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1 europeisk sammenheng er den norske villreinen unik etter-
som den utgjør den desidert største andelen av gjenlev-
ende villrein i Vest-Europa. En norsk villreinstamme på ca
35 000 dyr forvaltes i dag innen 26 mer eller mindre adskilte
stammer i Sør Norge. Den fragmenterte utbredelsen
skyldes i stor utstrekning menneskeskapte barrierer som
veger og jernbane. Villreinen utnytter lav som sin viktigste
vinterdiett, noe som betinger bruk av store arealer for å få
fylt behovet for mat. Dagens fragmenterte utbredelse
hindrer imidlertid forflytninger mellom rike sommer og vinter-
beiter. Fragmenteringen, samt store regionate forskjeller i
klima, bidrar til en skjev fordeling av sommer- og vinterbeite
mellom områder. Dette gjør at bestandsdynamikken kan
forventes å variere mye mellom delområder med store
utfordringer for forvaltningen av stammene. Samtidig er de
fleste rovdyr som tidligere utnyttet villrein utryddet fra
viilreinområdene slik at dagens villreinstammer først og
fremst må reguleres ved jakt. Jakt påvirker skyhetsgraden
hos norske villreinstammer og gjør dem spesielt følsomme
for menneskelig aktivitet. Gjennomgående er det høyere
menneskelig aktivitet i fjellet nå enn tidligere, noe som er
med på å forsterke de negative effektene av den frag-
menterte utbredelsen av villrein. Etableringen av kraft-
ledninger er en type menneskelig inngrep som kan påvirke
reinens bruk av et område. Det er imidlertid viktig å ikke
fokusere på eventuelle virkninger av kraftledninger isolert
da det er den kombinerte effekten av flere inngrep og
forstyrrelser som påvirker reinens fordeling og bruk av et
område.

Emneord: Villrein, kraftledninger, arealbruk, bestands-
dynamikk.

Olav Strand, Erling Solberg & Per Jordhøy, Norsk institutt,
for naturforskning, Tungasletta 2, 7005 Trondheim.
Christian Nelleman, Norsk institutt for jord og skog-
kartlegging (NIJOS), 1430 Ås.
Øystein Mølmen, Hagalykkja 29, 2080 Eidsvoll.
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Abstract
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Strand, 0., Solberg, E., Jordhøy, P., Nelleman, C., &
Mølmen, Ø. 1997. Wild reindeer and electric power lines,
NINA Oppdragsmelding 511: 1-18.

In Western Europe Norway holds the largest number of
remaining wild reindeer. About 33 000 individuals are
managed in 26 more or less separated herds in Southern
Norway. The fragmented distribution is mainly due to
human made barriers such as roads and railways. Wild
reindeer utilise lichen during winter, which require large
areas to fulfil the nutritional needs. However, the present
day barriers prevent previous migrations between rich
summer and winter pastures. The fragmented habitat distri-
bution in combination with regional differences in climate
also cause biased distribution of summer and winter
pastures among areas occupied by the different herds. This
is likely to seriously affect the population dynamics of the
different populations. Moreover, large carnivores predating
on reindeer is almost absent in Southern Norway, leaving
human harvesting the main regulatory factor. Hunting
increase the shyness of reindeer to human activities and
the modern time increase in human activity in the mountain
areas is therefore expected to enhance the fragmented
distribution of reindeer. Constructions of electrical power
lines in reindeer areas may be an additional factor that may
affect the reindeer distribution and viability. It is emphasised
that the effect of power lines should be evaluated in
combination with other human constructions and activities
following the constructions of power lines or present in the
area in advance.

Key words: Wild reindeer, power lines, distribution, popula-
tion dynamics.

Olav Strand, Erling Solberg & Per Jordhøy, Norwegian
Institute for Nature Researach, Tungasletta 2, N-7005
Trondheim, Norway.
Christian Nelleman, Norwegian lnstitute of Land Inventory,
Drøbakvegen 11, N-1430 Ås, Norway.
Øystein Mølmen, Hagalykkja 29, 2080 Eidsvoll.
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Forord
Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt som ble
initiert av Statnett. Det har hatt som målsetning å sammen-
stille relevant kunnskap om villrein sett i sammenheng med
mulige barriereeffekter skapt av kraftledninger. NINA's
mandat i denne sammenheng har vært å fokusere på
økologiske implikasjoner og mulig samvirkende effekter av
kraftledninger og andre inngrep og forstyrrelser i villreinens
leveområder. Arbeidet skulle munne ut i et prosjektforslag
som på sikt kan bidra med kunnskap om effekter av slike
inngrep, og forslag til løsninger som reduserer disse
effektene.

