
K V A L I T E T

I N T E G R I T E T

E N T U S I A S M E

L A G S P I L L

NINA Fakta Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger nr. 3-2004

VVIILLLLRREEIINNEENN OOVVEERRVVÅÅKKEESS
FFRRAA VVEERRDDEENNSSRROOMMMMEETT

NNIINNAA  NNoorrsskk  iinnssttiittuutttt  ffoorr  nnaattuurrffoorrsskknniinngg • Tungasletta 2 • 7485 Trondheim • Telefon: 73 80 14 00 • Telefaks: 73 80 14 01 • http://www.nina.no

Norsk Institutt for natur-
forskning, NINA, er et 

nasjonalt og internasjonalt
kompetansesenter innen

naturforskning. Vår kompe-
tanse utøves gjennom

forskning, utredningsarbeid, 
overvåking og konsekvens-
utredninger. NINA har ca
150 ansatte. NINA er et

institutt i Mijøalliansen. 
Fakta-ark gir populariserte

sammendrag av publika-
sjoner fra NINA

På Hardangervidda rusler et tjuetall
villreinsimler rundt med satelitt-
sendere rundt halsen. De er viktige
brikker i et forskningsprosjekt som
blant annet skal finne ut hvordan 
reinen påvirkes av menneskelig 
aktivitet, og hvordan beitene påvir-
kes når reinen finner nye områder.

Tidligere ble reinen studert ved hjelp av
tellinger, som regel fra fly. Nå tar forskerne
i tillegg i bruk hjelpemidler som Fjern-
måling og GPS-sendere (Global Position-
ing System). Dette gjør at de kan studere
forholdet mellom beiter, menneskelig akti-
vitet og villreinens arealbruk på en mer
detaljert måte enn tidligere.
Ved hjelp av topografiske kart, terreng-
modeller og rein med radiosendere kan
forskerne visualisere hvordan dyrene 

reagerer på forstyrrelser og tekniske inn-
grep. Blant annet ser de hvordan beite-
områder langt fra inngrep er nedslitt, som
en følge av at reinen unngår områder pre-
get av utbygging og ferdsel. Diskusjonen
omkring videre drift av riksveg 7 var

utgangspunktet for villreinprosjektet.
Resultatene av undersøkelsen kan brukes i
arbeidet med å redusere konfliktene
mellom rein og menneske på Hardanger-
vidda.

HHvvoorrffoorr  kkaarrttlleeggggee  rreeiinneenn??
Bestandsstørrelse, beite, reproduksjon og
jaktuttak er hjørnesteinene i all viltforvalt-
ning. Det er vanskelig å bestemme repro-
duksjon og jaktuttak i en villreinbestand.
Med bruk av moderne teknologi mener
forskerne de får sikrere data enn tidligere,
da reinen stort sett ble kartlagt ved mini-
mumstellinger. Ett formål med nøyaktig
kartlegging av reinen på Hardangervidda
er å gi et bedre grunnlag for fastsetting av
jaktkvoter.

HHvviillkkeenn  mmeettooddee  eerr  bbeesstt??
Hvilken metode for overvåking av villrein er
best: Radiomerking og telemetri eller tradi-
sjonelle metoder basert på minimums-
tellinger, kalve- og strukturtellinger?
Forskerne som jobber med radiomerkings-
prosjektet på Hardangervidda mener 
erfaringene fra radiomerking og bruken av
fangst-/gjenfangstmetoder sammen med 
tradisjonelle metoder vil gi høyere presisjon i
datagrunnlaget for bestandsforvaltningen.

Målsettingene i forvaltningen vil være
førende for kravet til presisjon i bestands-
overvåkingen. Er målet en stor stamme, med
muligheter for jevnt, høyt og forutsigbart jakt-
uttak, blir også kravene til presisjon store, noe
som i sin tur vil kreve større ressursinveste-
ring i forhold til innsamling av grunnlagsdata.
Er målet om bestandsstørrelse mindre, blir
også kravet til presisjon i overvåkingen og
ressursbehovet mindre.

Til tider har bestandsforvaltningen på
Hardangervidda vært konfliktfylt. Erfaringer
fra radiomerkingsprosjektet tyder på at
bestandsestimatene blir mer presise enn tid-
ligere. Dette kan bidra til å dempe motset-
ningene når det gjelder bestandsdata.

Til tider har det vært store konflikter for-
bundet med villreinjakta i dette området.
Sikrere bestandsdata kan være med å redu-
sere disse konfliktene. Det er også viktig å
kjenne reinens natur for å redusere pro-
blemene som oppstår når reinens områder
trues av menneskelig aktivitet. I likhet med
andre villreinområder konkurrerer reinen
på Hardangervidda med det moderne
samfunnets behov. Veier, hytteområder og
kraftledninger skaper konflikter mellom
rein og menneske. Gode løsninger her for-
utsetter gode kunnskaper om reinen.

Minimumstelling av rein på Hardangervidda. Foto:Olav Strand.

Simle merket med GPS-sender. Foto: Olav Strand.



AAvvaannsseerrtt  tteekknnoollooggii
I villreinprosjektet på Hardangervidda
har forskerne tatt i bruk ny og avansert
teknologi. Radiosenderne som festes
rundt halsen på dyra inneholder en liten
datamaskin og en GPS-enhet. Disse tar
opp posisjonen til reinen hver tredje
time i døgnet – uansett vær og årstid.
Datamaskinen fungerer også som en
vanlig VHF-sender, som sender ut
radiosignal. Slik kan radiosenderne også
brukes i forbindelse med tellinger.

De innsamlete dataene fra radiosender-
ne kombineres med tredimensjonale
bilder av Hardangervidda. Disse er laget
ut fra satelittbilder av terrenget,  vege-
tasjonsdata og modeller av topografien.
Til slutt får forskerne en ”levende
modell” av Hardangervidda som viser
reinens bevegelser gjennom jakta, i kal-
vingssesongen og i forbindelse med
Rv7. De kan også se hvordan beitene
påvirkes av reinens besøk. Radio-
senderne er programmert til å falle av
dyret etter en viss periode.
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VViillllrreeiinneenn  ppåå
HHaarrddaannggeerrvviiddddaa  ffrraa
11995544  ttiill  22000022
Hardangervidda er Norges største vill-
reinområde. Det omfatter 8.200 kva-
dratkilometer. Tallet på villrein har vari-
ert betydelig de siste 50 åra. I tre perio-
der har bestanden vært større enn mål-
setningen, noe som hver gang har ført
til reduksjonsavskytninger. Historien
viser minst 6 ulike faser hvor man har
tatt avgjørende beslutninger i forhold til
villreinbestanden på Hardangervidda.
Noe av målet med radiomerkingen av
rein på Hardangervidda er å komme
fram til pålitelige metoder som kan
gjøre det lettere å kontrollere bestands-
størrelsen.
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SSaammaarrbbeeiidd  mmeedd  rroommffoorrsskknniinnggeenn
Villreinprosjektet er et samarbeid mellom NINA og Norsk Romsenter. Statens Vegvesen, Vegdirektoratet er oppdragsgiver,
og prosjektet finansieres av Direktoratet for naturforvaltning, Norsk Romsenter og Norges forskningsråd.
Prosjektet skal avsluttes våren 2006.

Mer informasjon om prosjektet: www.nina.no

Lag på lag gir tredimensjonale bilder.

Sammendrag av minimumstellinger (prikker) og kvoter (søyler) på Hardangervidda 194-2002.


