste 20-25 årene
vært viet spesielloppmerksomhet både i forsknings- og forvalt-
ningssammenheng,blant annet med større undersøkelserfor å
få belysteffekten av den storeAurautbyggingen som skjærerdi-
agonalt gjennom området og deler det i to - Snøhetta Øst-
område (2117 km2) og Snøhetta Vestområde (1228 km2)
(Skogland1986, Jordhøy1994 og 1995).

Opprinnelig var fjellreinen i Snøhettaområdeten del av en stor
stamme som bevegetseg fritt mellom kystnæresommerbeiter i
vestog rikevinterbeiter langt inne på den skandinaviskehalvøya.
Med byggingen av jernbane og senerebilveg over Dovrefjell ble
reinen henvisttil det som idag er Snøhettaområdet(fjellområde-
ne mellom Lesjaog Sunndalen).Nye naturinngrep og forstyrrel-
ser har medført ytterligere innskrenkningerfor reinen her med
utbyggingen av Aura og Torbudalen i 1950-55 (oppdemming,
kraftlinjer og anleggsveger).Dette har resultert i at områdene
vest for Aursjøen- Gautsjøen,tross sitt store areal og indikasjo-
ner på tidligere veidebruk (tallrike fangstsystemer)er relativt lite
brukt idag. Etablering av vegforbindelse langs Eikesdalsvatnet
rundt 1990 har medført trafikkøkning over Aursjøen - Tor-
budalenog dette kan medføreen ytterligere forsterkning av bar-
riereeffekten mellom øst- og vestområdet. Områdene øst for
Aursjøen- Gautsjøen(SnøhettaØstområde)huser i dag hoved-
tyngden av Snøhettastammen.

Naturgrunnlag
Storedeler av Snøhettaområdetligger i et felt som pregesav ka-
ledonsk påvirket grunnfjell. I øst, rundt aksen Åmotsdalen -
Skamsdalen,er det en overgangssone mot rikere bergarter.
Eokambrisksparagmitt (rundt Snøhettamassivet)og Trondheims-
feltets sedimentære og vulkanske bergarter preger områdene
mot trafikkorridoren over Dovrefjell.Kompleks,men rik, er også
berggrunnen i området Grøvudalen- Åmotsdalen - med sterkt
omdannedeeokambriskesystem(NOU1983).Storvariasjonpre-
ger fjellandskapet i Snøhettaområdet,med slake flyer helt i øst
og tiltagende kupert alpinlandskap mot vest. Store israndset-
ninger fra sisteistid pregerdelerav landskapetog forsterker vari-
asjonen helt utover mot kystfjella, blant annet med morenerike
agnordaler. Klimaet har helt i øst og sørøst kontinentalt preg,
mensdet i vestog nordvester mer kystpåvirket.Årsnedbørenva-
rierer fra 400mm ved Fokstuatil over 1800mm i Eikesdalsfjella.

Beiter
Store arealer med ur, rasmarkog blokkhav preger området og
impedimentandelener på i alt 44%. Potensieltbeitearealutgjør
altså bare vel halvparten av totalarealet (tabell 1). Det finnes
imidlertid små lavdekte lommer inn imellom i høyereliggende,
steinørkenpregedeområder som brukesav reinen.Vinterbeitene
finnes i de østligeog sørøstligedelene,og utgjør samletca 17%
av totalarealet. 65-70% av disseble vurdert som slitt - middels
slitt i 1986 (Gaare 1993). Sporene etter den ukontrollerte be-
standsutviklingenog overbeitingen på 1950- og 60-tallet vises
fortsatt, men har etterhvert blitt gradvismindre synligeettersom
lavennå er iferd med å reetablereseg.Snøhettaområdethar rike
grøntbeiter fra vår til høst, blant annet på grunn av gradvisog
fremsmeltendesnøleievegetasjoni de midtre og vestligedelene.

Reinensarealbruk
I likhet med andrevillreinområderservi ogsåi Snøhettaat bruks-
mønsterettil reinenvarierer lite fra år til år. Over lengretid vil en
imidlertid se at det foregår en vekselbruk. Etter at Snøhetta-
reinenble avskåretfra de rike vinterbeitene i Rondane- Knutshø,
har det vært knapphet på denne beiteressursenpå grunn av
svært begrensetvinter beiteareal/dekke.Det er dessutenbetyde-
lig menneskeligferdsel i disseterrengene som hovedsakeligfin-
nes lengst øst i området. Soløyfjelleti Oppdal har moderat med
ferdsel/forstyrrelserog var i en periode på ca 10 år (fra 1980) et
sentraltvinterbeiteområde(Jordhøy1994). Dette området ble et-
terhvert sterkt nedbeitet og reinen har nå tatt i bruk andre vin-
terbeiter lengre sør, rundt Grøndalstrakteneog nordover mot
skytefeltet på Hjerkinn - tross myeforstyrrelseri dette området. I
mai skjer kalvingen i Sunndalsfjellahvor simlenefinner optimale
kalvingsområder i et kupert fjellterreng. Utover forsommeren
forflytter fostringsflokkenesegtil oppvekstområdenei Åmotsda-
len og fjelltraktene østovermot Drivdalen,hvorvi finner dem un-
der kalvetellingen i juni. Før reguleringen av Auravassdragetfo-
regikk kalving og oppvekst mye lengre vest, i områder som nå
delvisstår under vatn. Snøhettaer mest kjent som et godt som-
merbeiteområdeettersom varierte topografiske- og nedbørmes-
sige forhold gir variert avsmelting og dermed alltid tilgang på
friskt beite gjennom sommeren. Dyra fordeler seg på denne ti-
den mer utover i området og bukkene kan befinne seg helt uto-
ver i Møres kystfjell. Når bukkene går inn i fostringsflokkene og
brunstentar til sist i september,finner vi gjerneflokkene i de øst-
lige deler av området. Denveslestammen i Vestområdetkalver i
traktene sør og vest for Aursjøen, hvor vi også vanligvis finner
dem under kalvetellingensist i juni. Om vinteren trekker mye av
dyra her til snøfattige områder fra Vangsfjellaog østover forbi
Horrungtraktene, hvor det er lavforekomster,om enn i begren-
set omfang.

Inngrep og forstyrrelser
Det største inngrepet i Snøhettaområdeti nyere tid er utvilsomt
reguleringenav Aura- og Litledalsvassdraget,som ble gjennom-
ført først på 1950-tallet. Det danner en barrierediagonalt gjen-
nom området i nordvest-sørøstretningsom ogsåer forsterket av
trafikkerte sommer- og delvisvinteråpne veger. De store områ-
denevest for denne aksenhar vært lite brukt av rein i over 20 år
(Skogland1986). Reguleringenher båndla for eksempelde tidli-
gere tradisjonelle kalvingsområdenetil Snøhettareinen.Den an-
dre store kraftutbyggingen i området er utbyggingen av Mar-
døla/Sandgrovbotni Romsdalsfjellaførst på 1970-tallet. Ferdsel
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og aktiviteter gjør seg tidvis sterkt gjeldende i de østlige vinter-
beiteområdene. Her kan en nevne forsvaretsøvingsaktivitet på
Hjerkinn og fotturisme med utgangspunkt fra trafikkåren over
Dovrefjell, samt tilliggende tettsteder. Det er imidlertid store in-
grepsfrie areal med liten grad av menneskeligaktivitet sentralt i
villreinområdet fortsatt.

Tellinger

Totaltelling er gjennomført en gang i løpet overvåkingsperiden
(1994) i regi av villreinutvalget. Det ble da funnet i alt 1992 dyr.
Snøhettaområdethar i en periode vært forvaltet som 2 villrein-
områder (fordelt på arealene øst- og vest for Aursjø-Torbu-
barrieren), men er nå igjen samlet under ett. Det beregnings-
grunnlaget som er lagt til grunn i denne rapporten stammer fra
begge områder samlet. Under kalvetellingen i juni er spesielt
dyra i Østområdet lett tilgjengelige for telling, og datagrunnlaget
fra perioden er ralativt stort de fleste år (i gjennomsnitt 1028
dyr/telling i perioden).Vi ser av figur 9 at tilveksttallenesvinger
sterkt over år og ligger på et laverenivå enn de fleste andre om-
rådene. Dersomen sammenholdertall fra de antatt mest opti-
male kalvetellingene med median simle-ungdyrandelfra struk-

Tabell 14. Antall kjønns- og aldersbestemte kjever fra
Snøhetta.- Number of age- and sex classifiedjawbones from
Snøhetta


År/year Kjønn/sex Kalv/calf 11/2 år/years 2+ Sum/total

1991 Bukk/male 15 14 47 76
1991 Simle/female 18 12 113 143
1995 Bukk/male 30 29 98 157
1995 Simle/female 29 21 144 194

Sum/total 92 76 402 570

nina fagrapport 022

turtellingene i nærliggende periode, kommer en fram til en vin-
terbestand i 1994 på ca 2200 dyr (1129 simler-ungdyr.100/51,
beregnet ut ifra at rundt halvpartenav ungbukkene følger fos-
tringsflokken).

Tallenefra strukturtellingene stammer i stor grad fra Østområdet
og en har gjennomført tildels gode tellinger, med unntak av i
1993-94, da en fant et for lite antall dyr. Det har vært en økning
i andelenav opptalte simlergjennom periodenog en relativt sta-
bil og tilfredsstillendevoksenbukkandel(tabell 2).

Kjeveinnsamling og kondisjonsundersøkelse

Pågrunn av den store nedbeitingasom fant sted på 60-tallet, er
det av spesiellvitenskapelig interesseå følge utviklingen i Snø-
hettastammen. Denne interessenforsterkes av Snøhettareinens
forhold til Knutshøstammensom i sin tid ble reetablertved at en
del dyr fra Snøhettai en periodetrakk til Knutshøområdetom vin-
teren og forble der (Skogland 1987). Vinterbeitene i Knuts-
høområdet var svært gode og ga de magre dyra fra Snøhetta
gode mulighetertil å byggeopp igjenen god kondisjon.Sammen-
ligningen med Knutshøområdeter derfor viktig for å få en bedre
forståelseav lavbeitenesregenereringsevneetter en periode med
sterkoverbeiting.Dette forutsetter imidletidat man klarerå holde
bestandensstørrelsepå et relativt lavtog stabilt nivå.

Det er gjennomført to kjeveinnsamlingeri løpet av overvåknings-
perioden. Innsamlingeni 1991 resultertei 219 alders-og kjønns
bestemtekjever,mot 351 kjeveri 1995.Dettetilsvarerhenholdsvis
53 og 68% avde felte dyra(tabell 14).Sammenligningermedtid-
ligere kjeveinnsamlingerviserat både kjevelengde(tabell 15) og
slaktevekthossimlenei Snøhettaområdethar økt merkbart siden
reduksjonsavskytningeneble gjennomført. Sammenlignet med
Knutshøer det faktisk slik at Snøhettasimleneser ut til å være i
ferd med å tilnærme seg samme kondisjonsom naboområdet i
Øst (figur 10 og 11). Denne positiveutviklingen i Snøhettakan
nok i betydeliggrad forklaresmed at vinterbeitenetotalt sett be-
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Tabell 15. Slaktevektog kjevelengdehos kalver, ungdyr og dyr to år og eldre felt i Snøhetta
i 1991 og 1995. - Carcassweight and jawbone length in calves,yearlingsand reindeer two
yearsand older killed in Snøhettain 1991and 1995.

År/ year alder/ age
Slaktevekt/carcassweight

kjønn/sex gj.snitt 1 sd n
Kjevelengde/jawbonelength

gj.snitt 1 sd n

1991 0 Bukk/male 17,8 4,7 5 178 7,3 15
1991 0 Simle/female 17,7 3,6 10 179 7,6 18
1991 11/2 Bukk/male 35,6 3,8 5 230 10,3 14
1991 11/2 Simle/female 36,3 3,2 3 226 9,7 12
1991 2+ Bukk/male 63,6 16,7 23 265 13,1 47
1991 2+ Simle/female 34,6 4,9 43 236 8,6 113
1995 0 Bukk/male 17,4 3,1 16 180 7 30
1995 0 Simle/female 15,5 4 21 173 10 29
1995 11/2 Bukk/male 29,7 3,7 17 232 8 29
1995 11/2 Simle/female 31,0 6 19 225 8 21
1995 2+ Bukk/male 66,5 16,6 62 268 12 98
1995 2+ Simle/female 34,9 4 79 238 7 144

* Endringerinnenkjønnsogaldersklassesomersignifikantmellomårvedp<0.05.- Differences
withinageandsex-classessignificantelydifferentat p<0.05.
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Figur 11
Slaktevekter hos rein i Knutshø og
Snøhetta fra kjeveinnsamlingeri hen-
holdsvis 1979/80, 1991, 1995 og
1963, 1980/82, 1991, 1995. -
Reindeercarcassweights in Knutshø
and Snøhetta from jawbone collecti-
ons in 1979/80, 1991, 1995 and
1963, 1980/82, 1991, 1995
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gynnerå bli bra restituertetter lengretid med moderat bestand-
stetthet,og dermedbedretegjenvekstmuligheterfor laven.

Sammenligningmellom vektutviklingen i Snøhettaog Nordfjella
er også svært interessant.Nordfjella ble utsatt for en betydelig
overbeitingved at dyr fra Hardangerviddavandret inn i området i
forbindelsemed den sistebestandstoppender først på 1980-tal-
let. Etter en påfølgende reduksjonsavskytninghar stammen i
Nordfjellavært holdt påen bestandstetthetgodt under det antatt
optimale på lang sikt med tanke på optimalisering av kjøttpro-
duksjoneller jaktbare dyr. I Nordfjellahar en valgt å holde stam-
men på en såvidt lav bestandstetthetfor å bygge opp igjen de
nedslittevinterbeitene. Påtross av dette har en ikke kunnet ob-
servereen forventet kondisjonsforbedringi Nordfjella. Dette må
nok seesi sammenhengmed de østligedeleneav området - deri-
blant innen Ål i Hallingdal,som har gjennomgått en dramatisk
omlegging i brukenavfjellet vinterstid,slikat vesentligevinterbei-
tearealeri dag har et langt høyereferdselsnivåenn tidligere.

3.25 Forelhogna

Forelhognavillreinområdedekker arealmessigvel 1700 km2.Det
skiller seg ut fra de fleste andre norske villreinområder ved
manglende innslag av høgalpine områder (ca 7% impediment)
og en variert primærproduksjon over nærmest hele arealet.
Dette gir seg utslag i et balansertsesongbeitetilbud for reinen
her, som da også kjennetegnessom landetsmest produktive og
vitale villreinstamme. Genetisksett synesreinen i Forelhognaå
være noe mer lik tamrein enn villrein (Røed1986). Det har imid-
lertid vært villrein her i tidligere tider og skriftlige notater fra
1700-tallet viserat området ogsåden gang var kjent for sin stor-
vokste rein (Holthe 1977). Villreinområdet ble «reetablert» i
1956 da det ogsåble gjenåpnet for jakt.

Naturgrunnlaget

Området er avgrenset av de øverste delene av elvene Orkla,
Gaula og Glomma og ligger geologisk sett i sin helhet innenfor
det såkalteTrondheimsfeltet. Dette bestårav rike, kambrosiluris-
ke bergarter, med stedvis intrusive kaledonskebergarter. Store
løsmasseri form av elvesedimenter(dalene)og morener dekker
det meste av arealet i varierendetykkelse. Særpregedeeskersy-
stemer og andre formrike landskapselementerpreger deler av
området (Liavik 1995, NOU 1983). Kun de høyeste toppene
(1100-1300 moh.) er fri for løsmasser.Den generelt kalkholdige
og lett forvitrelige berggrunnengir gode biologiskeforutsetning-
er. Klimaeter i de sørligedeler utpreget kontinentalt medvarme
somre, kaldevintre og lite nedbør. I nord og nordvester det mer
kystinfluert (suboseanisk),med kortere temperaturgradient.