Trondheim 1.12.97.

Olav Strand
prosjektleder
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1 Innledning
Fragmentering av naturområder og tap av biologisk mang-
fold er blant de største utfordringene som moderne bio-
logisk forskning står overfor (Soulé & Wilcox 1980;
Caughley & Gunn 1995). Økologisk forskning har derfor i
økende grad fokusert på de potensielle effektene av
menneskets inngripen i naturmiljøet (Caughley 1994).
Denne forskningen har i all hovedsak vært rettet mot små
bestander. En har i mindre grad lyktes med å fokusere på
bestander som har rask bestandsvekst og som kan påvirke
sitt naturmiljø ved å vokse til tettheter som overstiger den
økologiske bæreevnen (McCullough 1997). Villrein  (Rangi-
fer tarandus)  er et eksempel på sistnevnte hvor effekter av
overbeiting og lang regenereringstid på overbeita vinter-
beiter har vært dokumentert i flere studier (Skogland 1985,
1990a, b).

De potensielle effektene av ulike inngrep i villreinens leve-
områder er et sammensatt problemkompleks og er en stor
utfordring både for forskere og forvaltere. Et bedre kunn-
skapsnivå er nødvendig både for å øke forståelsen av
effekter av fragmentering og for på sikt å kunne finne
forvaltningsløsninger som bidrar til å minske konfliktene.
For forvaltningen innebærer dette en spesielt stor utfordring
fordi en må søke å finne forvaltningsløsninger som både
tilfredsstiller det moderne samfunnets krav til kommunika-
sjon og bruk av utmarksarealer. Samtidig skal man sikre en
bærekraftig utvikling i sårbare villreinstammer der Norge har
et særskilt ansvar i europeisk sammenheng (DN 1995).

Vi har organisert denne rapporten i to hoveddeler: Del 1
omhandler en generell bakgrunn som vi mener bør legges
til grunn for et prosjekt som studerer de potensielle effekt-
ene av kraftledninger på villrein. I del 2 gir vi en natur-
historisk bakgrunn for fem av de største villreinområdene i
Norge hvor kraftledninger potensielt kan ha eller få en effekt
på villreinens arealbruk. En egen søknad utarbeides med
en kort beskrivelse av metoder og forslag til gjennomføring
av et framtidig prosjekt (vedlagt).

1.1 Villreinens utbredelse
og status

Reinen i Barentsregionen inndeles i tre ulike underarter;
den skandinaviske fjellreinen og tamrein,  (Rangifer tarand-
us tarandus),  arktisk villrein  (Rangifer tarandus platyr-
hynchus),  og skogsvillrein  (Rangifer tarandus fennicus).
Fjellrein og tamrein kan ikke skilles på morfologiske (ytre)
trekk. De enkelte delbestandene er også blandet, da en
rekke av de norske villreinstammene enten har sitt opphav i
forvillet tamrein, eller at de opprinnelige villreinstammene
har blitt vesentlig blandet med rømt tamrein. Den skandi-
naviske villreinstammen, som i dag teller ca 35 000 dyr,
forvaltes innen 26 mer eller mindre adskilte stammer, samt-
lige i Sør-Norge (figur 1).
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Villreindistrikter og villreinområder i Norge
Wild reindeer regions and areas in Norway

Villreindistrikter
Wild reindeer regions
11111111111111111Setesdalen

EZ33 Hardangervidda-NordfjeKa

lotunheimen

Rondane - Dovrefjell

Kr».-t= Østerdalen østfje8

Villreinområder
Wild reindeer areas

Setesdal Rytylke
2 Skaulen Etnefjell
3 Setesdal Austhei
4 Våmur - Roan
5 Hardangervidda
6 Blefjell
7 Nordfjella
8 Ejellheirnen
9 Brattefjell - Vindeggen

10 Oksenhalvøya
11 Norefjell - Reinsjofjell
12 Lærdal - Ardal
13 Vest- fotunheirnen
14 Ottadalen Sor
15 Ottadalen Nord
16 Førdefjella
17 Sunnfjord
18 Svartbotnen
19 Snohetta
20 Rondane Nord
21 RondaneSør
22 Sølnkletten
23 Knutsho
24 Forelhogna
25 Tolga Østfjell
26 Rendaien
27 Reindalen, Svalbard

