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Referat

Bevanger, K. 1991. Rypekollisjoner mot tråd- og
nettinggjerder. - NINA Oppdragsmelding 65: 1-10.

På bakgrunn av tilfeldige meldinger om funn av
kollis jonsdrepte ryper langs reingjerder, ble det i
perioden mars - juni 1990 gjennomført et pilotpro-
sjekt i Kvalsund kommune, Finnmark, for å høste
erfaringer om hvordan slike undersøkelser kan
legges opp for ras jonell datainnsamling. Et rein-
gjerde med skiftevis netting- og trådavsnitt (61 %
nettinggjerde (sauenetting), 39 % strenggjerde (4-5
strenger)) ble patruljert ukentlig. tn rype ble funnet
der dødsårsaken høyst sannsynlig skyldes kollisjon
mot gjerdet. Det patruljerte gjerdet ligger i en
skogbevokst dal der det legger seg mye snø. Rein-
gjerder plasseres imidlertid ofte på steder med lite
snø, dvs, på rabber og rygger der vegetasjon i form
av busker og trær - som danner en nedre grense for
rypenes flyvehøyde - mangler. Kollisjonsfaren er da
større. Det må antas at kollis joner gjerne skjer ved
dårlig sikt, enten på grunn av lys- og/eller værfor-
hold. I Finnmark har november, desember og januar
spesielt dårlige lysforhold og i mange områder enda
relativt lite snø, slik at mye av gjerdene er eks-
ponert. Ved eventuelle senere pros jekter bør denne
perioden dekkes særlig godt. Foreliggende planer om
bygging av over 700 km reingjerder i Vest-Finn-
mark tilsier at prosjekter av denne type bør priori-
teres for å bringe klarhet i hvilket omfang reingjer-
der representerer en mortalitetsrisiko for rype.

Emneord: Gjerder - fugl - konflikter.

K jetil Bevanger, Norsk institutt for naturforskning,
Tungasletta 2, 7004 Trondheim.

Abstract

Bevanger, K. 1991. Willow grouse collisions with
fences. - NINA Oppdragsmelding 65: 1-10.

Because of chance reports of finds along reindeer
fences of willow grouse killed after colliding with
the fence, a pilot project was carried out in March -
June 1990 in the county borough of Kvalsund,

Finnmark, to gain experience about how such
investigations can be organised for rational gathering
of data. A reindeer fence constructed of alternate
sections of netting and wire (61 % netting fence
(sheep netting), 39 % wire fence (4 or 5 strands))
was patrolled weekly. One willow grouse, whose
death was very probably caused by collision with
the fence, was found. The patrolled fence is in a
wooded valley in which a great deal of snow col-
lects. Reindeer fences are, however, often set up in
places with little snow, i.e. on barren ridges where
bushes and trees - which form a lower limit for the
flying height of willow grouse - are lacking. There
is then a greater danger of collision. It must be
assumed that collisions are most likely to occur when
visibility is poor, either because of light conditions
or the weather, or a combination of both factors. In
Finnmark, November, December and January have
particularly bad light and there is still relatively
little snow in many areas, leading to large parts of
the fences being exposed. This period should be
covered particularly well in any future projects.
Existing plans for constructing more than 700 km of
reindeer fences in West Finnmark means that
priority should be given to projects of this kind to
clarify the extent to which reindeer fences represent
a mortality risk for willow grouse.

Key words: Fences - birds - conflicts.

K jetil Bevanger, Norwegian Institute for Nature
Research, Tungasletta 2, N-7004, Trondheim.
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Forord

På bakgrunn av meldinger om funn av kollisjons-
drepte ryper langs reing jerder ble det våren 1990
gjennomført systematiske patruljeringer langs et
reing jerde på Hatter i Kvalsund kommune, Finn-
mark, for å finne eventuelle kollisjonsofre. Pro-
s jektet er et samarbeidsprosjekt mellom Fjelltjene-
sten i Finnmark, Fylkesmannens miljøvernavdeling
og Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Viltforvalteren i Finnmark har gitt økonomisk støtte
gjennom viltfondsmidler på i alt kr 20000. Fjelltje-
nesten har dessuten bidratt med betydelige ressurser
i form av lønnskostnader og driftsmateriell som ikke
kommer inn under det ordinære budsjettet. Petter
Kaald og Torkje11 Morset ved Fjelltjenesten, avd.
Lakselv, har utført feltarbeidet. Erik Lund ved
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vadsø har vært
kontaktperson i forvaltningen og bidratt under
planlegging og praktisk gjennomføring av pro-
sjektet. Hjertelig takk til alle for godt samarbeid.