Beiter

Forelhogna har generelt en jevnere fordeling av sesongbeiter
enn de fleste andrevillreinområder(tabell 1). Det er lite av frem-
tinende snøleievegetasjongjennom sommerensom følge av låge
fjell i et slakt og rolig landskap,hvor snøsmeltingenskjerover en
relativt kort periode. Her er imidlertid betydelig innslag av rike
våtmarker og myrer som gir frodige grøntbeiter. Studier av rei-
nens beitevalg i juli viste høy preferansefor urteaktige planter
samt vier og noe lavere preferanse for grasaktige planter
(Ødegård 1992). Av potensiellevinterbeiter er innslaget rikt og
ved flytaksering i 1980 ble dette taksert til 36% av totalarealet.
Dette bekreftesav senerevegetasjonskart(Ødegård1992).

Reinens arealbruk
Selvom reinen har god tilgang på vinterbeite i Forelhogna,ser
en at dyra her som i andre områder kan benytte bestemteområ-
der år etter år, helt til laven er nærmest nedbeitet. Tidlig på
1970-tallet ble for eksempelSandfjelletog omkringliggendeom-
råder mye brukt som vinterbeite. Påslutten av 70-åra var disse
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områdene såvidt nedbeitet at reinen tok i bruk andre områder.
Bratthøa og områdene rundt ble blant annet brukt fra først på
1980-tallet. I dag finner en gjerne fostringsflokkene i vestlige
områder rundt Ytangeneom vinteren. Enkeltevintre kan imidler-
tid store deler av stammen trekke over ved Forelsjøenog beite
øst for denne noen uker eller måneder.Bukkeflokkenebeiter alt-
overveiendei østlige deler av området om vinteren og her opp-
søker de gjerne perifere, men gode vinterbeiter på tanger o.l.
(Meli 1996). Hvert år blir imidlertid flere bukkeflokker gående
igjen vest for Hogna.Områdebrukeni kalvingsperiodenkan vari-
ere noe, men Store og Lille Ytangen er sentrale lokaliteter her.
Etter kalving, utover i juni når kalvetellingenegjennomføres,fin-
ner vi gjerne fostringsflokkeneog spredte mindre bukkeflokker i
traktene rundt Grønhøa, Bratthødalen, Grøntjønnan. Område-
bruken gjennom sommerenvarierersterkt over år og det er ikke
noe klart mønster her. Under strukturtellingen om høsten har vi
de siste åra funnet flokkene i traktene fra Orvilldalen til Hest-
fjellet.

Inngrep og forstyrrelser
Forelhognaer gjennomgåendelite belastetmed inngrep og for-
styrrelser i forhold til mange andre villreinområder. Sentral-
områdenefor reinen har hverkenfotturiststier, veger eller andre
begrensendeelementerav vesentligomfang. Kraftutbyggingerer
gjennomført i områdets utkanter (Falningsjøen,Sverjesjøenog
Ya).

Tellinger
Med unntak av 1993 har det vært gjennomført totaltellinger år-
lig i hele overvåkningsperioden(vintertellinger). Det er funnet
mellom 1600 og 1728 (1992) dyr på disse tellingene. Kalve-
tellinger er også gjennomført i perioden, og med unntak av
1994 ble en stor del av fostringsdyra funnet og fotografert (i
gjennomsnitt 769 dyr/telling i perioden). Fostringsflokkenegår
overveiendespredt og i mindre flokker her enn i de andre nordli-
ge villreinomådene.Tilvekstenvarierer lite fra år til år og er den
høyestregistrerte blant stammene i overvåkningsperioden(figur
9). Med unntak av 1992 er det foretatt strukturtellinger i perio-
den. En gjennomgåendestor andel av bestanden har blitt talt.
Tallene for bukkesegmentet er stabilt høye og for simlene har
andelenvariert rundt 40% av opptalte dyr (tabell 2). Dersomen
sammenholder tall fra de antatt mest optimale kalvetellingene
med median simle-ungdyrandelfra strukturtellingene i nærlig-
gende periode, kommer en fram til en vinterbestand i 1995 på
ca 1790 dyr (788 simler-ungdyr.100/44,beregnet ut ifra at rundt
halvpartenav ungbukkenefølger fostringsflokken).

Kjeveinnsamling og kondisjonsundersøkelser
Forelhognahar i en årrekke vært landets mest produktive vill-
reinområde, med både høy og stabil avkastning. Likesåhar fel-
lingsprosentenvært høy og stabil på alle kategorier dyr. Disse
forholdene har sammen med områdets oversiktlige struktur bi-
dratt til at stammen har vært holdt på et stabilt nivå. Påtross av
dette har vekteneog kjevelengdenpå rein i Forelhognagått ned
over lengre tid (Skogland1989). Dette har blant annet blitt tol-
ket som et resultat avjegerseleksjon.Kvikneog Vingelen fjellsty-
rer grep fatt i denne problematikkentidlig, og innførte alleredei
1993 progressivpris på reinsjakta.Dette prissystemetvirker slik
at jegerne betaler en høyerekilopris når dyra de feller er større

enn gjennomsnittet for den aktuelle korttypen. Ordningen er så
langt innført i Kvikne og Vingelen. Utviklingen i Forelhognaer
derfor av spesiellinteresse,både med tanke på å kunne påvisei
hvilken grad jegerne skyterde størstedyra,og mulighetenefor å
se i hvilken grad en ved hjelp av prisingpåjakta kan ha mulighe-
ter for å redusereslik seleksjon.

Det er gjennomført kjeveinnsamlingi 1992, 1994 og 1995. I
1992 ble det samlet inn i alt 562 kjønns-og aldersbestemtekje-
ver, mot 430 kjever i 1994 og 398 i 1995. Dette representerer
henholdsvis70, 68 og 73% av de felte dyra (tabell 16). Kon-
disjonsundersøkelseneviste at bukkene i Forelhogna når en
maksimumsvektpå 97 kilo (gjennomsnitt for aldersklasse,1992)
etter drøyt 8 år (R2=0,89),og tilsvarendeen maksimalkjeveleng-
de på 284mm etter ca 4,5 år (R2=0,92).Bukkenei materialet fra
1995 var i likhet med de andre gruppeneav dyr noe mindre enn
i 1992 (tabell 16), og har en maksimalslaktevekt (gjennomsnitt
for aldersklasse)på 84,5 kg, som de når etter 6,8 år (R2=0,88),
mens kjevelengdener uforandret, sammenlignetmed 1992 (ta-
bell 17). Ogsåsimleneer noe mindre i 1995 enn i 1992 da da de
hadde en maksimalslaktevektpå 41,7 kg i gjennomsnitt (for al-
dersklasse)etter 3,6 år (R2=0,64).Simlenei 1994-materialetnåd-
de maksimalvektaetter 3,5 år og tilsvarendefor 1995 var 38,2
kg etter 3,4 år (R2=0,73).I likhet med bukkeneer det ingen bety-
delige endringer i simleneskjevelengdefra 1992 til 1995, og ut
ifra 1995-materialethar de en maksimalkjevelengdepå 249 mm
etter 3,6 år (R2=0,90).

Kondisjonsundersøkelseneviser at det har vært en overveiende
nedgang i vekt på alle kategorier dyr, mens kjevelengden har
vært stabil hos åringsbukkene og simlene. Både slaktevekt og
kjevelengdeer betydelig reduserthos kalverog ett og et halvt år
gamle dyr (P<0,05,tabell 16). Bukkekalvenei 1992 veide i gjen-
nomsnitt 26,3 kg, i 1994 25,0 kg og i 1995 23,5 kg i, (F=12,3,
df=2/294, p<0.01). Tilsvarendevar kjevelengdefor denne kate-
gorien 197 mm i 1992, 195 mm i 1994 og 191 mm i 1995
(F=4,2, df=2/ 213, p<0.01, tabell 16). Den samme nedgangen
finner vi hos simlekalvenesom hadde en slaktevekt på 25 kg i
1992, 24,6 kg i 1994 og 21,8 kg i 1995 (F=21,2, df=2/244,
p<0,001), mens kjevelengdenvar 193 mm i 1992, 195 mm i
1994 og 186 mm i 1995 (F=12,6,df=2/270, p<0.01, talsell 17).

Tabell 16. Antall kjønns- og aldersbestemteunderkjever fra
Forelhogna. - Number of age- and sex classifiedjawbones
from Forelhogna.

År/year Kjønn/sex Kalv/calf 11/2 år/years 2+ Sum/total

1992 Bukk/male 143 59 97 299
1992 Simle/female 102 26 136 264
1994 Bukk/male 87 53 81 221
1994 Simle/female 88 22 99 209
1995 Bukk/male 87 48 96 231
1995 Simle/female 81 15 71 167

Sum/totaI 588 223 580 1391
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Tabell 17. Slaktevekt og kjevelengde hos kalver, ungdyr og dyr to år og eldre felt i
Forelhognai 1991, 1994 og 1995. - Carcassweight andjawbone length in calves,yearlings
and reindeer two yearsand older killed in Forelhognain 1992, 1994and 1995.

Slaktevekt/carcassweight Kjevelengde/jawbonelength
År/ year alder/ age kjønn/sex gj.snitt 1 sd gj.snitt 1 sd n

1992 0 Bukk/male 26,3 4,0 137 197 11 143
je- 1992 0 Simle/female 25,0 3,0 86 193 8 101
-er 1992 11/2 Bukk/male 43,5 6,2 50 244 11 59
In- 1992 11/2 Simle/female 35,4 6,0 24 232 9 26
en 1992 2+ Bukk/male 81,7 14,5 86 278 11 97
)2) 1992 2+ Simle/female 40,6 6 126 247 9 136
ig- 1994 0 Bukk/male 25,0 4,0 74 195 10 87
fra 1994 0 Simle/female 24,6 3,9 78 195 8 88
nn 1994 11/2 Bukk/male 45,9 8,5 47 247 10 53
litt 1994 11/2 Simle/female 33,2 4,8 18 234 8 22
8),

ta-

1994

1994

2+

2+

Bukk/male
Simle/female

81,9

39,9

13,9
4,8

75

83

279
246

12
7

81

99

de 1995 0 Bukk/male 23,5 3,8 86 191 9 87
al- 1995 0 Simle/female 21,8 2,9 81 186 8 81




1995 11/2 Bukk/male 40,8 5,3 4,9 243 8 48
3,2 1995 11/2 Simle/female 31,9 4,7 15 229 8 15
ty- 1995 2+ Bukk/male 74,7 13,1 99 279 11 96
ut 1995 2+ Simle/female 37,4 5,1 69 247 7 71
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* Endringerinnenkjønnsog aldersklassesomersignifikantmellomårvedp<0.05.- Differences
within ageandsex-classessignificantelydifferentat p<0.05.
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3.2.6 Knutshø

Knutshø villreinområde dekker nær 1780 km2 og grenser inn
mot Snøhettaområdeti vest, Rondaneog sølenkletten i sør og
Forelhognai nordøst.Villreinstammenher er trolig en del av en
størrestamme med opprinnelig fjellrein, som hadde tilhold i sto-
re fjellområder rundt Dovrefjell.Etteroverbeskatningog økende
omfang av menneskeligeinngrep på første halvdelav 1900-tal-
let var reinen i Knutshø trolig nesten forsvunnet. På 1960- og
70-tallet ser det ut som stammen her reetablerte seg møysom-
melig (Scheie1993). Sannsynligvisskjeddedette med basisi mi-
grerende rein hovedsakeligfra Snøhettaområdetsom følge av
overpopulasjon og harde snøvintre der (Holthe 1977, Røed
1986). I områdenesørfor Savalenhar det fra 1970-årabygd seg
opp en liten stedegenstamme, som for en stor del har tilhold i
skogen. Denne vesle stammen har muligens basis i innvandret
rein fra Sølnkletten.Det har forøvrig vært sporadisktamreindrift
i avgrensedeområder her fra sist på 1800-tallet til ut på 1940-
tallet. Gamlefangstsystemerantyderat det nok harvært utstrakt
utveksling av rein, ikke bare mellom Knutshø og Rondane/-
Snøhettaområdet,men også over til Trollheimen i tidligere tider
(0. Mølmen, pers.med.).

Naturgrunnlag
Geologisk sett ligger området innenfor det såkalte Trond-
heimsfeltet, med sterkt omdannede, kambrosiluriske skifre.
Disseer kalkrike, lett forvitrelige og gir et næringsrikt løsmasse-
dekke. Dette gir segutslag i en særdelesmangfoldig og rik vege-
tasjon. Avrundede og i stor grad vegetasjonskleddefjellformer

karakteriserer området og de høyeste toppene når opp mot
1700 moh. (SøndreKnutshø, sørvesti området). Landskapeter
ellers preget av avsetninger fra under og like etter siste istid.
Markertestrandlinjeretter bredemtesjøerfinner en for eksempel
i lia vest for Gåvålia.Naturgeografisk har Knutshøflere likhets-
trekk med Forelhognaog her er sparsomtmed opprevneog vil-
le fjellpartier med tilhørende snøfonner i skyggesidene.Klimaet
er tilnærmet kontinentalt, med varme somre, kaldevintre og lite
nedbør.

Beite
Knutshøhar i likhet med Forelhognalite uproduktiv mark, impe-
dimentandelener på 9%. Området har gode vinterbeiter og lav-
mattene er av de mektigste (vekt/m2)somfinnes i norskevillrein-
fjell. De utgjør rundt 40% avtotalarealet og har forøvrig liten el-
ler ingen synlig slitasje (tabell 1). Kalkkrevendeplantearter gir
fjellheiene mange steder et frodig preg, og sentralt i området er
det store og rike myr- og våtmarksareal.Totalt sett kan det se ut
til å væreen tilnærmet optimal fordeling på sesongbeiteressurse-
ne i Knutshø(tabell 1).

Arealbruk
Systemet rundt Knutshøene og nordover tangen mellom
Vinstradalen og Drivdalen er et sentralt område i mange faser
gjennom sesongen.Det er mye benyttet om vinteren og her har
vi ogsåfunnet fostringsflokkene under kalvetellingai juni de sis-
te åra. Likesåi brunsten under strukturtellinga har vi funnet dyra
her årlig på 1990-tallet. Vinterbruken ellerser naturlig knyttet til
andre høyereliggende og lavkledde drag og områder rundt
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Orkelhøa,Leirtjønnkolllen,Sletthøog Høggiaer herviktige lokali-
teter. Bukkenestår mye i området fra Storhø i Folldalog østover.
Overtid servi her som i andrevillreinområderat arealbrukenpul-
serer.Kalvingsområdeneligger inne i sentraledeler av området, i
et småkupertterreng mellomstore myrkomplekser.Det er kun de
høyestetoppene i vest og sørvestsom har snøfonnersommeren
igjennom. Dette er derfor nøkkelområderfor dyra i varmeperio-
der om sommeren. Forøvrigsynesdet mer tilfeldig hvor reinen
opptrer på sommeren,da grøntbeitetilgangener god.

Inngrep og forstyrrelser
Et relativt omfattende vegnett går inn i sentrale deler av områ-
det. Disseer dels åpne for almen ferdsel i sommerhalvåretog
medfører en lettere tilgjengelighet for mange interessegrupper
med fjellet som mål. I tilknytning til vegen og større vatn finnes
større hyttekonsentrasjoner,som for eksempelved Orkelsjøen.
Det gjennomført flere kraftutbygginger i området og de 2 stør-
ste innen sentraledelerer Fundinog Innerdalsmagasinet.Enstor
del av det nevntevegnettet har direkte tilknytning til kraftutbyg-
gingen. Det totale omfanget av inngrep og forstyrrelserkan ka-
rakteriseressom merkbart negativt for reinen, spesieltom som-
merenda en ofte sertendensertil stressadferdhosdyra.

Tellinger
Totaltellinger er gjennomført på vinteren i 1992 og 1994 i regi
av villreinutvalget. Ved totaltellingen i 1994 fant man noe i un-
derkant av 1300 dyr. Fostringsdyrahar gjennomgående vært
samlet i en eller to store fostringsflokker, og har vært lett til-
gjengelige under kalvetellinga sist i juni. Det overveiende av
stammens fostringsdyr (vel 1000 dyr i gjennomsnitt/telling) er
funnet hvert år. Tilveksttalleneer gjennomgåendehøye,men vi-
ser forbausendestore svigningerover år, fra rundt 50 til over 67
kalv/100simler-ungdyr(figur 9). Det er gjennomført strukturtel-
linger i alle år i overvåkningsperioden.Prosentandelenav opptalt
voksenbukker gjennomgåendelavog har ligget på rundt 10% i
perioden, men det er tendens til en vissøkning sist i perioden
(1995). Kalveandelenpå dissetellingene er relativt høy på rundt
26% (tabell 2). Dersomen sammenholdertall fra de sisteantatt
mest optimale kalvetellingene med median simle-ungdyrandel
fra strukturtellingene i nærliggendeperiode, kommer en fram til
en vinterbestand i 1995 på ca 1460 dyr (702 simler-ung-
dyr.100/48, beregnet ut ifra at rundt halvpartenav ungbukkene
følger fostringsflokken).