Figur 1.  Villreinområdene i Norge

I den russiske delen av Barentsregionen finnes en mindre
stamme med villrein i tilknytning til Lappland Naturreservat i
Murmansk fylke (ca 500 dyr). I tillegg til dette er det ca 2300
dyr som i ukjent grad er blandet med tamrein (Makarova
pers. medd.). Den skandinaviske skogsreinen skiller seg
morfologisk fra fjellreinen og den arktiske villreinen.
Skogsreinen finnes i dag i 3 forekomster i Finland, samt i et
område i Øst- Karelen. Skogsreinen er utryddet fra de
øvrige skandinaviske landene. Den arktiske villreinen lever
utelukkende på de arktiske øygruppene og skiller seg
vesentlig fra fjellrein og skogsrein både hva morfologi,
fysiologi og atferdsmessige tilpasninger angår. Innen
Barentsregionen finnes denne underarten på øyene i
tilknytning til Svalbard og Novaja Zemlja (Nazarov &
Schubnikova 1994). Majoriteten av rein innen Barents-
regionen er derfor tamrein. Tamreinholdet er med unntak av
noen få områder i Sør-Norge og Finland knyttet til samiske
bosetninger og samisk kultur.

1.2 Villreinens habitat

nina oppdragsmelding 511

I sum utgjør villreinområdene i Sør-Norge et areal på ca 40
000 km2. Innenfor disse områdene varierer de naturgitte be-
tingelsene som berggrunn og klima svært mye (eksempler
fra enkeltområder framgår i Del 2). Følgelig varierer også
villreinens livsbetingelser mye fra ett område til et annet.

Nedbørsmengdene varierer også mer over tid i de vestligste
villreinområdene, og snøakkumuleringen kan i enkelte år
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overstige normalen med mer enn 200 % (kilde: DNMI).
Sammen med variasjon i berggrunn og topografi bidrar
dette til at fordelingen av vinter- og sommerbeiter varierer
betydelig i de forskjellige villreinområdene (figur 2). De
rikeste sommerbeitene finner vi i de vestligste områdene.
Her er snødekningen relativt stor om vinteren, og snø-
smeltingen og vekstsesongen om sommeren er lang.
Tilsvarende finner vi de rikeste vinterbeiteområdene i de
østligste områdene, der snødekningen er mer moderat.
Nedbørsforhold og topografi bidrar med andre ord til at vi
har en øst—vest gradient i fordelingen av villreinens beite-
ressurser.
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26
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• OD
• HV

• NF

• SN

• RS

5 10 15 20 25 30 35 40 45

% vinterbeiter
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Figur 2. Prosentvis fordeling av vår- og sommerbeiter, og
vinterbeite i ulike villreinområder (SR = Setesdal-Ryfylke-
heiene, HV = Hardangervidda, NF = Nordtjella, RS =
Rondane sør, SN = Snøhetta, OD = Ottadalen Nord, FH =
Forelhogna, RN = Rondane nord, KN = Knutshø).

Disse gradientene bidrar til at beitefordelingen varierer
betydelig innenfor enkelte av villrein- områdene. Eksempler
på dette finner vi både på Hardangervidda og i Nordfjella,
som begge har betydelige vinterbeitearealer i de østlige
delene av områdene. På grunn av vassdrag som drenerer
østover har flere av villreinområdene en struktur der de
østlige områdene er tanger. Betydelige vinterbeite- områder
har derfor en beliggenhet som kan være sårbare for
menneskeskapte barrierer som kan tenkes å avskjære
gamle trekkveger ut på disse tangene.