Trondheim mars 1991

Kjetil Bevanger
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1 Innledning

På tross av generelt godt syn kolliderer fugler relativt
hyppig mot en rekke forskjellige byggverk. Blant
kjente kollisjonsobjekter er kraft- og telefonled-
ninger, glassruter, tårn - spesielt for TV og radio,
vindmøller, fyrlykter og andre lysende objekter samt
ulike typer gjerder. Avery et al. (1980) gir i en
annotert bibliografi oversikt over publikasjoner der
slike "fangstinnretninger" er involvert.

Selv om mange fuglearter er registrert drept i ulike
gjerdetyper, spesielt i tilknytning til piggtråd (se
Avery et al. 1980, Williams & Colson 1989 og Allen
1990), er omfanget av slike ulykker trolig vesentlig
mindre enn ulykker i tilknytning til f.eks. kraft-
ledninger. Det er imidlertid grunn til å understreke
at det så langt ikke synes  å være  foretatt systemati-
ske registreringer av eventuelle ofre langs bestemte
gjerdestrekninger. Alle rapporter om fugledød i
tilknytning til gjerder har bakgrunn i tilfeldige funn.
Det kan derfor ikke utelukkes at dette er en mortali-
tetsfaktor som lokalt kan ha negativ virkning for
enkelte sårbare og truete fuglearter (se Anon. 1989).
Flere forfattere betoner dessuten at selv om slike
ulykker ikke kan sies  å være  direkte bestandstruen-
de, er det etisk sett uakseptabelt at fugler drepes
og/eller pines til døde gjennom å kollidere med eller
bli hengende fast i et gjerde (figur 1) (jf. Jonkers &
Smith 1984, Allen 1990).

Undersøkelser viser at kollisjoner mot "byggverk"
ikke bare skjer i områder med store fuglekonsentra-
sjoner. Hønsefugl er f.eks. utsatt for å kollidere mot
kraft- og telefonledninger (Hiltunen 1953, Bevanger
1988,1990a, 1990b). Observasjoner gjort av perso-
ner som ferdes i områder med reingjerder, viser at
ryper også kolliderer mot disse, og enkelte hevder
at omfanget av rypedød ved kollisjoner mot reing-
jerder er betydelig (se f.eks. Gabrielsen 1990).

På dette grunnlag ble det våren 1990 gjennomført
systematiske patruljeringer langs et reing jerde på
Hatter i Kvalsund kommune i Finnmark, for å finne
eventuelle kollis jonsofre. Undersøkelsen er ment
som et pilotprosjekt for å høste erfaringer om
hvordan slike undersøkelser bør legges opp for mest
mulig rasjonell datainnsamling.

2 Metoder og materiale

2.1 Gjerdetrasen

Et 7750 m langt reing jerde på Hatter 70 km vest for
Lakselv ble valgt som prøveområde. Valg av gjerde-
strekning ble gjort i samarbeid med Fjelltjenesten

Lakselv. Trasens laveste punkt ligger ca. 190 m
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Figur 1 Vipe (Vanellus vanellus) drept i piggtråd over sauenet-
ting. Foto: Per Jordhøy. - Lapwing killed by a barbed-wire fence.

o.h. mens det høyeste punkt er ca. 320 m o. h.
Gjerdet ligger vesentlig i en U-dal, dominert av •
bjørkeskog med enkelte mindre myrpartier og tørre
snaufjellsområder i de høyestliggende områdene.
Terrenget er lite dramatisk og kan stort sett karak-
teriseres som et "bølgende åslandskap".