Kjeveinnsamling og kondisjonsundersøkelse
Det har vært gjennomført 2 kondisjonsundersøkelseri løpet av
overvåkningsperioden.I 1992 ble det samlet inn i alt 119 kjønns-
og aldersbestemtekjever, mens en i 1995 samlet inn i alt 203
kjever. Dette er henholdsvis56 og 63% av de felte dyra (tabell

18). Kondisjonsundersøkelsenviste at bukkene i Knutshø-
området når sin maksimalvekt(gjennomsnitt pr. aldersklasse)et-
ter 5,5-7 år. Vektutviklingen hos bukkeneavtar ved en gjennom-
snittsvekt på 86 kilo i 1992 og ca 99 kilo i 1995. Dette har sam-
menhengmed at det er noen flere eldre bukker (eldreenn 6 år) i
materialet fra 1995 mot i 1992. Kjevelengden hos bukkene i
Knutshøøker fram til 5 årsalder, og har da en maksimallengde
på 277-280 mm. Tilsvarendenår simlene sin maksimalvekt på
35,6-38,6 kg ved 2,5 års alder, tilsvarende øker kjevelengden
fram til 3 års alder da den oppnår et maksimum på 244 mm i
1992 mot 240 mm i 1995.

Kondisjonsundersøkelsenantyder en vissnedgang både i slakte-
vekt og kjevelengder i tidsrommet 1992-1995, men denne er
ikke statistisksikker. Bukkekalvenehar en gjennomsnittsvektpå
21-22 kilo, og en kjevelengdepå 184-188 mm. Tilsvarendefor
simlekalveneer den gjennomsnittlige slaktevektapå 18-19 kg,
menskjevelengdener på 181 mm (tabell 19).

Fellingsprosenteni Knutshø har variert mellom 50 og 61% i lø-
pet av den siste5-årsperioden.Alderssammensetningeni materi-
alet viserat bukker som er 2,5 og dels4 år gamle felles med en
laverefrekvensenn forventet, forutsatt stabil bestandog tilnær-
met lik tilvekst. 2 år gamle bukker utgjør for eksempelbeskjedne
6,5% av de bukkenesomfelles,mens3-åringeneutgjør 16% og
4-åringene23%. Tilsvarendefor simleneutgjør 11/2 åringenebe-
skjedne 14% av de simlenesom felles mens21/2åringene utgjør
11% og 3-åringene hele 22%. Frekvensenav dyra på hvert al-
derstrinnopptil 4 årsalder for simleneog 5 årsalderfor bukkene
viser en betydelig sammenhengmed dyrasstørrelse(slaktevekt)
k'=0,81 for bukkene og k'=0,21 for simlene. Disseresultatene
gir en sterk pekepinnom at størrelsenhar betydning for i hvilken
grad de felles i jakta.

Tabell 18.Antall kjønns-og aldersbestemteunderkjeverfra
Knutshø.- Number of age-and sexclassifiedjawbones from
Knutshø.

År/ year Kjønn/sex Kalv/calf 11/2 år/years 2+ Sum/total

1992 Bukk/male 13 9 38 60
1992 Simle/female 9 4 46 59
1995 Bukk/male 21 17 54 92
1995 Simle/female 27 15 69 111

Sum/totaI 70 45 207 322
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Tabell 19. Slaktevektog kjevelengdehos kalver, ungdyr og dyr to år og eldre felt i Knutshø
i 1992 og 1995. - Carcassweight andjawbone length in calves,yearlingsand reindeer two
yearsand older killed in Knutshøin 1992and 1995.

År/year alder/age
Slaktevekt/carcassweight

kjønn/sex gj.snitt 1 sd n
Kjevelengde/jawbonelendth

gj.snitt 1 sd n

1992 0 Bukk/male 22,6 3,8 12 184 7 13
1992 0 Simle/female 19,1 2,7 8 181 6 9
1992 11/2 Bukk/male 35,2 4,0 10 237 6 9
1992 11/2 Simle/female 33,7 5,5 3 229 6 4
1992 2+ Bukk/male 72,3 12,6 38 274 10 38
1992 2+ Simle/female 38,4 3,6 41 244 4 46
1995 0 Bukk/male 21,4 3,4 16 188 4 21
1995 0 Simle/female 18,0 2,0 22 181 5 27
1995 11/2 Bukk/male 33,1 3,4 15 238 6 17
1995 11/2 Simle/female 31,0 3,8 16 230 5 15
1995 2+ Bukk/male 74,4 13,5 38 273 8 54
1995 2+ Simle/female 35,6 3,9 61 240 7 69

* Endringerinnenkjønnsog aldersklassesomersignifikantmellomårvedp<0.05.- Differences
within ageandsex-classessignificantelydifferentat p<0.05.

3.2.7 Svalbard

Svalbarder en isolertøygruppe hvor reinen har utviklet seg over
langtid. Når reinenopprinnelig innvandretvet en ikke, ettersom
delerav øygruppen kan ha vært isfri i over 40 000 år (Salvigsen
1979). Det finnes to høyarktiskereintyper; svalbardreinen,som
leverkun på Svalbard,og Pearycaribou som leverpå øyene i det
nordlige Canada.Disseto underartene har flere fellestrekk som
skillerdem fra reinsdyrpå fastlandet. Det er påvistat Pearycari-
bou genetisksett er svalbardreinensnærmestelevendeslektning
(Røedm. fl. 1986). Lite fellestrekkvistedet seg i denne sammen-
heng å være mellom svalbardreinenog reinen på NovajaZemlja
eller på Norgesfastland. Disseholdepunktenetyder derfor på at
svalbardreiner kommet vestfra, men når dette skjeddeog hvor-
dan det skjeddevet en dessverreikke.

Deeldste spor etter menneskersom er kjent på Svalbard,er fra
1596 da nederlenderenWilliam Barentsoppdaget øyegruppen.
Førstfra midten av 1800 tallet ble imidlertid jakten på rein om-
fattende. Fra 1910 var bestanden trolig sterkt redusert på
NordenskiöldLand,og i flere områderav Spitsbergenvar den ut-
ryddet. Dyrene ble derfor fredet da Svalbardlovenble vedtatt i
1925. Denne fredningen gjelder fortsatt. Bestandenav svalbar-
drein har nå tatt segopp over heleøygruppa,til delsved "hjelp"
av utsetting i noen områder.

Naturgrunnlag
Svalbardhar en sværtvariert beggrunn, hvor alle geologiskepe-
rioder er representert. Innenfor studieområdet (Nordenskiøld
Land)preges geologien av tertiære avsetninger. Landskapetpå
Svalbarder spesielt,med mangestore,vide daler og et mangfold
av fjelltopper og høydedrag hvor isbreer ofte dekker botnene
imellom. Det fysiskemiljøet leggersterke begrensingerpå livsut-
foldelsenog det terrestresystemethar derfor lav produksjon, et-

tersom temperaturene er lave og vekstsesongenkort. Trær og
buskermangler nestenhelt på Svalbardog permafrostenmedfø-
rer at fuktige vegetasjonstyperdominerer i et ellersfragmentert
vegetasjonsdekke.For vegeterte områder ligger primærproduk-
sjonenpå et nivåsomtilsvarerproduksjoneni vest-Afrikasørken-
områder (MD 1994). Lavarter,som utgjør en viktig næringskilde
på fastlandet, forekommer på Svalbardspredt og på mer be-
grensete areal. De holdes i stor grad nede av reinens beiting. I
områder som er reintomme over lengre tid utvikles rabbesam-
funn med lav. Moser og gras- og treaktige planter syneså være
langt mer tilgjengelig, i alle fall i Reindalen.

Trekk fra svalbardreinensøkologi
I et langt tidsperspektivhar svalbardreinentilpassetseg det nøy-
somme livet på tundraen. Den har utviklet lang, varm vinterpels,
hårene er nesten tre ganger lengre enn hos fastlandsrein,
(Nilssenm. fl. 1984, Cuyler og Øritsland 1992), og den har en
rolig tilværelse (lavt aktivitetsnivå) og et spesielt fordøyelsessy-
stem, som gjør den istand til å utnytte vinterens meget begren-
sete mattilbud. Den har ikke utviklet antirovdyradferd i form av
flokkdannelse.Året rundt går de i smågrupper på ca. 1-5 dyr og
det skjer for eksempel ingen sosialiseringi fostringsflokker etter
kalving, slik vi ser det hos fastlandsreinen.Det er derfor trolig at
kalveneikke utvikler sosialebånd, som er nødvendigfor et flokk-
liv. Imidlertid kan det syneså finnes unntak fra dette i det reinen
på Nordenskiöldkystenofte opptrer i flokker på 10-30 dyr vinters
tid. Disseflokkene har tydelig flokkadferd. Svalbardreinenkan
om sommeren konsentrere seg om beiting og hvile, uten å bli
avbrutt av insektplage eller andre forstyrrende elementer.
Svalbardreinenvandrer vanligvis lite og resultatenefra et radio-
merkingsprogramviste at dyrene har tilhold innenfor noen om-
råder på noen få km2 både sommer som vinter (Tyler og
Øritsland 1989). I motsetning til reinen på fastlandet, som har et
utpreget nomadisk(f. eks.,norskvillrein)eller migratorisk (f. eks.
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russiskvillrein) levesett,er svalbardreinsværtstasjonær.Barepå
NordenskiöldLandantasdet å være 5 delbestandersom leverin-
nenfor nokså avgrensete områder. Det at reinen rundt 1980
ennå ikke hadde gjeninnvandret til nordsiden av Isfjorden for-
sterkerogsådette bildet. Under perioder med nedisingavvinter-
beitet kan imidlertid forflytninger forekomme.

Jakt i egentlig forstand finner vi ikke på Svalbardog den vanlig-
ste dødsårsakenhos svalbardreiner sult (90%) på seinvinteren
(Tyler 1987a). Dette er en svært selektiv dødsårsakog sultedø-
den rammer hovedsakeligunge (6-10 månedergamle kalver)og
gamledyr (mer enn 7 år). Det hendersjeldenat dyr mellom 1 og
6 år sulter i hjel (mindre enn 2% av alle tilfeller). Defleste av dy-
rene som er i sin bestealder, overleversom regel vinteren og de
bruker vanligvisheller ikke opp helefettreservensin om vinteren.
Voksnesimler har for eksempelgjennomsnittlig 3 kg fett igjen i
mai måned (Tyler1987b). Dette er omtrent en fjerdedel av høs-
treserven.Dødelighetenkan varieremye fra år til år. I dag finnes
det svalbardrein på Spitsbergen, Edgeøya, Barentsøya og
Nordaustlandet.Svalbardreiner ikke formelt jaktbar, fredningen
fra 1925 gjelder fortsatt, men fra 1983 har fastboende på
Svalbardfått fellingstillatelsepå et begrensetantall dyr i 4 områ-
der på Nordenskiöld Land. Prinsippet i forvaltningen av denne
ordningen har vært at fellingen ikke skal forstyrre den naturlige
bestandsutviklingen.

Inngrep og forstyrrelser
Økosystemenepå Svalbardhører til de minst påvirkede, store
systemenevi kjennertil. Destore, nærmest intakte villmarsområ-
dene her vil derfor være et viktig referansepunkt også når det
gjelder reinensøkologi.

Tellinger
Registreringav struktur og dødelighet har vært foretatt i en år-
rekke i 5 dalfører på NordenskiøldLand (Hindrum et. al. 1995).
Metoden omfatter registreringav observerteflokker og dyr med
modifisert fordeling på alder og kjønn. Dyrsom har strøket med
i løpet av vinteren blir også notert og kjeven innsamlet for må-
ling og aldersbestemmelsedersom den tilhører voksne dyr.
Tellingen foregår i månedsskiftetjuli/august da været er stabilt
og observasjonsforholdenegunstige.

Resultateneer ikke nødvendigviset uttrykk for det totale antall
dyr som finnes i de enkelte dalfører, men et bilde av bestands-
struktur, kalveproduksjon,flokkstørrelseog dødelighet i et leng-
re tidsperspektiv. Strukturen kan være en pekepinn for forvalt-
ningen av villrein på fastlandet der denne er sterkt påvirket av
den til enhvertid rettedejaktavskytning.Vi serav tabell 2 at buk-
keneer godt representerti overvåkningsperioden.Vinteren 1991
var det stor avgang (101 kadavreregistrert i studieområdet) på
grunn av nedisingav beiter og vi serda ogsåat kalveandelenva-
rierer betydelig. Bortsett fra Setesdal- Ryfylkeheienemed sine
ekstremeklimabetingelserer kalvetilvekstenpå Svalbardgenerelt
sværtvarierende,sammenlignetmed villreinområderpå fastlan-
det (figur 9).
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3.2.8 Nordfjella

Nordfjella villreinområde er landets 6. største og dekker nær
2900 km2. Området har tidligere vært sammenhengendemed
Hardangervidda,før riksvegog jernbane satte en sperrefor ut-
veksling av dyr mellom disse to områdene. Store deler av
Hardangerviddastammenhar imidlertid vært her på «vinterbeite-
visitt» i perioden 1976-81, noe som medførte sterk overbeiting.
Nordfjella er et tradisjonsrikt villreinområdeog tidligere fangst-
kultur er godt dokumentert gjennom arkeologiskeundersøkelser
og tallrike fangstrelaterte fortidsfunn (Indrelid 1975). Gjennom
de siste 150 år har den opprinnelige villreinstammenblitt opp-
blandet med tamrein under flere drifteperioder, den siste i tids-
rommet 1946-82. Undersøkelserav genetisk struktur i villrein-
stammene indikerer at reinen i Nordfjella er mer lik reinen fra
Forelhogna (tamreinopphav) enn den mer genuine villreinen i
Snøhetta(Røed1986). Nordfjellaer kanskjedet villreinområdet i
landet som er sterkestbelastetmed inngrep og forstyrrelser,ved
sidenav Setesdal-Ryfylkeheiene.

Naturgrunnlag
Hallingskarvet og Reineskarveter framtredende landskapsele-
ment i Nordfjella villreinområde. Dissestore fjellmassivenebe-
står, i likhet med store delerav området, av hardenæringsfattige
dypbergarter tilhørende det såkalteJotundekket. Grunnfjell be-
ståendeav granitter og gneiser,samtomdannedesedimenterog
vulkanitter forekommer henholdsvisi et felt sørover fra Lærdal
og nordvestoverfra Geilo. Over grunnfjellet er det avsatt kam-
brosiluriske sedimentære bergarter. Disse ligger som et belte
rundt Hallingskarvetog Reineskarvetog finnes ellersfeltvis i den
sørligeog vestligedelenavområdet, som rundt Flåmog nord for
Finse(Askvik1983, Rønningen1986).

Nordfjella har en svært variert og opprevet topografi, med stort
innslag av høgalpint fjellandskap. Betydeligearealer ligger over
1500 moh. og her pregesterrenget avspisseegger og topper på
opp til 1800 moh., med til delsstore breer og snøfonner i skyg-
gehellingene. Dype daler og brebotner skjærerseg inn i områ-
det mangesteder. Det topografiske mangfoldet avtar noe lengst
øst, mot Ål og Hemsedal. Det går et markert klimaskille ved
Hallingskarvetog videre langsLangfjellaog det mest kontinenta-
le klimaet har en i øst og nordøst, men det er også relativt lite
nedbør i nordvest i Lærdalsfjellene,da disseområdeneer dekket
av høye fjell i vest. Den største nedbøren finner en vest for
Hardangerjøkulen- Nyhellermagasinet- Grånosi. Nedbørenav-
tar påtagelig nedovermot dalføreneFlom,Aurland og Lærdal.