6

1.3 Vekstrater hos rein og beite i
forhold til bestandsdynamikk

Villreinen utnytter lav som sin viktigste vinterdiett. Ved lave
bestandstettheter har villrein et høyt vekstpotensiale og
stammer med optimal tilgang på mat vokser med 30-35 %
pr år (Skogland 1985). Lav har derimot en lavere vekstevne
(Helle & Aspi 1983), med en maksimal vekst på 20-25 % pr
år. Villreien er derfor et godt eksempel på en hjorteviltart
med høyt vekstpotensiale som er tilpasset et seintvoksende
beitegrunnlag (Skogland 1989b, 1990b). Sterk bestands-
vekst med påfølgende overbeiting, fører på grunn av
lavmattas seine tilvekst til at beitets kvalitet og kvantitet blir
forringet i lengre tid etter perioder med vedvarende over-
beiting (Tveitnes 1980, Klein 1987, Skogland 1990b). Over-
beitingen på Hardangervidda sent på 60-tallet medførte for
eksempel at lavdekket ble redusert med 67. 11979, 10-12
år etter at bestanden var redusert, kort tid før neste
bestandstopp, var lavdekningen fortsatt 37 % lavere enn
den var før den første bestandstoppen (Tveitnes 1980).
Lignende og enda sterkere effekter av overbeiting ble påvist
på øya St. Mathews i Beringstredet (Klein 1987). Her vokste
en utsatt reinbestand til en tetthet som er av de største en
kjenner, før bestanden i løpet av en vinter brøt sammen og
var utryddet innen et år. 11985, 22 år etter overbeitingen,
var lavdekningen fortsatt bare 40 % av nivået før be-
standsveksten (Klein 1987). Situasjonen på øya St.
Mathews er trolig et spesielt tilfelle både på grunn av at øya
var helt utbeita før det ble satt ut rein, og som følge av
klimatiske forhold (Klein 1987). Deler av erfaringene fra St.
Matthewsøya kan imidlertid overføres til norske forhold.

Reinens migratoriske levevis og sameksistensen med store
rovdyr, er i stor grad fraværende i de norske villreinom-
rådene. Det betyr at villreinen har mistet to av sine viktigste
mekanismer for å oppnå stabilitet til sitt eget naturgrunnlag
(Klein 1987, Skogland 1986, 1990b). Jakt er derfor i dag
den viktigste reguleringsmekanismen i norske villrein-
stammer (Reimers et al. 1980, Skogland 1989).

1.4 Vandringer og arealbruk

Villreinens utnyttelse av et skrint næringsgrunnlag betinger
bruk av store arealer for å få fylt næringsbehovet (Skogland
1990b, 1993). Tilsynelatende kan store beiteressurser ligge
"ubenyttet" i lange perioder og synes uvesentlige. Dette er
imidlertid noe av det sentrale ved reinens beitedynamikk;
der et pulserende arealbruk og en beiterotasjon vil medføre
at det er et visst areal med "hvilende" beiter (reserver) til
enhver tid (Skogland 1993). Først når beitetrykket begynner
å bli godt synlig, kan den flytte til andre områder. Vinter-
beitet kan derfor være bra totalt sett, selv om enkelte
arealer er nedbeitet. Det er derfor viktig å se reinens
arealbruk i et langt tidsperspektiv (10-30 år) om en skal få
et reelt og dekkende bilde.
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I de største villreinområdene, som for eksempel Hardanger-
vidda, kommer den ulike fordelingen av beitene til uttrykk i
et årvisst trekk, der fostringsdyra om våren trekker vekk fra
vinterbeiteområdene på østvidda og søker områder på de
vestlige delene av vidda for kalving. Villreinen har et behov
for ulike funksjonsområder gjennom hele året. Eksempler
på slike er vinterbeiter, kalvingsområder og vår- og
sommerbeiter. Over tid vil bruken av disse områdene
variere betydelig. Lavmattenes seine gjenvekst etter period-
er med overbeiting, og rotasjonsbruk av beitene for å unngå
parasitter, er eksempler på hypoteser som har vært
fremmet for å forklare villreinens pulserende arealbruk over
lang tid (Skogland 1984a, b, c). Villreinens bruk av kalvings-
områdene på Hardangervidda kan tjene som et godt
eksempel på dette. Sist på femtitallet og tidlig på sekstitallet
var områdene sør for Kvenna og vest for Songa mye brukt i
forbindelse med kalving. Seinere, fra midten av syttitallet,
og fram mot slutten av åttitallet var områdene vest og nord
for Hårteigen mye brukt, og en har i hovedsak regnet med
at vestvidda (vest for Hårteigen) har vært det viktigste
kalvingslandet. På slutten av åttitallet og de første åra på
nittitallet kalvet simlene lengre sør, men også i denne
perioden langt vest. I løpet av de to siste åra (1996 og
1997) har kalvinga på nytt skjedd på sørsida av Kvenna, på
Låven og Lågefjell, og i 1997, på sør- og vestsida av Songa
helt ned mot Haukeli. Dette viser at reinens områdebruk
varierer betydelig og antyder et behov for ulike funksjons-
kvaliteter innen et villreinområde. I likhet med effektene av
nedbeiting og pulserende bruk av vinterbeitene er det derfor
viktig at en velger metodikk som gir muligheter for å fange
opp disse lange tidshorisontene når en skal studere de
potensielle effektene av kraftledninger på villrein.