2.2 Gjerdekonstruks jon

Det patruljerte gjerdet har skiftevis netting- og
trådavsnitt; 61 % er nettingg jerde (sauenetting) og
39 % er strenggjerde (4-5 strenger). Piggtråd er ikke
benyttet noe sted. Gjennomsnittshøyden er ca. 95
cm (± 35 cm), og totalt sett representerer gjerdet
derfor et areal på ca. 7100 m2. Da feltarbeidet
begynte, var bare en liten del av gjerdet synlig,
mange steder bare øverste tråd. Snødekning ble målt
14 mars, 23 april og 29 mai, og den synlige delen av
gjerdet i forhold til totalarealet var ved disse
tidspunktene henholdsvis 35 %, 54 % og 100 %.
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2.3 Patruljeringer

Med bakgrunn i erfaringer fra patruljering etter
kollisjonsdrepte fugler langs kraftledninger (Bevan-
ger 1988, 1990a, 1990b), ble feltarbeidet lagt til
perioden mars - mai. I store trekk er det brukt
samme metodikk som ved kraftledningspatruljering.
En omarbeidet utgave av kodeskjemaet som benyttes
ved kraftledningstakseringer (Bevanger 1990a) er
benyttet under datainnsamlingen, se vedlegg 1.

Det ble stort sett foretatt ukentlige takseringer fra
og med 25.2.1990 til og med 29.5.1990 (tabell 1).
Takseringsfrekvens og -lengde har forøvrig måttet
tilpasses vær, snø og føreforhold. Patrul jeringene
ble stort sett foretatt ved hjelp av snøscooter sam-
men med hund (figur 2). De i alt 16 patruljeringene
er fordelt med henholdsvis 1 i februar, 5 i mars, 5

april, 4 i mai og 1 i juni og representerer en samlet
takseringslengde på, 101,3 km. Siste patruljering ble
foretatt etter at all snø var borte.

Det ble observert uvanlig lite rype under patrul-
jeringene. Bare ett sted i bjørkeskogen ble det
relativt jevnlig sett 4-5 fugler.

Figur 2 Parti fra det patruljerte reingjerdet på Hatter, Kvalsund
i Finnmark. Foto: Kjetil Bevanger. - Habitat along the patrolled
reindeer fence at Hatter in Kvalsund, Finnmark.
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3 Resultater

Det ble gjort ett funn av rype der dødsårsaken høyst
sannsynlig skyldes gjerdet. Fuglen hadde ikke vært
død mange timer da den ble funnet, men var
allerede sterkt bespist av kråkefugl og rev slik at
detaljer omkring dødsfallet ikke var tilgjengelig.
Fuglen ble funnet ca. 30 m fra gjerdet og bare
øverste tråd var synlig på dette stedet.

Ett funn gir for stor usikkerhet til at det er hen-
siktsmessig å foreta beregninger av f.eks. antall
rypekollisjoner i løpet av en nærmere definert
tidsperiode. Prinsipielt kan mange av de samme
betraktningsmåter legges til grunn ved beregning av
g jerdeoffer som ved kraftledningsoffer. Antall funn
kan f.eks. zttrykkes i forhold til antall km gjerder
patruljert. Vinters tid, når bare deler av gjerdene
stikker opp av snøen, er det imidlertid i tillegg
nødvendig å ta eksponert areal med i betraktningen.

For å få et bilde av "omsetningshastigheten" av
kollis jonsdrepte fugler ble det foretatt utleggings-
forsøk av ryper (jf. Bevanger 1988). Det ble i alt
lagt ut 9 fugler i løpet av takseringsperioden hvorav
de fleste forsvant i løpet av en uke (tabell 1).

Tabell 1 Takseringer foretatt langs reing jerde i Kvalsund kommune,
Finnmark, etter kollisjonsdrept fugl i perioden mars - juni 1990.
Utleggingsforsøk med ryper indikerer omsetningshastighet av
eventuelle kollisjonsofre. - Censuses of birds killed by collision,
undertaken along a reindeer fence in the county borough of Kvalsund,
Finnmark, March - June 1990. An experiment involving the placing-
out of  willow  grouse indicates the removal rate of any collision victims.
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4 Diskus jon

Prosjektet er å betrakte som et prøveopplegg etter-
som tilsvarende registreringer tilsynelatende ikke er
utført tidligere. Flere interessante erfaringer ble
høstet.