Beiter
Høgdeforholdog snømengdemedføreren høg andel av impedi-
ment (45%). Hovedtyngden av vinterbeitet ligger i et belte 3-
400 m over bjørkeskogen(Gaare1994). I sørøster det konsen-
trert langsBergensbanenopp mot Hallingskarvet.I nordvest lig-
ger det i fjellkanten langsSognefjordenog Lærdalog i sørøster
det konsentrert langs Hemsedal.Totalt utgjør vinterbeitene ca
15% av arealet i Nordfjella (tabell 1).Vinterbeiteneer gjennom-
gående slitte og kun 1/5 er vurdert som «ubeita». Minst slitasje
har områdene mellom Bergensbanenog Hallingskarvet,samt
fjellkanten langs Lærdalen,delvis nordvest for vegen Aurlands-
vangen - Lærdalsøyriog mot Flomsvassdraget.Vinterbeitene
mot Hemsedalbegynner å bli tydelig slitt (P. A. Knudsen pers.
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medd). Grøntbeitet er gjennomgåendesvært godt representert
og utviklet innen store deler av det potensielle beitearealet og
det er klart at vinterbeitet er «flaskehalsen»her som i andrevest-
lige villreinområderforøvrig.

Arealbruk
Områdebrukerom vinterener naturlig knyttet til lavkleddearealer
og dyra vil da i utgangspunktet hovedsakeligoperere i øst og
nordøst,samt i begrensetomfang i Aurland vestfjell. Beitenestil-
gjengeligheter i østog kan i dagværebegrensetavvinterturisme
og det er idag de nordøstligeområder som er mest brukt av rei-
nen om vinteren. Simlenekalvet tidligere blant annet ut mot de
østlige dalførene,Sognefjordenog Lærdal(Knudsen1989). Idag
er det generellebildet at kalvingeni øst har opphørt og at den i
hovedsakforegår i fjellområdenehelt ut mot Lærdalsføret.Dette
er områder med lite forstyrrelser og tidlig grøntbeiteutvikling.
Utoversommerenbruker fostringsflokkenegjernede sentralede-
lene av området. Områdenenord for Øljuvatnet med de frodige
Saupsengeneblir ofte brukt. Aurlandsfjellaog tilgrensendeområ-
der i Ål, Hol og Lærdalblir også mye oppsøkt av fostringsflokker
sommerstid.Tilsvarendebruker bukkene mer perifere og «utli-
gjengelige»områder.Aurland vestfjell er spesieltgodt kjent som
bukkeområde,med sitt høyehabitatmangfold (rik snøleievegeta-
sjonog godt innslagav snøfonnermm). Området Flyene-Skorpai
Hol er et annet velkjent bukkeområde.Forøvrigvil det gå igjen
endel bukk i østligedelerav sommerbeiteområdeneså lengedet
er snøfonner igjen her. Underbrunstener arealbrukenmer tilfel-
dig og ofte påvirketav fremherskendevindretninger og i en viss
grad næringstrekk(sopp)på dennetida.

Inngrep og forstyrrelser
Turismeog fritidsbebyggelse,veg og jernbane samt omfattende
kraftutbygging, har båndlagt og innskrenketbetydeligevillreina-
realer i Nordfjella. De 10 større og mindre vasskraftmagasinene
med tilhørende veger og anlegg har alene medført sterke trekk-
hidre, samt lagt beslagpå betydeligebeiteareali området. Rundt
vintersportssenteretGeilo har det utviklet segstore hyttekonsen-
trasjoner med påfølgendeøkning i ferdselen ut i de nære fjell-
områder, hvor det er et stort potensialeav vinterbeite.

Tellinger, bestandog kondisjon
Nordfjella inngår ikke i overvåkningsprogrammet,men struktur-
tellinger, kalvetellingerog totaltellinger har vært gjennomført et-
ter tilsvarendemetodikk av villreinutvalget.Totaltellinger i 1990,
1991 og påfølgendeår fram til 1995 viserat det de fleste år har
blitt funnet i underkantav 2500 dyr. I alt 3 kalvetellingerer gjen-
nomført siden 1990, og disseviseren gjennomsnittlig tilvekst på
48 kalv pr. 100 simler-ungdyr.Strukturtellingerbasertpå data fra
de sisteår viser en sammensetningpå rundt 45% simler og vel
25% kalv etter jakt. Andelen av voksenbukk ligger rundt 13-
14%. Dersomen sammenholdertall fra de antatt mest optimale
kalvetellingenemed mediansimle-ungdyrandelunder strukturtel-
lingene i nærliggendeperiode, kommer en fram til en vinterbe-
stand i 1994 på ca 2430 dyr (1217 simler-ungdyr.100/50,forut-
satt at 50% av ungbukkenefølger fostringsflokken).Denoptima-
le bestandsstørrelseni Nordfjella(definert som den bestandsstør-
relsensom produsererflest dyr på lang sikt)er beregnettil å være
3300-3800 vinterdyr (Skogland1983). I et forsøk på å bedrevin-
terbeitene har bestandenvært holdt på et laverenivå enn dette.
Dadet ikke harvært gjennomført beiteundersøkelseretter 1983,

har en ikke holdepunkter om eventuelleforbedringer av vinter-
beitene. I Skogland's bæreevneanalysefra 1983 (Gaare 1986),
konkluderesdet med at en stammestørrelsei underkant av den
optimale bestandsstørrelsenvil gi en bedring av vinterbeiteneog
senerei dyrasstørrelse.Struktureni stammenhar ogsåvært holdt
stabil den siste 7-årsperioden,og har idag en storbukkandel (3
år+) som er tilfredsstillendeog etter målsetningen.Drektighets-
raten (antall drektige simlerpr. 100 simler)er relativt upåvirketav
mattilgangenom vinteren, men derimot påvirketav sommer-og
høstbeiteneskvalitet (Skogland 1984 og 1985). Dette var en
medvirkendeårsaktil at drektighetsprosentenher var såvidt høy
som 87% tidlig på 80-tallet (opplysningergjennomawiklingen av
Hol tamreinlag 1981). Variasjoneri kalveandelenunder kalvetel-
lingene i juni/juli er derfor mest avhengig av simleneskondisjon
samt kalvenesoverlevelseunder sistedel av svangerskapetog de
første ukeneetter kalving.Tilveksteni stammen har variert noe i
løpet av de siste 20 åra, men i den siste 7-årsperiodenhar den
vært relativt stabil, med rundt 50-58 kalv pr. 100 simler-ungdyr.
Dette er en forbedring fra situasjonentidlig på 1980-tallet, hvor
kalvenesoverlevelsefra mai til juli var lavere(kalveandeli juni/juli
på ca40 kalvpr. 100 simler-ungdyr).Resultaterfra kjeveundersø-
kelseni 1994 (Strandog Jordhøy1994)viserat kjevelengdenhos
kalverog 11/2 års dyr er noe større enn de var i 1981 (Skogland
1983).Av de eldre dyra viserkun bukkeneen svakendring siden
undersøkelsenei 1981. På tross av økningen i kjevelengdehos
kalv og 11/2års dyr er kjevelengdenhos 11/2årsbukk 5-10 mm
kortere enn hostilsvarendealdersklasseav bukker felt i Brattefjell
Vindeggen i 1981. Sammenligningenmed dette området er in-
teressantfordi dyra her kom fra Hardangerviddapå 1970-tallet
og har senerehatt tilgang på beiter som ikke har vært utsatt for
overbeitingsperioder,slik som på Hardangerviddaog i Nordfjella.
Nedgangeni antall simler pr. alderstrinner noe raskerenå enn i
1981. Fellingsprosentenpå kalv har vært relativt lav (21-34%),
mensden totalt (for alle kategorierdyr samlet)harvariert mellom
33 og 48% i perioden 1987-93. Enendring i alderssammenset-
ningen kan derfor skyldesat avskytningenav kalvharvært relativt
lav, mens avskytningen på simlene har vært relativt større.
Alderssammensetningenpå simleuttaketantyder imidlertid at av-
skytningenikke avvikervesentligfra den ståendebestand.

Med utgangspunkt i kjevemålet på kalver og 11/2 års dyr, samt
økningen i antall kalv pr. 100 simler-ungdyr, har stammenskon-
disjon stabilisert seg og har tendens til en positiv utvikling.
Hvorvidt økningen i kroppsstørrelseer i samsvarmed forvent-
ninger fra bæreevneberegningerog beiteundersøkelseer van-
skelig å avgjøre. Flereforhold kan bidra til at kondisjonsøkning-
en blir mindre enn antatt. Forstyrrelseri viktige vinterbeiteområ-
der, med sterkere beiting i de sentrale områdene slik at det to-
tale beitearealet ikke er tilgjengelig som forutsatt i Skoglands
bæreevnemodell(Skogland 1986), vil blant andre faktorer kun-
ne bidra til at en forventet kondisjonsøkning blir mindre - eller
uteblir.

3.2.9 Nord - Ottadalen

Området er på vel 3000 km2og representereret av de aller siste
europeiskevillreinområder med tilnærmet intakt gradient/funk-
sjonspotensiale.Det vil si at en gjennom en vest/øst-gradientfin-
ner alle vitale funksjonskvaliteter- i et omfang som reinensleve-
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sett forutsetter, herunder store arealer med kvalifisertvillmark -
med liten grad av inngrep og forstyrrelser.

Fjellområdet mellom Ottadalen og Nord-Gudbrandsdalensho-
veddalførehar et naturgrunnlag som syneså tilfredsstille mange
av reinens krav til livsmiljø (Jordhøy 1987). Erfaringsviskjenne-
tegnesområdet ved:

Kalvings-og brunstområderhvor reproduksjonsprosessenekan
foregå uten forstyrrelser fra menneskerog hvor simler med
kalverhar tilgang på godt vår/sommerbeiteetter kalving
gode topografiske betingelsermht. vern mot insektplage

- frie ferdselskorridoreri stor grad
moderat forstyrrelsesgrad
tilnærmet tilstrekkeligesesongbeiterog lang spiresesong

Ved inngående studier av fangstrelaterte kulturminner i dette
området får en et bilde av reinens tilstedeværelsei de enkelte
deler av området i tidligere tider, gjennom en lang totalsyklus
(Mølmen 1988 og 1991).Alt fra 1840 åra har det vært tamrein-
drift her i større eller mindre omfang og i løpet av 1920-årable
de siste resterav den livskraftigevillreinstammenutryddet. Først
på 1960-tallet ble den sistetamreindrifta avviklet og villreinom-
rådet etter hvert etablert.

Naturgrunnlag
Med unntak av de østligstedeler, pregesområdet geologisksett
av grunnfjell. Dette består i hovedsakav sent forvitrende gneis
og tilhører det vest-norskegrunnfjellsområdet. I disseområdene
er jordsmonnet følgelig skrint. Mellom Lesjaog Vågå strekker
det seg et smalt belte med sparagmitt og øst for dette kommer
en inn i et stort felt med rike bergarter fra kambrosilur.Dette gir
et rikereog mektigerejordsmonn fra Slådalenog helt østoverpå
de ytterste tangene. Kontinentaleflyer og ellersrolige og avrun-
dete, paleiske landformer preger traktene fra og med Lordalen
og østover,mensen tiltagende opprevet topografi gjør seggjel-
dende vestovermot kysten.Flerestore u- daler skjærerseg inn i
området langs folderetningen på berggrunnen, med Lordalen
som den største.I vester det flere agnordaler med mektige dalsi-
deavsetninger (isvasetninger).Morenedekket er tykt fra 1000
moh. og nedover i størredeler av området (Rønningen1984).

Beiter
Servi bort fra høytliggendeog tilnærmet lågproduktiveareal(ut-
gjør hele38% av Nord-Ottadalenstotalareal)utgjør vinterbeiteare-
alet ca 21% av det samledebeitearealeti Nord-Ottadalen(Gaare
1986, tabell 1). Det vesentligeav vinterbeitenefinner en fra Lor-
dalstrakteneog østover(Jordhøy1996).Potensialetav vinterbeite-
ressurseri denøstligstedelenavområdet(rundt Slådalstraktene)er
ogsåbetydelig,men harvært svært lite brukt av reinende siste25
åra.Vår-sommerog høstbeitenei Nord-Ottadalsområdetutgjørca
66% avdet totale beitearealet.Tilgjengelighetenavdette kan imid-
lertidvarieremellomår, av klimatiskeårsaker.Spiresesongener ge-
nerelt lang. Enstor del av grøntbeiteneer representerti områdene
fra og medLordalenog vestover.

Reinensarealbruk
Totaltellinger i området har gitt et tilnærmet, grovt uttrykk for
hvor reinen har stått midtvinters (Jordhøy1996). Tellingenefra
1970-tallet viserat hovedtyngdenav flokkene ble funnet i trak-
tene østafor Lordalenog områdene mot Lesja,menstilsvarende
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tellinger på 1980-tallet viser at hovedtyngden ble funnet i sør
mot Vågå. Områdene vestover herfra mot Lom har også vært
sentrale vinterbeiter i de siste 10-15 åra, mens områdene nord
for Skjåkhar vært mye brukt de aller sisteåra. Spredtesmåflok-
ker er funnet vest for Lordalen under totaltelligene, gjennom
hele perioden. Over tid gir dette bilde en antydning om reinens
pulserendearealbruk. Reinensbruksmønsteri barmarksesongen
er av klassiskkarakter. Fostringsflokkenebruker sentraledeler av
fjellområdet og etter kalvinga i mai, skjer det gjerne en bevegel-
se vestover. Mot slutten av juni finner en gjerne hovedtyngden
vest for Lordalen.Bukkenesprer seg ut mot kantene og lavere-
liggende områder om våren og trekker da gjerne ned mot sko-
gen i dalførene rundt villreinområdet. I Finndaleni Vågå har for
eksempelmindre bukkeflokker oppsøkt seterkveenefor å finne
friskt grøntbeite om våren. Ellerser det ikke uvanligå se at buk-
kene på vårvinterengraverseg ned på vierbuskenefor å beite på
disse.Utoversommerenfølger bukkenegenereltspirefasenopp-
over i høgdelaga. Mindre bukkeflokker kan også oppholde seg
innen sværtavgrenseteområder helesommerendersomde ikke
blir forstyrret. Simlenetrekker opp i mer mellom- og høgalpine
områder med blokkmark når det nærmerseg kalving. Slikeom-
rådekvaliteterfinner en myeav i Nord-Ottadalsområdet.I forbin-
delsemed årlige strukturtellinger har en mange og gode holde-
punkter for hvilke områder reinen bruker på dennetiden. Enhar
inntrykk av at reinen over tid bruker et stort geografisk spekter
av områder under brunsten. Det foregår et regionalt hovedtrekk-
mønstergjennom villreinområdet i en nordvest/ sørøst-gradient,
mellom kontinentale vinterbeiter og kystnære sommerbeiter.
Lordalenutgjør her et grovt skilleog innerst i denne dalen passe-
rer det ofte store flokker på trekk mellomsesongbeitene.

Inngrep og forstyrrelser
Inngrep og forstyrrelseri området begrensersegtil sommeråpen
veg inn i Lordalen, sommeråpenveg og kraftlinjer mellom Lesja
og Vågå i øst samt kraftutbygginger og fotturisme i vestligekyst-
fjellområder. Aursjøen i sørkantenavområdet mot Skjåker også
regulert.

Tellinger
Nord-Ottadalen inngår ikke i overvåkningsprogrammet, men
strukturtellinger, kalvetellinger og totaltellinger har vært gjen-
nomført etter tilsvarende metodikk av villreinutvalget. Total-
tellinger om vinteren i 1990-92 og 1994viserat det først i perio-
den ble funnet vel 2000 dyr, og godt under 2000 dyr i 1994 (i
tråd med driftsplanen for området). I alt 4 kalvetellingerer gjen-
nomført siden 1990, og disseviseret stabilt nivåog en gjennom-
snittlig tilvekst på 50-51 kalv pr. 100 simler-ungdyr (figur 9).
Strukturtellinger basert på data fra de sisteår viseren sammen-
setning på rundt 45% simlerog 20% kalv etter jakt. Andelen av
bukk 21/2år+ og simlervariererbetydelig i perioden.