1.5 Inngrep og forstyrrelser i
villreinens leveområder

Fjellområdene har gjennomgått betydelige endringer i løpet
av de siste 50 åra både i form av tekniske inngrep (som
veger, hytter og kraftutbygging) og ved at vi har endra vårt
bruksmønster av fjellområdene. Bruksendringene kommer
til uttrykk på ulike måter. For eksempel har fotturismen økt
sterkt. Det viser antall overnattinger på Grimsdalshytta,
Bjørnhollia, Rondvassbu (alle i Rondane) som siden period-
en 1924-34 har økt med mer enn 2 500 %. Tilsvarende har
antall overnattinger på Litlos, Krækkja og Sandhaug (alle
Hardangervidda) økt med ca 500 % i løpet av samme
tidsrom  (figur 3)  (data fra DNT). I tillegg til at ferdselen
disse områdene har økt, har aktiviteten også forskjøvet seg
i tid. Det er for eksempel en markant tendens til at aktivitet-
en vinterstid starter tidligere enn før, slik at vi i dag i større
grad snakker om ferdsel på helårsbasis. Tidligere var vinter-
trafikken mer konsentrert til påskeferien.

Ved siden av at vi har endret vårt bruksmønster av fjellet
har også fiere irreversible inngrep satt sitt preg på vill-
reinområdene (se del 2). Inngrepsgraden varierer betrakte-
lig. Av områdener som er sterkt belastet er Setesdal-
Ryfylkeheiene og Nordfjella. I hvert av disse områdene er
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Figur 3.  Prosentvis økning i antall overnattingsdøgn på tre
av DNT's hytter på Hardangervidda og i Rondane i forhold
til gjennomsnittet for perioden 1924-1934.

det bygd henholdsvis 354 og 330 km med kraftledninger. I
Setesdal-Ryfylkeheiene er disse fordelt på 2 ledninger med
66 kV, 6 ledninger med 300 kV og 1 ledning med 420 kV. I
Nordfjella er det 2 ledninger med 300 kV og 2 ledninger
med 420 kV  (tabell 1).  Til forskjell fra disse tungt belasta
områdene har vi områder som Knutshø og Forelhogna som
er relativt upåvirka av slike inngrep.

I framstillingen i tabell 1 kommer imidlertid ikke betydning-
en av ledningenes plassering til eksempelvis tanger og
viktige vinterbeiteområder fram. Det er også viktig å ta
hensyn til de naturgitte betingelsene som vil kunne være
bestemmende for effektene som oppstår av ett inngrep.
Setesdal-Ryfylkeheiene har for eksempel naturlig svært lite
vinterbeiter  (figur 2),  og er utsatt for betydelige svingninger
i vinterklima. Dette området har, som Nordfjella, også en
forhistorie med overbeiting av vinterbeitene (Skogland
1987).

Inngrep som følge av vannkraftutbygging har vesentlig
bidratt til at de inngrepsfrie arealene i norsk natur er sterk
redusert i løpet av de siste 50 åra. Dette fremgår av figur 4,
som viser størrelsen på arealer som har mer enn 5 km til
nærmeste tyngre tekniske inngrep.
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Tabell 1.Antall km kraftledninger innenfor de større villrein-

områdene i Norge. Antall separate ledninger i parentes.