Fra et metodisk synspunkt synes systematiske
patruljeringer langs gjerdetraser så langt  å være  en
hensiktsmessig måte å registrere fugledød i til-
knytning til gjerder på. Mange av de samme be-
grensninger og problemer som er diskutert i for-
bindelse med kraftledningspros jekter, både metodisk
og beregningsmessig, eksisterer (Bevanger 1988).
Men det er også spesielle forhold knyttet til gjerde-
prosjekter. Tilpassing til lokale forhold er spesielt
viktig; bl.a. slik at patruljeringstras&r gir et tverr-
snitt av terrengtyper med stor gjerdebelastning.
Gjerdet som her er patruljert ligger stort sett i en
skogbevokst dal der det legger seg mye snø. Rein-
g jerder plasseres imidlertid ofte på steder med lite
snø,  dvs, på rabber og rygger (T. Morset pers.
medd.) og der vegetasjon i form av busker og  trær  -
som danner en nedre grense for rypenes flyvehøyde

- mangler. I slike situas joner er sannsynligheten for
kollisjoner større, spesielt under dagtrekk når rypa
kommer langs terrengformasjonene i lav høyde. Ved
senere pros jekt er det viktig at valg av traser skjer
i samråd med reineiere og andre lokalk jente perso-
ner.

Det må antas at kollis joner gjerne skjer når sikten
er dårlig, enten på grunn av lys- og/eller værfor-
hold; takseringstidrommet er derfor viktig. I Finn-
mark (og Nord-Norge generelt) har perioden no-
vember, desember og januar ekstremt dårlige
lysforhold og i mange områder enda relativt lite snø,
slik at det meste av gjerdene er eksponert. Ved
eventuelle senere pros jekt bør derfor denne perioden
dekkes spesielt godt.

Gjerder har en lang rekke fysiske utforminger, der
trådtykkelse og trådavstand varierer. Både tråd-
g jerder og nettinggjerder har ofte piggtråd øverst,
dette er oftest ikke tilfelle for reingjerder. Gjerdets
høyde, design og synlighet er viktige faktorer for
hvor "effektivt" fugl "fanges". Det er f.eks. mange
rapporter om at fugl er blitt sittende fast i piggtråd-
g jerder og mye tyder på at arter som bruker gjerder
som utkikkspost under jakt (f.eks. ugler på jakt etter
mus langs gjerder i kulturmarkområder), er spesielt
utsatt. Likeledes er arter som driver forfølgelses-
flukt, f.eks. falk og hauk, registrert som kollisjons-
ofre. Problematikken med truete arter kommer
derfor inn i bildet. Ved eventuelle fremtidige
prosjekter er det også aktuelt å eksperimentere med
forskjellige merkemetoder av gjerdene.
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Gjerdehøyden er sannsynligvis spesielt viktig. Langs
hjortegjerdet (over 2 m høyt) ved Songli forsøks-
gård, er flere fuglearter funnet døde, bl.a. jerpe (L.
Ingdal pers. medd.). Antall hjortegjerder forventes
forøvrig å øke i årene som kommer ettersom hjorte-
farming blir mer utbredt. Imidlertid er de planer
som nå foreligger om bygging av over 700 km
reingjerder i Vest-Finnmark (se f.eks. Fossheim
1990) mer interessant. Med et slikt omfang av
gjerder bør det være en prioritert oppgave å få
brakt på det rene i hvor stor utstrekning de repre-
senterer en mortalitetsrisiko for ulike fuglearter.
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Vedlegg 1 Skjema brukt ved patruljering av reingjerde. - Data-collecting form used during the field work.

KODESKJEMA FOR PATRULJERING LANGS REINGJERDE

N1NA
År Mnd. Dag

Gjerde I i I Taks.nr. I. i I Dato
nr. i 2 3 4 5 7 9 10

Start kl. Slutt kl. Observatør L...1
11 14 15 18 19

Fra ref.nr. i 1 1 i Til ref.nr. I I 1 I Ant. km taks.
20 22 23 25 26 28 29

Værforhold siste natt vind 1_1 Skydekke L1 Temp. L1 Nedbør L1
30 31 32 33

Døgn siden siste snøfall L.1
34

7.5

(1) QJ C

o t 1:3
« <

3 3 41 243  4 4

10

Hund LJ Vitringsforhold LJ
35 36

'14
c )

= -0
.6.. ., c

ci.)  =-1= c-o cu .... c ez .c (u
cu 1u. .— tu ..åg  >tst ar ..... a tu ..c .år 1:1) tIZI

..0 13 0 4, tj a,izi ,,, 0 ....,
c ar >, c .X(11 .6., I-'" 4r4)

0 1... > ...1‘ .6.J4.1 ciic
to m -P- kg cu 1— Cn < ,"
.1..+ cu 4-4 -C 5.., C
5.' -C wi> tu cu ti" =
< ;71 < L., bz' 1—VHVHVHL V H u.. G

535 57 64 65 6 69 72 75 78 7
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