Kondisjonsundersøkelser
Det er gjennomført kjeveundersøkelserblant annet i 1967-74,
1974-76, 1981-83 og i 1995 (Granum 1995). Det har vært en
klar nedgang i slaktevekter i denne perioden. Gjennomsnittlig
slaktevekt for simlekalver var for eksempel i 1976-77 23,9kg
(N=81) mot 19,2kg i 1995 (N=34). Tilsvarendevar vektene for
bukkekalver25,3kg i 1976-77 (N=42) og 20,4kg i 1995 (N=36).
Det har også vært en til dels negativ utvikling i kjevelengder i
sammeperiode. (Reimers1995, Jordhøy1993).
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3.3 Struktur og tilvekst i stammene

I mangeavvårevillreinstammerhar strukturtellinger vist at at det
tidligere var gjennomgåendelavenivåerpå voksenbukkandelen.
Tellingerpå Hardangerviddapå første halvdelav 1980-tallet viste
for eksempelen gjennomsnittlig voksenbukkandel (3.5 år+) på
vel 7% (Skogland 1989). Noe tilsvarende nivå ble funnet i
Snøhettaområdeti perioden 1975-85 (Skogland1989). Motivet
om at de voksnebukkenesferomoner og lokkelydervirker stimu-
lerendepå simleneseggløsningslik at de kommer tidlig i brunst,
har vært en medvirkendeårsak til at en etterhvert bevisst har
bygd opp voksenbukkandeleni mange stammer. På Svalbard,
hvor kjønns- og alderssammensetningikke er påvirket vesentlig
avjakt, har storbukkandelenvært relativt høy,og variert mellom
20-27% de seinereåra (figur 12).

I flere av villreinområdenepå fastlandet har sammenenstningen
av flokkene vært sterkt preget av at etterstrebelsenpå de voksne
bukkene har vært betydelig høyereenn på andre kategorier dyr.
Dette skyldesdelstildeling av kvoter som tidligere tidligere inne-
holdt en langt størreandel frie dyr. Etannet viktig moment er je-
gernesetterstrebelseav voksne bukker, og effektene av dette i
forbindelse med reduksjonsavskytningene,som er blitt gjennom-
ført for å opprettholde en balansemellom antall rein og vinter-
beite. Et karakteristisktrekk ved de stammenesom har gjennom-
gått reduksjonsavskytningerer at de har hatt en beskjedenstor-
bukkandel etter reduksjonen. Storbukkandelen i Snøhetta-
området var i perioden 1975-1982 lav og stammen hadde min-
dre enn 10% voksnebukker. I perioden fram mot 80-tallet økte
storbukkandelen, og stammen hadde da i underkant av 15%
voksenbukk (figur 12). I forbindelse med økt avskytningpå 80-
tallet ble storbukkandelen redusert på nytt til et nivå helt nede
på 5% i 1987. Noe av forklaringen på denne effekten av reduk-
sjonsavskytningeneligger i at fellingsprosentenpå de ulike kate-
goriene dyr ikke er lik, og at store kvoter og høyfelling resulterer
i at fellingsprosentenpå de voksne bukkene øker mer enn pro-
posjonalt med fellingen på de andre korttypene. Dette kan illus-

treres med kvotesammensetningen og fellingsresultatet fra
Hardangerviddaden siste 5-års perioden.Vi har framstilt dette i
figur 13, hvor vi har plottet fellingsprosentenpå voksne bukker
(2 år og eldre) mot fellingsprosenten på kalv (åpne sirkler) og
simler(fylte sirkler).Fraregresjonslinjenei figuren servi tydelig at
fellingsprosentenpå bukk stiger mer enn tilsvarendeøkning i fel-
ling av simler og kalver. Dette betyr at det ved tildeling av høye
kvoter i år med relativt høy fellingsprosent fører til at det felles
relativt mer stor bukk enn det som ville vært tilfelle i år hvor en
mindre andel av fellingsløyveneresulterte i felte dyr. Summenav
dette fører til at det i områder med lav og variabel fellingspro-
sent (eks. Hardangervidda)er nødvendig å ta hensyn til dette
forholdet når kvotene settesopp for å redusereavskytningenpå
de voksnebukkene.

Etter denne tid har forvaltningen av stammen hatt som mål å

bygge opp igjen stammens storbukkandel. Denne har da også
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Figur 12
Andelen av voksenbukki noen villreinstammeri perioden 1975-

95. - Frequencyof older males(2year +) in some reindeerherds
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Figur13
Andel voksenbukk i jaktuttaket plottet mot fellingsprosentpå
kort utstedt på kalver (stiplet linje) og simler (hel linje) på
Hardangerviddai perioden 1991- 1995. Dersomjaktuttaket var
likt sammensatt i år med høy og lav fellingsprosentville begge
linjenesamsvartmed denprikka linja som viseret direktepropo-
sjonalt forhold mellom de tre korttypene. - Proportion of older
malesamong the annually culled animalsat Hardangerviddain
1991- 1995plotted against the proportion of killed calves(bro-
ken line) and females(solid line). lf males were killed in a con-
stant proportion to calvesand females,both lines would follow
the dotted line that representsan idealisedrelationship betwe-
en theseclassesof animals.

økt og ligger i dag trolig på vel 20%, mot vel 17% i gjennom-
snitt for overvåkningsperioden(tabell 2). Strukturtellinger viser
at flere områder har lyktesmed denne målsetningen,og at de i
dag har en storbukkandelsom er høyog i samsvarmed målset-
ningen (figur 12). Ut ifra en økologisk synsvinkelvil det trolig
være naturlig å ha en andel voksenbukkpå 15-20%.

Kalvetellingerog strukturtellinger i overvåkingsperioden1991-
1995 viserat produksjonenvariererbetraktelig både mellom de
enkelte stammene og mellom år. Den desidert høyeste kalve-
produksjonenfinner vi i Forelhogna,hvor den gjennomsnittlige
tilveksten i den siste6-årsperiodenhar ligget på 63 kalv pr. 100
simler - ungdyr (1 SD=3,5),Den lavesteproduksjonenfinner vi i
Setesdal-Ryfylkeheiene,hvor nivået har ligget på rundt 34 kalv
pr. 100 simler - ungdyr (figur 9). Den desidert størstevariasjo-
nen i produksjon finner vi på Svalbardhvor nivået har variert
med et standardavvikpå hele 13,5 kalv pr. 100 simler - ungdyr i
løpet av overvåkningsperioden(figur 9). Sammensetningeni de
enkelte stammene varierer også betraktelig. Andelen produk-
sjonsdyrvarierermellom 34 og 56 i stammenepå fastlandet,

mensstammen i Reindalenog omegn har hatt en simleandelpå
30-37 % de siste5 åra. Dette fører til at forrentningen av vinter-
stammeneogsåvarierer betraktelig. Dette betyr at det høstbare
overskuddeti stammeneer relativt høyt ved de tettheter som de
forvaltes etter i dag.

3.4 Kondisjonsutvikling

I dag er reinens leveområdersterkt fragmentert i forhold til det
opprinnelige og gjør den svært sårbari og med artens nomadis-
ke levevisog denspulserendearealbrukmed rotasjonsmessigut-
nyttelse av vinterbeitene (Skogland 1994). Forvaltningensmål-
setning fram mot år 2000 er da ogsåat de fragmenterte villrein-
bestandeneikke får øke utover det beitesituasjonengir grunnlag
for, da vinterbeitene restitueressvært langsomt etter sterk slita-
sje av lavmattene, selv ved svært lav bestandsstørrelse(DN
1995).

Mange av villreinstammenevåre kontrolleres i dag på bestands-
nivåer godt under den antatte risikogrensenfor overbeiting, et-
ter at en i flere tidligere perioder fått erfare de negative konse-
kvenseneav perioder med sterk overbeiting. Utover den tilstand
selvefragmenteringen av leveområdenegir, er det en rekke an-
dre begrensninger innen de enkelte områder og generelt som
påvirkerstammenesvitalitet/kondisjon.

Eksempelpå en kombinasjon av flere menneskeskaptebegren-
singer finner vi for eksempel i Snøhetta, Rondane og på
Hardangervidda. I Snøhetta ble massivebarrierer mellom se-
songbeiter (trafikkåren over Dovreog reguleringenav Auravass-
draget) etterfulgt av en betydelig underbeskatningog følgelig
sterk bestandsvekst.I 1950- og 60-åra fikk bestanden vokse
ukontrollert, kondisjonenble dårlig og sultekatastrofenvar snart
et faktum. Siden har en holdt bestanden på et lavt nivå, men
først i dag, 25-30 år etter, er vinterbeitene i ferd med å rehabili-
teres. Dette gir seg etterhvert også utslag i dyraskondisjon som
nå er påviseligbedret.

Etteren betydelig reduksjonsavskytninghar stammen i Nordfjella
vært holdt på en bestandstetthetgodt under det antatt optimale
som på lang sikt vil optimaliserekjøttproduksjon eller antall jakt-
bare dyr. I Nordfjella har en valgt å holde stammen på en såvidt
lav bestandstetthet for å bygge opp igjen de nedslittevinterbei-
tene. Påtrossav dette har en ikke kunnet observereen forventet
kondisjonsforbedring i Nordfjella. Dette må nok seesi sammen-
heng med de østlige delene av området - deriblant innen Ål i
Hallingdal,som har gjennomgått en dramatiskomlegging i bru-
ken av fjellet vinterstid, slik at vesentligevinterbeitearealeri dag
har et langt høyereferdselsnivåenn tidligere. Noeav den samme
utviklingen kan sporespå Hardangervidda,hvor vinteråpning av
riksveg7 samt hytteutbygging og ferdsel i de østlige områdene
kan ha bidratt til at områdets bæreevnekan ha blitt redusert
med så myesom 20%.

I RondaneNord er det rikt vinterbeitetilbud, men liten tilgang på
seinsommerbeitepå grunn av hurtig snøavsmeltingog kort spi-
resesong. Konsekvenseneav dette er seinere eggløsning og
brunst. Dette medfører igjen seinerekalvingog nedsatt levedyk-
tighet ettersom kalvene får mindre tid til å bygge seg opp før

%
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2
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vinteren setter inn. Vintre medstore snømengdervil kunne med-
føre en lengrespiresesongog dermed bedresommerbeitetilgang
for reinen her. I tillegg til ovenfornevntenaturgitte begrensning-
er er det stor menneskeligferdsel og følgelig mye forstyrrelser i
dette området, som påvirker reinens energibudsjett negativt.
Selvom en har holdt stammen på et moderat nivå er kondisjo-
nen her markert lavereenn i andre deler av Rondaneog lands-
middelenforøvrig.

Betydningenav den sesongmessigefordelingen av beitetilbudet
og innvirkningen av klimatiskefaktorer på vektutvikling og kon-
disjon vil være aspekterved reinsdyraspopulasjonsøkologisom
overvåkingsprogrammetvil ha muligheter til å belysei en videre-
føring der kjeveinnsamlingerog mer nøyaktig innsamlavektdata
inngår som årlige rutiner.

3.5 Jegerseleksjon

Villreinstammenestyresi dag gjennom jakt, som er den altover-
veiende dødsårsakeni de norske villreinstammene. De enkelte
stammene forvaltes ved bestandstettheter som tar hensyn til
beiteneskvalitet, og delvisogsåen produksjonsmaksimering,en-
ten basert på antall kilo kjøtt som kan tas ut gjennom jakt eller
antall jaktbare dyr (Skogland 1986). Villreinstammene holdes
derfor ved tettheter som på sikt er forventet å reduserede tett-
hetsavhengigeeffektene på reproduksjon og overlevelse.Dette
medførerogsåat den naturlige dødligheten er lav, og at jakt blir
en relativt viktigere dødsårsak.Et meget sentralt spørsmåli for-
valtnings- og forskningssammenhenger derfor om jakta er se-
lektiv, og om vår høsting har medført at stammenessammenset-
ning har endret seg og i hvilken grad dette kan ha medført ef-
fekter på reinenslivshistorie.Skogland(1989) påvisteat vektene
og størrelsenpå dyra i Forelhognahadde gått ned over lengre
tid, og diskuterte dette i forhold til jegernes evne til å velge de
størstedyra underjakt. Viderediskuterte Skogland(Op.Cit.) mu-
lighetene for at de store forskjellene i tidspunkt for kjønnsmod-
ning og voksen kroppsvekt hos rein og caribou kunne forklares
med de ulike dødelighetsmønstrenesom de to underartene har
hatt. Tidlig kjønnsmodning og lav kroppsvekt som følge av at
simlenegår tidlig inn i reproduksjonenkan forklares med at den
norskevillreinen har vært utsatt for en overveiendevoksendød-
lighet. Caribouen derimot, som i mindre grad har vært påvirket
av mennesketsjakt, har en større kalve- og ungdyrdødelighet i
og med sin sameksistensmed rovdyr (Skogland1989).

I de foregående avsnittenehar vi vist hvordan slaktevektog kje-
velengdeøker fram mot 1-3 årsalder hos simleneog 3-7 årsal-
der hos bukkene.Jakta på simlenetildeles som simle 1 år og el-
dre i alle områdene. Bukkentildeles som 11/2åringer og bukk 2
år og eldre i enkelteområder,mensandre bareopererermed ka-
tegorien simlerog ungdyr, slik at 11/2årsbukken i disseområde-
ne felles på samme kort som simlene. Forutsatt at jakta ikke er
selektivpå størrelsekanvi derfor forvente at simler 1 1/2 år og el-
dre i jaktuttaket skal reflekterestørrelseni den ståendesimlebe-
standen,slikat simlenesomer eldreenn 1 1/2årskytesetter fore-
komst. Forutsattat bestandsstørrelsenhar vært noenlunde stabil
eller økende,skalvi da forvente at det er noen flere 11/2åringer
enn 21/2åringer i bestandenosv., mensden samme nedgangen
pr alderstrinn er forventet på bukker som er 2 1/2 år og eldre.

Antallet dyr på hvert alderstrinn skal i en slik bestand avta for
hvert alderstrinn.

Vekst og vektutvikling varierer betydelig i de enkelte områdene,
som en følge av beitetilgang og tidligere perioder med overbei-
ting, slik at simler i enkelte områder avslutter kroppsvekstenal-
leredeved 1 1/2års alder, mens de i andre områder vokser helt
fram til 4- 5 årsalder (figur 14). Bukkeneer i mindre grad påvir-
ket av dette og vokserved høyerealder enn simlene, slik at en
betydelig større del av varianseni kroppsstørrelseforklares med
alder hos bukkene (figur 14). I og med at reinsdyrasslaktevekt
og kjevelengdeøker med alder, kan den nære sammenhengen
mellom kroppsstørrelseog alder brukes til å teste i hvilken grad
jegerne velgerde størstedyra.

Servi for eksempelpå alderssammensetningeni Forelhognaog
Knutshøog starter med materialetsom ble samlet inn i 1992, ut-
gjør de kalvenesom ble født i 1991 og som inngår i simleande-
len av bestandenfor første gang i 1992 beskjedne16,7% av de
felte simlenedette året. To år etter (i 1994)har dissekalveneblitt
3 år gamle og når i løpet av dette året maksimumsvektafor sim-
ler i Forelhogna(gjennomsnitt på 38,2 kg, figur 14). Dette året
(1994) utgjør kalvenesom ble født i 1991 hele26,2% av de sim-
lene som felles i Forelhogna.Stammestørrelsensamt tilvekst og
avskytning av kalvene har vært så stabil i denne perioden at vi
kan se bort fra at disse faktorene forklarer dette forholdet.
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Figur 14
Utvikling på slaktevekthos bukker og simler i 3 ulike villreinom-
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ste aldersklassen.- Therelation between age and carcassweight
in three different wild reindeer areas, (FH= Forelhogna, KH =
Knutshø, NF = Nordfjella). Arrows indicate the last age where
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Spørsmåletsom umiddelbart reiseser i hvilken grad denne sam-
menhengen er systemstisk,og i hvilken grad vi kan forklare al-
derssammensetningeni jaktuttaket med dyras størrelse(slakte-
vekt og kjevelengde).