Figur 4. Kart med inngrepsfrie soner i Sør-Norge 11900,
1940 og 1994 (kilde DN)

1.6 Bestandsdynamikk og frag-
mentering i heterogene miljøer

Fragmentering innebærer i prinsippet tap av habitat (May
1993), enten i form av at nye habitattyper splitter et tidligere
sammenhengende naturmiljø slik at det dannes en mosaikk
av egna og uegna habitat, eller at det dannes barrierer som
hindrer bevegelser mellom habitattyper som er viktige for en
arts helhetlige funksjonalitet. For eksempel, som følge av
naturlige barrierer som skyldes terrengstrukturen samt
menneskeskapte barrierer som vei og jernbane er vill-
reinstammene i Sør-Norge begrenset til en rekke mindre
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bestander (figur  1). I tillegg medfører variasjonen i klima
store forskjeller i tilgangen av sommer- og vinterbeite
mellom de ulike villreinområdene (figur 2  ). Disse for-
skjellene gjør det mulig å foreta sammenlignende under-
søkelser av villreinens bestandsdynamikk som viser be-
tydningen av en fragmentert utbredelse i et heterogent
habitat. Dette er av generell interesse fordi det vil kunne
gjøre oss bedre i stand til å tolke effektene av en eventuell
ytterligere endring i funksjonsgradienten (forholdet mellom
vinter- og sommerbeiter) som følge av barriereeffekter, for
eksempel ved at større og viktige vinterbeitearealer av-
skjæres

Lengre tids forskning og overvåkning av ville hjortevilt-
bestander har vist at enkelte arter gjennomgår perioder
med sterk bestandsvekst. Bestandene når tettheter der de
kan overbeite sitt naturgrunnlag og gjennomgår derfor be-
tydelige bestandsreduksjoner i etterkant av perioder med
sterk vekst (McShea et al. 1997). Denne type problematikk
har vært gitt betydelig oppmerksomhet av forvaltere både
nasjonalt og internasjonalt (f.eks. hendelsen på St.
Mathews, Klein 1987), men på tross av dette er årsaks-
forholdene og effektene av slike periodevise utbrudd lite
kjent i detalj (McCullogh 1997; Sinclair 1997).

For eksempel er det av vesentlig interesse vedrørende
bestandsdynamikken til hjortevilt i hvilken utstrekning det
foregår selvregulering av bestandsstørrelsen (Royama
1992; Sæther 1997). Med andre ord om økningen i be-
standsstørrelse påvirker bestandens evne til å øke ytter-
ligere, en såkalt tetthetsavhengig respons (Sinclair 1996).
For eksempel kan det tenkes at økende grad av nærings-
mangel som følge av mer konkurranse i tette bestander
reduserer kroppsvekst og dermed andelen dyr som klarer å
fø fram en kalv. Eventuelt kan også andelen individer som
dør hvert år øke med tettheten, med den følgen at be-
standsveksten reduseres (Skogland 1985, 1990a). I mange
tilfeller har man funnet en slik tetthetsavhengig respons hos
hjortevilt der menneskelig jakt og predasjon helt eller delvis
har vært fraværende (McCullough 1997). Det springene
punktet er imidlertid i hvilken utstrekning denne responsen
er i stand til å regulere bestanden på et stabilt nivå (ved den
økologiske bæreevnen), eventuelt med små svingninger,
eller om den tetthetsavhengige responsen er av en slik art
at bestanden overreagerer i form av en total `krasr som
følge av overdødelighet (Sæter 1997; McCullough 1997). I
det siste tilfellet vil dette kunne medføre en effektiv
utryddelse av bestanden (f.eks. St.Mathews; Klein 1987)
eller fortløpende bestandssvingninger med store utslag
(f.eks. Soay sheep, st Kilda; Clutton-Brock et al.1991, 1992)

De forskjellige typene bestandsdynamikk vil ha varierende
konsekvenser for forvaltningen av hjorteviltbestander. I
tilfeller der bestanden har en gradvis redusert vekst med en
mer eller mindre utflating ved høy bestandstetthet vil under-
beskatning som følge av usikker informasjon omkring be-
standssituasjonen (antall, kondisjon osv) ikke nødvendigvis
ha de samme dramatiske konsekvensene som i tilfeller der
bestandsveksten er konstant høy inntil bestanden bryter
fullstendig sammen. Detaljert kunnskap om bestandsdyna-
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mikken er derfor nødvendig for å drive aktiv forvaltning av
en art. Endringer i bestandenes livsbetingelser vil imidlertid
også kunne avstedkomme store endringer i livshistorie med
påfølgende endringer i bestandsdynamikk. For eksempel vil
en fragmentering av et større område kunne medføre at
fordelingen av livsnødvendigheter som mat og beskyttelse
endres innen de gjenværende mindre fragmentene. For
villreinens del som tradisjonelt har utnyttet sommer- og
vinterbeite i forskjellige deler av fjellet har for eksempel flere
menneskeskapte barrierer skapt `nye' bestander som lever
innen områder med til dels meget skjev fordeling av vinter-
og sommerføde (f. eks. Snøhetta kontra Rondane). Konse-
kvensene av slike endringer på bestandsdynamikken til
reinen og dens evne til å leve i en stabil sameksistens med
næringsgrunnlaget over tid er ikke kjent.