Vi har sett på alderssammensetningeni alle områdene, noe som
gjør sammenligningen komparativ ved at vektutviklingen i de
enkelte områdene er forskjellig. Et eksempel: I Nordfjella, hvor
simlene ikke vokserav særlig betydning etter fylte 11/2 årsalder,
vil vi forvente at jegerne ikke ser forskjell på simlene og at de
yngre simlene ikke er underrepresenterti jaktuttaket i dette om-
rådet. I Forelhognaog Setesdal-Austhei kan vi derimot forvente
at simlerhelt opp til 3-4 årsalderer underrepresentert.Sammen-
hengen mellom størrelse(slaktevektog kjevelengde)og alders-
sammensetningeni materialeter testet ved at vi først har bereg-
net betydningenav alder på størrelse.Dette er gjort ved å bereg-
ne det gjennomsnittlige avviket hver aldersklassehar til maksi-
malvekta i hver bestand. Dette er oppgitt som gjennomsnittlige
standardskårer(slaktevekt - maksimalvekt/ standardavviket for
bestanden),slik at et avvikpå en standardskåreer lik ett standar-
davvik.Alle aldersklassersom har en slaktevekteller kjevelengde
mindre enn den gjennomsnittlige, vil dermed ha negativeverdi-
er. Disseverdieneer senereplottet mot prosentviseandelensom
den respektive aldersklassenutgjør av det totale jaktuttaket i
stammen (figur 15 a og b).

Disseberegningeneer framstilt i figur 15, og vi ser tydelig hvor-




dan de yngste bukkene2- 3 år er underrepresenterti jaktuttaket

både i Forelhognaog på Hardangervidda(k=0,80- 0,89). I mot-
setning til bukkene er det bare i Forelhognavi finner det samme
mønstret hos simlene, og skjevheten i alderssammensetningen
på simlesegmenteter langt mindre uttrykt på Hardangervidda
(k=0,10- 0,50, Figur 15). De mindre simlenepå Hardangervidda
som avslutter kroppsvekstenalleredeved 1 1/2 årsalder ser med
andre ord ut til å skytes mer etter forekomst enn simlene i
Forelhogna.Datagrunnlaget for figur 15 er dyr som ble skutt i
Forelhogna i 1992. Etter denne tid har Forelhogna innført et
vektbasertprissystem,med målsetningom å få jegerne til å dreie
avskytningen over på de mindre dyra. I hvilken grad dette har
endret jegeradferdener det ennå for tidlig å si noe om, men det
vil uten tvil bli spennendeå følge utviklingen i Forelhognai årene
som kommer. Den sparsommeanalysensom vi har foretatt med
tanke på jegerseleksjonviser så langt at skjevheteni alderssam-
mensetningener langt mer uttrykt hosbukkene. Detteviserbare
at jegerne er i stand til å velge de størstedyra, også blant simle-
ne når variasjoneni størrelseer betydelignok. I og med at varia-
sjonen i kroppsstørrelsei all hovedsaker knyttet til aldersforskjel-
ler vil en slik skjevhet i jaktuttaket i første rekke påvirke alders-
sammensetningeni stammen.Gårvi tilbake til figur 14, servi at
80- 91% av vektvariasjonenhos bukkene er forklart med dyras
alder, mens33- 79% av variasjonenhos simlene ligger innenfor
aldersklassene.Vi må skille mellom dette (vekt på grunn av høy
alder og vekt innen aldersklassen)for å få en bedreforståelsefor
hvordan jaktseleksjonhar potensialetil å virke negativt på dyra.
Vi kan kort dele dyras «størrelse»inn i tre komponenter, vekt
som skyldesalder, oppvekstog genetiskpotensiale.

a) b)

30

20


10

Bukk i Forelhogna

3

30
4 le=0.85

3
4° .4

	

201.)2 2 92

%
30

20


10

Bukkpå Hardangervidda

	

40 o 03

	

4 4\

k=0.89
03 •3

02
`k1=0.85 •2

k'=0.80

-1 -3 0 -1 -2 -3

Relativslaktevektikjevelengde Relativslaktevekt/kjevelengde

2

-1 -2 -3 -1 -2 -3

Relativslaktevekt/kjevelengde Relativslaktevekt/kjevelengde

30

20-
k=0.50

20•2
10

Simier i Forelhogna % Simier på Hardangervidda
30

3 03
3

k'=0.36

1 1° 01

1

20 30 •3

..2903
02 


40 1 dr1---„
--al 01

10.•304-5 02 02

slaktevekt
o kjevelengde

- - - k (kjevelengde)

— K (slaktevekt)

k-0.10

Figur 15
Sammensetningen av jaktuttaket i
Forelhognaog Hardangerviddai for-
hold til aldersklassenesrelative kjeve-
lengdeog slaktevekt(Zskåre).Tallene
gitt vedhvert datapunkt angir alderen
på dyra. I og med at deyngste alders-
klassene(simler 1+ og bukker 2+) er
representert med en lavere frekvens
enn dyr som er 1 og 2 år eldre, gir
dette mønsteret sterke indikasjoner
på at jakta er selektiv. Dette er mer
uttrykt hos simlene i Forelhognasom
vokserfram til 3-4 årsalder, mot sim-
lene på Hardangervidda som ikke
vokser vesentlig etter 1 års alder. -
Age compositionof the annual cull in
Forelhognaand Hardangerviddain re-
lation to the relative carcassweight
and jawbone lengths (Z values,num-
bersat eachdatapoint give the age of
eachageclass).Animals having a car-
cass weight or jawbone length less
than the mean of the respectivepo-
pulation, composea minor part of the
culledanimals.Thistrend is an indica-
tion of a hunter inducedselection for
the larger animals. This trend might
be less expressedamong femalesat
food limitation which also terminate
their growth at an earlierage.
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For å få en bedre forståelsefor effektene av dette på reinsdyra
bør vi har tilgang på kontinuerlige dataseriersom viservektutvik-
lingen i flere villreinområder.Kjeveinnsamlingerkan delvisgi svar
på dette, mensgradenav seleksjoninnen et alderstrinn(eks.kal-
vene)må testesmed andre metoder. Kontinuerlige dataseriervil
ogsåværeav betydning for å kunne seeffekten av at flere områ-
der i løpet av de nesteåra kommer til å innføre prisystemersom
diffrensierer på dyrasstørrelse.Dokumentasjonav vektutvikling
før og etter innføring av sliketiltak vil være helt avgjørendefor å
seeffektene av tiltakene.

3.6 Villreinstammene i et euro-sibirsk
perspektiv

Reineni Barentsregionen(figur 16) inndelesi tre ulike underar-
ter; den skandinaviskefjellreinen, (Rangifer tarandus tarandus),
tamrein, arktisk villrein (Rangifer tarandus platyrhynchus), og
skogsvillrein(Rangifertarandus fennicus).De to førstnevnte un-
derartene (fjellrein og tamrein) kan ikke skillespå morfologiske
(ytre) trekk. De enkelte delbestandeneer også blandet i og med
at en rekke av de norskevillreinstammeneenten har sitt opphav

Villrein
1=1 Tamrein

I Vill skogsrein
Arktisk villrein (Svalbardrein)

250 Km i Tamreinkillrein

Figur 16
Reinensutbredelsei Barentsregionen.- Distribution of Rangiferin the Barentsregion.
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en begrensendefaktor for reinens


pulserendearealbruk.E-6overDovre

har eksempelvisbidratt til fragmente-




ring av den tidligere

Dovrefjellstammen.
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i forvillet tamrein, eller at de opprinnelige villreinstammenehar
blitt vesentligblandet med rømt tamrein. Enregner i dag med at
Dovrefjellregionensom det enesteområdet i Norge har de opp-
rinnelige resteneav den skandinaviskefjellreinen. De øvrige vill-
reinstammenei Sør-Norgeer i varierendegrad oppblandet med
tamrein. Dentotale skandinaviskevillreinstammenforvaltes i dag
i 26 mer eller mindre adskiltestammer, samtlige i Sør-Norge(fi-

gur 5). I de sentraleområdeneav Kolahalvøyafinnes det ogsåen
stamme av den antatt opprinnelige villreinen. Ut over dette er
den altoverveiendeandelen av de russiskereinstammeneenten
tamrein, skogsreineller arktisk villrein (tabell 20). Fjellreinener
utryddet fra Sverigeog Finland(figur 16).

I den russiskedelen av Barentsregionenfinnes en mindre stam-
me med villrein i tilknytning til Lappland Naturreservat i Mur-
manskfylke (ca500 dyr). I tillegg til dette er det ca 2300 dyr som
i ukjent grad er blandet med tamrein (0. Makarovapers.medd.).
Denskandinaviskeskogsreinenskillerseg morfologisk fra fjellrei-
nen og den arktiskevillreinen. Skogsreinenfinnes i dag i 3 fore-
komster i Finnland,samt i et område i Øst- Karelen.Skogsreinen
er utryddet fra de øvrigeskandinaviskelandene.Denarktiskevill-
reinen lever utelukkenede på de arktiske øygruppene og skiller
segvesentligfra fjell- og tundrareinen både når det gjelder mor-
fologi, fysiologi og adferdsmessigetilpasninger (Hindrum et. al.
1995). Innen Barentsregionenfinnes denne underarten på øyene
i tilknytning til Svalbardog NovajaZemlja(Nazarovand Schubni-
kova 1994). Majoriteten av rein innen Barentsregionener derfor
tamrein. Tamreinholdeter med unntak av noen få områder i Sør-
Norgeog Finnlandknyttet til samiskebosetningerog samiskkul-
tur. Antallet tamrein på beite har økt betydelig i løpet av de siste
10 åra og en har i dag problemermed overbelastningav beitene
i de fleste av de samiskeområdene.

Villreinens begrensede utbredelse i Barentsregionensetter de
sør-norskevillreinstammeneinn i et svært tydelig referanseper-
spektiv. Av en total bestand på ca 975 000 dyr er ca 8500 dyr
arktisk villrein (svalbardrein),ca 6000 dyr er vill skogsreinsom i
hovedsaklever i den russiskedelen av Karelen,mensstammene
rundt Dovrefjell har ca 7 500 dyr av fjellrein, fordelt på i alt 5
klart adskildte områder. Denne fragmenteringen av Dovre-
fjellstammen har alleredeført til at reinen her har ulik fordeling
av vinter- og sommerbeiter,hvilket kan sporesi reinsdyraspopu-
lasjonsdynamikk. De øvrige stammene, herunder villreinstam-
men på Island,er forvillet tamrein eller en blanding av tamrein
og villrein. Tamrein utgjør derfor hele 94% av all rein innen
Barentsregionen(tabell 20), mensvillreinen rundt Dovrefjell og
på Kolahalvøya(0. Makarova pers. medd.) utgjør mindre enn
1% av det totale reintallet i Barentsregionensfastlandsområder.
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Tabell 20. Estimertevinterbestanderav rein (Rangifertarandussp.) innen Barentsregionen.Bestandsanslagenebasererseg enten på
totaltellinger av vinterbestander,offisiell statistikk fra rein- næringen, eller bestandsanslaggjort på grunnlag av tilvekstberegninger
og avskytningstall.- Theestimated winterpopulations of reindeer within the Barentsregion. Theestimation is basedeither on total
counts of winter populations, official statics from the domestic reindeeradministration or estimation of populations basedon annual
calf countsand hunting statistics.

Områder

Svalbard

Norge

Tamrein Villrein

(R.t. t.)
Skogs-villrein

(R.t. f.)
Arktisk villrein

(R.t. p.)

8 500

Rondane-Dovrefjell


Østerdalens Østfjell




9800*


ca 700




Jotunheimen




3530




Hardangervidda-Nordfjella




14320




Setesdalen




4740




Sør-Trøndelag, Hedmark 14 030





Nord-Trøndelag 13 395





Nordland 12 538





Troms 8 763





Vest- Finnmark 87 156





Øst- Finnmark 60 228





Totalt ca 200 000 ca 33 000




Sverige





Norrbottens len 164 000





Vesterbottens len 68 000





Jamtlands len 53 000





Totalt 285 000 utryddet utryddet




Finland





Satakunda




10




Salamajarvi




200




Østre Finland




750




Totalt 220 000 utryddet 1 000




Russland





Lovozero (nord-øst delen av Kola- halvøya) 62 400





Kvitsjøkysten

Lappland naturreservat




1500-2000

ca 500




Kovdor-Kandalakscha




100-1 50




Karelen




4800




Nenetski nationale region 155 000





Arkangelsk




16 800




Bol'shezemel'skaja tundra 154 000





Nojava Zemlja





4500-6000
Totalt 371 000 4800-5350 21 600 4500-6000

Island




1865




Totalt i Barentsregionen 1 076 000 ca 40 000 22 600 13000-15000

* Antatt opprinnelig villrein R.t. t.





Kildehenvisninger:1:Melding om reindrift 1993, 2: Jorbruksverketi Jønkøping,3: Timo Hellepers. medd., 5: Blomqvist 1994, 6: Hindrum m. flere

1995. 7: Strand m. flere i trykk. 8: Hersteinsonog Thorinsson1995, 9: Syraechkovski1986, 10: Russiskmiljøstatistikk, Leonid BaskinPers.med.,

11: Markovski 1995, 12: Nazarov1994.
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4 Sammendrag og konklusjon

Villreindelenav overvåkningsprogrammetfor hjortevilt omfatter i
alt 8 villreinområder(inkl. Reindalenpå Svalbard).Pågrunn av en
betydelig bestandsfragmentering, ulike naturgitte betingelser,
og ulik historikk med tanke på bestandsutvikling- representerer
disseområdenegradienter både i form til klimavariabler,mattil-
bud og tidligere perioder med overbeiting. Overvåkningener or-
ganisert i 5-årsperioder,og denne rapporten oppsummererpro-
grammets første 5-årsperiode.Undersøkelsener basert på årlige
kalve-og strukturtellinger, samt innsamlingav underkjever(kon-
disjonsundersøkelser)gjennomført med 3-5 års intervaller.

Informasjon om naturgrunnlag og områdestatus(beite, inngrep
og forstyrrelserm.m.) er hentet fra en rekke ulike utredninger og
gir en grov oversiktover de ulike områdene. Gradenav mennes-
kelig aktivitet varierer sterkt - fra Setesdal-Ryfylkeheienemed
omfattende kraftutbygging og turisme til Nord-Ottadalsområdet
med store urørte områder og svært moderat med turisttrafikk.

Resultaterfra beitedelen er basert på data fra beiterapporter
som er utført på oppdrag fra villreinutvalgene. Dataene gir ut-
trykk for fordelingen av potensiellesesongbeiteressurseri de uli-
ke områdene. Kystnærevillreinområder har gjennomgående lite
vinterbeite og rikelig med sommerbeite (Eks.Snøhettaområdet,
Nordfjella og Setesdal-Ryfylkeheiene),mens innlandsområder
som Sølnklettenog Rondanehar lite sommerbeiter men rikelig
med vinterbeiter. Denne ujevne fordelingen av sesongbeiterer
igjen uttrykk for en omfattende biotopfragmentering.

Villreinstammeneforvaltes i dag etter en målsetning om at nye
perioder med overbeiting skal unngås, slik at stammene på sikt
gir et stabilt og rimelig høstbart overskudd. Bestandsover-
våkingenviserat stammersomtidligere harvært gjennom perio-
der med overbeiting fortsatt bærer preg av dette ved at reinsdy-
ra her fortsatt har lavevekter og en dårligerekondisjonsammen-
lignet med stammer som har et rikelig vinterbeitetilbud. Ut-
viklingen i Snøhettastammenviser at dyra i dette området har
oppnådd en bedret kondisjon i løpet av tida som har gått siden
reduksjonsavskytningene. Hardangervidda og Nordfjella har
også gjennomgått perioder med overbeiting, men viser så langt
ikke den samme positive utviklingen. Dette kan delvis forklares
med at en i disseområdenehar hatt betydeligeinngrep og øken-
de ferdsel i viktige vinterbeiteområder,samt at Hardangervidda
har hatt en økendestamme.

Somfølge av reduksjonsavskytningerog størrejaktetterstrebelse
på eldre bukker har villreinstammenetidligere hatt en lav stor-
bukkandel. Undersøkelsenviser at andelen av voksen bukk har
økt betydelig i nær alle stammer, og at den forvaltningsmessige
målsetningen om å bygge opp igjen bukkesegmentet snart er
nådd.

Analyserav kjevematerialetviserat jaktseleksjonpåvirkeralders-
sammensetningeni jaktuttaket av bukker i alle stammer, mens
mattilgang og vektutvikling kan være av betydning for alders-
sammensetningen i simlesegmentet. Disse resultatene er ikke
endelige,og ytterligere datainnsamlinggjennom årlige kjeveinn-
samlingerer nødvendigfør en kan vurdere dissesammenhenge-

ne i størredetalj. Årlige innsamlingeravvekter og underkjevervil
også ha en stor nytteverdi i forhold til å dokumenterevektutvik-
ling i forhold til innvirkningen av klimabetingedevariasjoner.

Våre bestandsberegningerog opplysningerfra tamreinnæringen
viser at villreinensutbredelse innen Barentsregioneni all hoved-
sak er begrensettil fjellområdene i Sør-Norge.Hele 83% av all
vill tundrarein innenfor regionen er begrensettil dissefjellområ-
dene.Tamreinutgjør hele 94% av all rein innenfor regionen.

4.1 Summaryand concludingremarks

The national cervid monitoring program includes moose (Alces
alces),red deer (Cervuselaphus)and wild reindeer (Rangiferta-
randus).Wild reindeerare monitored in eight different wild rein-
deer areas.Dueto a significant habitat fragmentation, a skewed
distribution of summer and winter pastures,a earlier history of
over grazing and climatic differencesthese populationsconstitu-
te a wide environmental gradient, including areas in southern
Norwaywith a general lackof winter pastures,and with reindeer
experiencingsignificant effects from food limitation, and conti-
nental areaswith a surplusof winter food, and a lessinfluence
of climatic factors. All herds,exceptthe high arctic Reindalenon
Svalbard,are under a strong influenceof human hunting.

The monitoring includes annual counts of calf production and
the sexualand age composition of the different herds. In additi-
on to this jawbones and carcassweights are measuredwith 3- 5
year intervals.The first five year period of the program is repor-
ted here.

Descriptionof the botanical composition and quality of reindeer
pasturesin the different populations showsthat reindeeraccess
to winter food to wariesgreatly.As a resultof this and an earlier
historyof over grazing the reindeerat Hardangervidda,Snøhetta
and Nordfjellastill experienceeffectsof food limitation by having
lower carcassweights and jaw bone lengthscomparedto popu-
lationswith a surplusaccessto winter food. All reindeerpopula-
tions on the Norwegian mainlandare presentlymanagedat den-
sities expected not to give density dependent reduction of pro-
duction or carcassweights according to a model where either
meat production or the number of reindeerproduced are maxi-
mised(Skogland1986).

Monitoring of reproduction and reindeer body size shows the
Snøhettapopulation to havean increasedproduction (calvespr.
100 females) and increasedcarcassweight during the last 10
year period, probably a result of managershaving been success-
ful at keepingthe reindeersat sufficiently low numbers. In other
areashowever, like Hardangerviddaand Nordfjella, where both
areasexperienceda significant over grazing between 1978 and
1984 (Skogland1990) no such improvement in physicalconditi-
on were found. This might be a result of the slow regeneration
time of lichensafter periodsof over grazing, and/ or the high in-
creaseof human activitiesin important wintering areas.

As a result of high hunting pressureon larger males, the fre-
quencyof prime aged maleswas low in most reindeerareas10-
15 yearsago. Management hastherefore
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aimed at a re-constructionof the male segment in these years.
Annual counts of herd structureshow that this goal hasbeen re-
ached and that the herds today have a prime aged male seg-
ment comparableto the not hunted population on Svalbard.

Analysis of jaw bones collected from local hunters presents
strong indications of an effect of hunter-induced selection on
the age composition of the culled animals.Thisasa result of the
hunters being eagerto kill lageranimalsand the closerelations-
hip between reindeerage and body size.Analysisof jaw bones
also indicateshunter introduced selectionto be most pronoun-
ced in the age composition of males,whereasthe age composi-
tion of the female segment might be less influenced because
reindeer females depresstheir body growth at an earlier age
than males.The resultsare howeverpreliminary,and further and
annualjaw bone collectionsare needed.

The distribution of wild tundra reindeer (Rangifer tarandus ta-
randus)are mainly restrictedto mountainous areas in southern
Norway, approximately83% of the total number of wild tundra
reindeer in the Barentsregion are restrictedto these mountains.
Domesticreindeercomposeapp. 94% of all reindeer in the regi-
on, whereastundra reindeer(R.t. Platyrhynchus)and forest rein-
deer (R.T. Fennicus)represent1% and 2% respectively.
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Vedlegg
Vedlegg 1. Hovedkontakter Villrein Overvåkningsområdene.Personellmed strukturtellingskurs (*) og/ellerkurs i kjevebehandling(#)

Navn Adresse Tlf. Mob. Fax

Lars Arne Bay *# Pb 433 38025889




38025855




4601 Kr.sand 52799396




Jon Haugen # 4694 Bykle 37938157 94564372




SverreTveiten # 5620 Tørvikbygd 56558162 94565603 56558204
Magne Hallanger # 5734 Vallavik 56526927 94111266




Knut Nylend *# 3864 Rauland 35070762 94468376




Helge Bitustøyl# 3864 Rauland 35073369




Lars I. Enerstvedt * 3629 Nore 32741302 94407641




Kari Varberg * 5783 Eidfjord 53665481




Bjørn Haugen # 3560 Geilo 32090609




Jan Hageland *# 2884 Aust-Torpa 61119570 94364572




Trond Toldnes *# 2660 Dovre 61240010




Egil Soglo *# 2660 Dovre 61241492 94369170




Tormod Pedersen *# 2670 Otta 61231066 94374977




Hans Bondal *# 2492 Sollia 62464574 94148368




Amund Byrløkken * 2640 Vinstra 61291323




Edgar Enge # 2630 Ringebu 61280740 94146811




Roy Andersen *# 2492 Sollia 62461187 94394021




Fredrik Platou * Boks 124, 2601 Lillehammer 61270704




Asgeir Murvold * 2480 Koppang 62460559




Oddmund Jakobsen *# 2584 Dalholen 62493013




Ingolf Røtvei *# 7340 Oppdal 72420277




Henry Støen # 2592 Kvikne 62484103




Odd Enget * 2580 Folldal 62490488




Terje Kjøllmoen * 2582 Grimsbu 62493511




Jon Nørstebø *# 2665 Lesja 61241456




Ola Jo Nørstegård *# 2667 Lesjaverk 61243529




Lars Børve *# 2665 Lesja 61243125




Svein Iversen # 6600 Sunnd.øra 71691355




Jon Sæter * 6612 Grøa 71696188




Tord Bretten* 7340 Oppdal 72420649




Jon J. Meli # 2550 Os 62498081




Kåre Guldvik *# 2592 Kvikne 62484102




Trond Are Berge # 7494 Singsås 72856207




Terje Borgos # 7460 Røros 72414440




Karl Fredheim 9170 L.yearbyen 79021104




Sysselmannen på Svalbard 9170 L.yearbyen 79021400
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Reindalen
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Hovedkontakter VillreinAndre villreinområder.Personellmed strukturtellingskurs (*) og/eller kurs i kjevebehandling(#)

Sølnkletten

Rendalen

Setesdal
Austhei

Brattefjell
Vindeggen

Norefjell
Reinsjøfjell

Nordfjella

Ottadalen

Vest-Jotunheimen

Lærdal-Årdal

Fjellheimen

Leif Gunnar Bjørke 2570 Hanestad 62467926




62467921
Svein Erik Bjørke * 2530 Ø. Rendal 62468044




Ingar I. Elgvasslien * 2580 Folldal 62493928




Erik Ydse * 2490 Atna 62460420




Ola K. Undseth 2533 Undset 62468766 94190540




Dag Bjerkestrand # 2530 Ø. Rendal 62468000




Asbjørn Berge # 3870 Fyresdal 35041110




Karl G. Hoven # Dallonavn. 8, 4601 K.sand 38022265




38020377
Tarald Flataland *# 4690 Valle 37937200 94181350




Svein V. Trae * 3692 Sauland 35023040




Sigmund Holte * 3656 Atrå 35097203




Øystein Landsgård 3630 Rødberg 32741486 94122242




Asle Østerhus * 3540 Nesbyen 32064383




Lars Nesse 5897 Steinklepp 57668111




Per Aksel Knutsen * 3580 Geilo 32090965




Alf Waaler * 3580 Geilo 32090926




Harald Skjerdal * 5745 Aurland 57633324




Knut Granum *# 2690 Skjåk 61213224 94148076




Kari Lothe # 2665 Lesja 61243125




Per Olav Haugen * 2693 Nordberg





Einar Fortun * 5832 Høyemsvik 57686437




Rein Arne Golf 5890 Lærdal 57666353




Arne Nesheim * 5294 Eidslandet 56595911
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Reproduksjonhoshjortevilt
Tavare på kjønnsorganer!

Hunndyras fruktbarhet er svært viktig for bestandsutviklingen. Reproduksjonen er også et godt mål på forskjellige
miljøfaktorer i bestanden.

Interesserte jegere bør aktivt bidra til reproduksjonsundersøkelsene ved å ta vare på kjønnsorganene hos felte dyr.
NB! Dette gjelder både halvtannetåringer og eldre dyr.

Analyse av livmor med eggstokker kan avdekke viktig informasjon om hunndyrets reproduksjon. Livmorens størrelse
og bygning gir indikasjon på tidligere drektighet, brunst og begynnende fosterutvikling. Av eggstokkene kan en finne
ut om eggløsning har funnet sted inneværende sesong og om dyret fødte kalv sist sommer. I mange tilfeller kan en
også finne ut hvor mange kalver som er født i tidligere år samt alder for kjønnsmodning eller første kalving.

HIOR FINNER MAN EGGSTOKKENE?
Livmoren med
de to eggstok-

Livmor kene hentes ut

HVA VISER EGGSTOKKENE?

ved å følge

- kjønnsorganene
vowl ,t innover fra den

ytre kjønnsåp-
ningen. Skje-
den ligger som
et rør like inntil
endetarmen. Et

Før

eggløsningen

0 Eggfollikkel

Eggløsning Drektighetstid Etter gult legeme

Brusten 4111 Gult legeme 111PPigmentert arr
eggfollikkel

stykke lengre Eggceller modnes i brunsttiden. Ved brunsten løsner
inn er en kraftig egget/eggene, og fanges opp i en trakt dannet av hin-
punglignende ner.

NB! Pass på at eggstokkene blir med. dannelse. Det Folikkelen som før brunsten omsluttet eggcella
er urinblæren. omdannes etter eggløsningen til et såkalt gult legeme.
Like innenfor Dette virker som en hormonkjertel under drektighets-
den ligger liv- perioden. Etter fødselen tilbakedannes det gule lege-
mormunnen. met. Synlige rester av det gule legemet fra tidligere år

	

Denne kjen- er redbrune og kalles pigmenterte arr. De kan gi et bil-
nes som et fas- de av dyrets tidligere produksjon av kalver.

Skjæres ut og fryses.

EGGLEDER

LIVMORHORN
EGGSTOKK

HOcrn 


tere parti der
skjeden går
over i livmoren.
Livmoren er delt
i to såkalte
«horn».

LIVMORMUNN

LIVMORHORN

EGGLEDER

\JF,'

—10

Befruktning skjer vanligvis i egglederne. Disse leder til
livmorhornene der fosterutviklingen siden foregår. Fos-
teret blir synlig i 5-6 ukers alder.

Livmorens størrelse varierer avhengig av om dyret har
hatt kalv tidligere og/eller om fosterutviklingen har
begynt. Fra venstre mot høyre ser vi livmor (elg) fra
kvige (oktober), ku (oktober) samt ku (november). Ett-
årskvigene har ofte en liten livmor. Variasjonen skyl-
des hvorvidt de har nådd kjønnsmoden alder eller
ikke. En måned etter befruktningen er livmorhornene
med foster dobbelt så tykke som i hviletilstand.

Kjønnsorganene må frysesså snart som mulig etter slaktingen. Husk å merke kjønnsorganene med merkelapp og
fyll merkelappen skikkelig ut!



Innsamlingavkjeveravhjortevilt
Ta godt vare på kjevene av de dyr dere skyter!

Underkjevenfra felte dyr er et viktighjelpemiddeli forvaltningenav våre hjortedyrstammer.Tennenebrukestil
aldersbestemmelse,og målav kjevengiropplysningeromvekstog størrelsei ulikealdersgrupper.Sammenmed
analyseav livmorogeggstokkerfra hunndyrer dettegrunnlagetforå beregnekjønns-ogaldersstruktureri bestan-
denogproduksjonsevnei ulikealdersklasser.Produktiviteteni bestandenavhengerbådeav forholdetmellomulike
kjønns-,aldersgrupperog hunndyrasreproduksjonpå ulikealderstrinn.Særlighosungehunndyr(1-2 år) varierer
drektighetsprosenten,avhengigav kroppsstørrelseogbeiteforholdi ulikeår.

Målingav kjeverog prepareringav tennerfor aldersbestemmelseskjeri laboratoriet.Kalverog 1 1/2-åringerkan
bestemmespå grunnlagav tannskiftemønster.På eldredyrsnittestennenei sværttynnesnitt(30/1000 mm),far-
gesi kjemiskebadogavlesesi mikroskop.Alderenavlesessomsoneri tannrotaomlagsomårringeri et tre.

HUSK!
Ta utkjevenstraksdyreter flådd.
Flåkjevenskikkelig
Altkjøttskalvekk
Hengkjeventiltørkundertak
Pakkaldrikjeveni plast

ikkeslik

Merkelappenmed opplysningerer avgjørendefor at
innsendtmateriale(kjever,kjønnsorganer)skalkunne
bearbeidesoggi meningsfyltinformasjonomhjortevilt-
bestandenogjakta i ulikeområder.Statistiskeopplys-
ningerom dyra (kjønn,vekter,reproduksjonetc.) og
jaktutøvelseer viktigog nødvendigforå planleggeog
videreutviklehjorteviltforvaltningen.

HUSK!
Skrivtydelig
Fyllutkjevelappengrundig
Veidyretså nøyaktigsommulig
Lev& kjevenså rasktsom mulig,senest10 dager
etterjakta
Undersøknøyeomhunndyrharmelk
For hunndyrfestes likelydendemerkelapper,én til
kjeveogéntilkjønnsorganfrasammeindivid
Minst en kjevehalvdelmed alle fortenneneskal
leveres

Fyll ut kjevemerkelappen så full-
stendig og nøyaktig som mulig!!!

Fylkesmannen

Miljp‘vernavdelingen ORVN NINA

‘ ,2)

NORSKINSTITUITFORNATURFORSKNING

SENTRALTRYKKERIETA/S - BODØ
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Vedlegg 3. Skjemafor strukturtelling

	

til Struktur - Villrein Villreinområde:

	

med Observatør: Værforhold:
tan-

	

ilike FLnr Dato Fl.str Kalv Simle B 1,5 B 2,5 B 3,5+ Lokalitet/UTM

erer

kan

far-

Iger

n til


skal

Tot

Kommentarer
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Vedlegg 4. Kjevelapp

OPPLYSNINGER OM FELT VILLREIN

Datofelt:  19  Slaktevekt kg

Kjønn: Bukk Ej Simle n Er slaktet nøyaktigveid? Ja fl Nei fl
(Oppgikjønn også for kalv)

For simler

Haddesimla kalv?

Haddesimla melk i juret?

Ja Nei Vet ikke

(Slaktevekter dyretsvekt uten innvoller,skinn, hodeog føtter. Hodeog føtter kappespå vanlig måte.
Skuddskadetkjøtt regnesmed.)

1NNSAMLING —UNDERKJEVER FRA VILLREIN

I sambandmed villreinundersøkelsenesom drives i området,ber vi om å få innlevertunderkjevenfra
alle felte dyr. Merkelappen må fylles nøyaktig ut og festes til kjeven. Materialet skal leveres til
nærmestemottakersentralellerdirekte til viltnemnda.

Jeger, navn. 


Adresse:	

Villreinområde. 


Jaktkommune:  Felt rein nr: 	

Valdnavn:  Vald nr: 	
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Vedlegg 5. Rundskriv

HENSIKTEN MED KJEVEINNSAMLING

Høsten1995 skaldet være kjeveinnsamlingi alle overvåkningsområdene+ Nord-Ottadalen.Vi
håper derejegere slutter helhjertet opp om innsamlingenog på den måten bidrar til at vi skal
kunne opprettholde sunneog livskraftigevillreinstammeri åra framover.Vi vet at flere av dere
stiller spørsmålom hensiktenmed kjeveinnsamlingene.Derfor vil vi i det følgende prøveå bely-
sedette.

Hva er kondisjon og hvordan måles den?

Begrepetkondisjonforbinder vi gjerne med en som er i god fysiskform. I dyreverdenener den
et uttrykk for graden av opplagreteenergireservergjennom året. Hosvillrein er forholdet mel-
lom underkjevenslengdeog slaktevektenbrukt som mål på dyraskondisjon.Gjennomjevnlige
kondisjonsundersøkelserkan vi på en måte ta stammene«på pulsen»og fa viktige holdepunk-
ter om dyraslivskvalitetover tid. Dermedkan vi «rope varsko» i tide når vi seren negativtrend.

Jegeren viktig aktør

Forå få mest mulig ut av slike undersøkelser,må vi i forskningsleddetogsåstadig forbedre våre
rutiner og organisering,slik at vi får mer ut av kjeveundersøkelsene.Samtidiger det overmåte
viktig at jegeren sersin nøkkelrolleher da hanstilbakemeldingergir viktige data om villrein-
stammen i respektiveområder. Da kan vi sammenbidra til en positiv utvikling med tanke på:

Dialogenmedjegerne (godt samarbeidmellomjeger og forskning/forvaltning)
Bestandskontroll(oversiktover alderssammensetning,vektutvikling, tannslitasje)

- Basiskunnskap(kjevedataer viktige for langsiktigebestandsanalyser)
- Forvaltning(mer og bedre kunnskapgir styrket forvaltning)

Hvilke faktorer påvirker kondisjon og kalvetilvekst?

Det er gjort mange undersøkelserfor å få belysthvasom påvirker reinenskondisjon.
Vi har dermed bedret kunnskapeneom hvordanvi skal forholde ossfor å opprettholde sunne
og livskraftigebestander.Viktige faktorer her er:

-Beitet (god beitekvalitet-og tilgang gir god kondisjon)
Forstyrrelser(myeforstyrrelserbegrenserbeiteopptaket og dermed kondisjonen)
Sammensetningen(en naturlig sammensetningvirker positivt på kondisjonen)

Kalvetilvekstener igjen avhengigav dyraskondisjon. Dener høyesthosstammersom har sun-
ne og livskraftigedyr (god kondisjon).

Samarbeid

Kjeveinnsamlingenskjer i nært samarbeidmellom NINA(Norskinstitutt for naturforskning)og
lokale kontaktpersoner.Har du spørsmålvedrørendekjeveinnsamlingen,er kontakten i NINA
laboratorielederFrodeHolmstrøm,Tlf. 73580699. Forøvrigvisestil lokale kontaktpersoner(se
informasjon på andre siden)
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Vedlegg 5. Rundskriv

HENSIKTEN MED KJEVEINNSAMLING

Høsten1995 skal det være kjeveinnsamlingi alle overvåkningsområdene+ Nord-Ottadalen.Vi
håper derejegere slutter helhjertet opp om innsamlingenog på den måten bidrar til at vi skal
kunne opprettholde sunneog livskraftigevillreinstammeri åra framover.Vi vet at flere av dere
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Hva er kondisjon og hvordan måles den?
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et uttrykk for graden av opplagreteenergireservergjennom året. Hosvillrein er forholdet mel-
lom underkjevenslengdeog slaktevektenbrukt som mål på dyraskondisjon.Gjennomjevnlige
kondisjonsundersøkelserkan vi på en måte ta stammene«på pulsen»og fa viktige holdepunk-
ter om dyraslivskvalitetover tid. Dermedkan vi «rope varsko» i tide når vi seren negativtrend.

Jegeren viktig aktør

Forå få mest mulig ut av slike undersøkelser,må vi i forskningsleddetogsåstadig forbedre våre
rutiner og organisering,slik at vi får mer ut av kjeveundersøkelsene.Samtidiger det overmåte
viktig at jegeren sersin nøkkelrolleher da hanstilbakemeldinger gir viktige data om villrein-
stammen i respektiveområder. Da kan vi sammenbidra til en positiv utvikling med tanke på:

Dialogenmedjegerne (godt samarbeidmellomjeger og forskning/forvaltning)
Bestandskontroll(oversiktover alderssammensetning,vektutvikling, tannslitasje)

- Basiskunnskap(kjevedataer viktige for langsiktigebestandsanalyser)
Forvaltning(mer og bedre kunnskapgir styrket forvaltning)

Hvilke faktorer påvirker kondisjon og kalvetilvekst?

Det er gjort mange undersøkelserfor å få belysthvasom påvirkerreinenskondisjon.
Vi har dermed bedret kunnskapeneom hvordanvi skal forholde ossfor å opprettholde sunne
og livskraftigebestander.Viktige faktorer her er:

-Beitet (god beitekvalitet-og tilgang gir god kondisjon)
Forstyrrelser(myeforstyrrelserbegrenserbeiteopptaket og dermed kondisjonen)
Sammensetningen(en naturlig sammensetningvirker positivt på kondisjonen)

Kalvetilvekstener igjen avhengigav dyraskondisjon. Den er høyesthosstammersom har sun-
ne og livskraftigedyr (god kondisjon).

Samarbeid

Kjeveinnsamlingenskjer i nært samarbeidmellom NINA(Norskinstitutt for naturforskning)og
lokale kontaktpersoner.Hardu spørsmålvedrørendekjeveinnsamlingen,er kontakten i NINA
laboratorielederFrodeHolmstrøm,Tlf. 73580699. Forøvrigvisestil lokale kontaktpersoner(se
informasjon på andre siden)
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Vedlegg 6. Informasjon til koordinatorer

Til alle koordinatorer for innsamlin av reink"ever for 1995

Denne pakken er et nødvendig verktøy for bruk i årets kjeveinnsamling. Pakken inneholder et skyve-

lær og en perm. Skyvelærets kostnad er ikke med i NINAs budsjett og forutsettes dekket av utvalgene.

Vedlagt følger giro for betaling av skyvelæret.

Resten av pakken inneholder en ringperm bestående av:

Skjema for føring av kalv og 1-åringer

Kopi av koordinatorliste

- Opprop til jegerne («hensikt med kjeveinnsamlingen»)

Instruks for kjeveinnsamlingen

Fargeplansje for kjeveinnsamling

Sk.ema for førin av kalv o 1 1/2 årin :

Se nøye på instruks før skjemaføring tar til. Husk å føre på Villreinområde og skjemaførers navn på

hvert skjema som blir utfylt. Gjør deg kjent med skjemaet.

Koordinatorliste

Denne er vedlagt for at alle skal være orientert og ha mulighet til lett å ta kontakt med andre som

deltar i koordinering av innsamlingen.

0 ro til e erne «hensikt med innsamlin en» :

Les også denne nøye. Denne skal bidra til å øke forståelsen av hvor viktig en god kjeveinnsamling er.

Dette er også en tekst som kan benyttes i lokalaviser etc.

Instruks for innsamlin en:

Denne er endret i forhold til den svært nyttige diskusjon som kom frem på kjevekurset. Studer instruk-

sen nøye og ha denne i permen hele tiden.

Fargeplansje:

Denne er ment for at dere kan kopiere for å gi til flest mulig jegere.

HUSK da å kopiere kun kjeveside og IKKE kjønnsorgansiden da dette kan skape misforståelse blandt

jegerne.

Husk å gi meg tilbakemelding på ting dere ser kan gjøres på en bedre måte til neste innsamling. Når

kalv og 1 1/2åringer er ført inn og sjekket, send da inn perm med alle skjema, også de som ikke er

brukt. Kjevene fra 2 1/2åringer og eldre dyr pakkes i pappkasser og sorteres gjerne kommunevis. Pakk

ikke inn hver enkelt kjeve, bare sørg for at lappene sitter godt til kjeven. Husk at kjever som skke er

terket vil kunne ødeleqqe skrift på kjevelappene.

FRISTFORINNSENDING AV MATERIALET ER 1. OKTOBER 1995

Gi meg beskjed på telefon når dere sender materialet, og ring hvis det skulle oppstå problemer for

dere.

Lykke til med jakta og på forhånd takk for hjelpen !

Med vennlig hilsen

Frode Holmstrøm

Kopi til: Olav Strand, NINA

Per Jordhøy, NINA

DN v/Johan Danielsen

54



2 nina fagrapport 022

Vedlegg 6 forts. Vedlegg 7.

Koordinatorer - kjeveinnsamling 1995 INSTRUKSFOR IVARETAKING AV KJEVERFRAVILLREIN

Utstyr:
Snøhetta - Journalnummerserie som følger NINAs standard

Kari Lothe, 2665 Lesja - Dataskjema journal - Rein
Egil Soglo, 2662 Dovre - Vannfast skriveutstyr
Svein Iversen, 6600 Sunndalsøra - Kjevelapper
Inqolf Røtvei, 7340 Oppdal - Hyssing og kniv

- Skyvelær (min, 300 mm lengde, max Imm gradering)
Knutshø - Vekt for veiing av slakt

Ingolf Røtvei, 7340 Oppdal

Henry Støen, 2592 Kvikne Utførelse:
Oddmund Jakobsen, 2582 Dalholen Kjevene renses for kjøtt, og kjevelapp påføres alle data. Husk å

feste lappen godt til kjeven.
Rondane


Jan Hageland, 2884 Aust-Torpa

Hans Bondal, 2490 Atna

Edgar Enge, 2630 Ringebu

Bjørn Sønsteby, 2380 Brummundal

Dag Bjerkestrand, 2480 Koppang

Forelhogna

Kåre Guldvik, 2592 Kvikne

Terje Borgos, 7480 Ålen

Trond Are Berge, 7090 Støren

Jon J. Meli, 2550 Os

Hardangervidda

Sverre Tveiten, 5620 Tørvikbygd

Magne Hallanger, 5734 Vallavik

Knut Nylend, 3864 Rauland

Helge Bitustøyl, 3864 Rauland

Bjørn Haugen, 3580 Geilo

Setesdal Rvfylkeheiene

Jon Haugen, 4694 Bykle

Geir Hovland, 4443 Tjørhom

Leonard Mikalsen, 4130 Hjelmeland

Lars Arne Bay, PB433, 4601 Kr.sand

Områder utenom Overvåkningsprogrammet med kjeveinnsam-

ling 1995

Setesdal Austhei

Tarald Flateland, 4690 Valle

Asbjørn Berge, 3870 Fyresdal

Karl G. Hoven,Svalevn. 12, 4626 K.sand

Nord-Ottadalen

Knut Granum. 2690 Skjåk


KALV OG 1- ÅRING: Kjevens totale lengde måles med skyvelær

og angis i hele mm i dataskjema. La kolonnen for journal-

nummer stå åpen. Her vil NINA selv fylle ut. Bare husk å set-

te på navn til skjemafører og villreinområde. NINA vil gi

hvert område sitt nummer når skjemaene er sendt inn. For

kalv settes 0 i rubrikken for korr. alder. For 1-åring settes 1 i

rubrikken for korr. alder

Dato, vekt og kjønn føres i skjema. HUSK å angi om dyret er

veid eller anslått med vekt. For simler skal det angis om hun

hadde kalv: Dette angis ved å krysse av om simla hadde

melk i juret på kjevelappen. I skjema brukes da 1 for ja, 2

for nei, 3 for vet ikke. Husk å føre på kommunenummer-

valdnummer og egers navn. Ett felt på skjema er blankt.

Dette er laget for de som måtte ha behov for eget nummer-

system e.l. Kontrollkortnummer føres inn der en har dette.

DYR 2 ÅR OG ELDRE:Når bakerste molar er vokst ut er dyret 2

år eller eldre. For disse skal kjeven renses for kjøtt og utfylt

kjevelapp festes til kjeven. Når kjevene er rensket og tørket

pakkes de og sendes til NINA. Kjevemåling og journalføring

gjøres på NINA i forbindelse med koking og tanntrekking.

NB: Kontrollkortnummer føres med tusj på kjevelappene for alle

dyrene der en har disse.

DERSOM KJEVELAPPENEBLIRPÅHENGT KONTROLLKORTENE

fom.1996 VIL NY INSTRUKSFØLGE.

Trondheim 15.06.95

Frode Holmstrøm
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Vedlegg 8. Avtale

Samarbeidsavtale  (eksempel)

Dennesamarbeidsavtalener inngått mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA)og vill-
reinutvalget i Forelhognaog gjelder gjennomføring av kondisjons-undersøkelseavvillrein. NINA
har gjennom overvåkningsprogrammetfor hjortevilt, villreindelen,påtatt seg å gjennomføre
kondisjonsundersøkelseri de villreinområdenesom inngår i overvåkningsprogrammet.
Journalføringog måling av kjevelengderskal gjøresi regi av villreinutvalget i Forelhogna,mens
aldersbestemmelseog bearbeidingav alle data gjøresav NINA. Innieveringav kjeverog datalis-
ter påført kalv og ungdyr skal leveresNINAinnen 25.10.96. Kjevemålingog føring på datalister
skalgjørespå tilsvarendemåte som i 1995. Somkompensasjonfor journalføring og kjevemå-
ling utbetaler NINAkr 16,- pr kjevefra kalvog ungdyr og kr 10,- pr kjevefor dyr som er 2 år og
eldre. I kostnadsberegningenav prosjektet har NINAforutsatt at ca 60 % av de felte dyra leve-
resinn (Tabell1). Dette med unntak av Hardangerviddahvor vi regner med at ca 950 kjeverblir
innlevert.

Tabell 1. Erfaringstallfor felte villrein og innlevertekjever fra villrein i overvåkningsområde-
ne, samt forventa antall kjeverinnlevert i 1995.

Område

Antall innsamlet

Kalvog 2 år og
åringer eldre

Antall felt*

Kalvog 2 år og
åringer eldre innlevert

Forventetinnlevert

i 1995**

Kalvog 2 år og
ungdyr eldre

Hv. 253 ca750 317 2526 35 150 800
Sn. 62 ca130 154 197 54 90 120
Fh. 297 267 484 321 70 290 190
Kn. 33 88 72 142 56 50 85
Rn. 12 83 166 284 21 100 170
Rs 78 127 296 402 29 170 240
Sr. 53 236 200 297 58 120 180

Totalt




1589 4169




970 1785

Blir det innlevert flere kjeverenn det som er stipulert, må et størreantall avklaresmed prosjekt-
lederved NINAfør det kan utbetalesgodtgjøring for dissekjevene.NINAforutsetter at det vel-
gesen kontaktperson innen hvert overvåkningsområde,og at all kontakt vedrørendeselve
gjennomføringenav kjeveinnsamlingennormalt går gjennom dissekontaktpersonene.Vederlag
for dataregistreringutbetalestil Villreinutvalget i Forelhogna,v/JonJ. Meli, 2550 Ossammeår
som kjeveinnsamlingener gjennomført og seinest15.november1996. Resultatenefra kondis-
jonsundersøkelsenrapporteresi form av en oppdragsmeldingsom skalvære ferdig innen 1.
marsåret etter at kjeveinnsamlingener gjennomført. Somet ledd i kvalitetssikringenav over-
våkningsdataeneer det viktig med en god dialog mellom NINAog den lokale kontaktpersonen,
dette gjelder både detaljer for det enkelte område og selvekjeveinnsamlingen.
Oppdragsmeldingenutsendesi henhold til adresseliste.Det er viktig at de lokale kontaktperso-
neneogså kommer med innspill i forbindelse med utsendingav rapporteneslik at resultatene
når alle impliserte.

Kjetil Bevanger


ForskningssjefNINA

OlavStrand/PerJordhøy JonJ. Meli
Prosjektleder,NINA Villreinutvalget i Forelhogna
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