I den grad variasjon i tilgangen på sommer- og vinterbeite
skaper forskjellig bestandsdynamikk og grad av bestands-
regulering vil dette også kunne avstedkomme stor variasjon
i habitatets bæreevne over tid. Flere teoretiske studier
fremhever sannsynligheten for at en overbeiting vil redusere
den framtidige bærevnen av et terreng som følge av at mat-
kilden delvis ødelegges (f. eks. lavbeite), og/eller endres
som følge av selektiv beiting (McCullough 1997). I de få
tilfellene en har langtidsstudier av bestander som ikke har
vært jaktet på av mennesker eller rovdyr, er det få resultat
som antyder en slik redusert bæreevne (McShea et al.
1997). Disse studiene har imidlertid undersøkt arter i lite
årstidsvarierte miljø og som først og fremst lever av gress
og urter med rask gjenvekst. Det er trolig at en art som
villrein, som lever i et svært årstidsvariert miljø med sent-
voksende lav som den eneste betydelige matkilden om
vinteren, vil kunne ha en helt annen innvirkning på sitt eget
næringsgrunnlag, f.eks. ved at bæreevnen reduseres be-
traktelig etter en overbeiting og eventuelt ytterligere ved
suksessive overbeiteperioder Skogland 1990).

1.7 Effekter av barrierer
forårsaket av menneskeskapte
inngrep

Når det gjelder direkte effekter av kraftledninger på reinens
arealbruk er det lite tilgjengelig litteratur med unntak av
noen få konsekvensanalyser som har tatt opp denne
problematikken (Aanes et al. 1996). Fra Norge har vi noen
få eksempler på studier hvor kryssing av kraftledninger er
studert ved å gjøre sporregistreringer på vinteren (Jordhøy
1996). Felles for denne type studier er imidlertid at de
enten har vært begrenset til 1) rene metodestudier, 2) har
registrert parametre som det er vanskelig å knytte til
bestandsdynamikk eller økologisk betydning, eller 3) har
karakter av å være enkeltstående observasjoner som bidrar
til å understreke inntrykket av at effektene av inngrepet er
situasjonsavhengige (Bevanger & Henriksen 1996, Aanes
et al. 1996).
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Betydningen av andre typer menneskelige inngrep på area-
lbruk hos villrein har i større utstrekning blitt studert. Spe-
sielt ble bekymring om hvorvidt reinen generelt kunne sky
områder med inngrep fremført tidlig på 1970-tallet i for-
bindelse med konstruksjonen av oljerørledninger i vill-
reinområder i Alaska (se Cameron et al. 1979). I seinere år
har det blitt gjennomført kvantitative studier av slike unn-
vikelseseffekter i Alaska, hvor det er dokumentert betydelig
reduksjoner i reinens beiteområder som følge av slik opp-
førsel hos reinen (Cameron et al. 1992; Cameron et al.
1995). I Alaska medførte en 1-2 % utbygging av arealet en
halvering av reintallet i 86 % av beiteområdene innen et
stort kalvingsområde, og en 43 % økning av reintallet i de
siste gjenværende uforstyrrete "beitelommer" (Nellemann &
Cameron, 1996; Nellemann 1997). Videre er det påvist, at
omfordelingen av rein som følge av utbygging sannsynligvis
har medført redusert produksjon som følge av ernærings-
messig stress og økt predasjonsrisiko (Nellemann &
Cameron 1997). I Norge er det påvist slike effekter og økt
slitasje bl.a. i Rondane (Nellemann et al. upubl.). Et finsk
studie som har påvist slike effekter også på tamrein, er så
langt det eneste studie av sin karakter på tamrein (Helle &
Sårkelå 1993). Felles for alle studiene har vært redusert
bruk av en sone på 0-5 km fra utbygging/forstyrrelse. Da
reinen gjennom hele året og innen sesongene er helt
avhengig av en dynamisk forflytting mellom spredte "beite-
lommer" kan slike effekter av utbygging få til dels betydelige
effekter i form av reduserte beitemuligheter, med mulige
langsiktige effekter på produksjonen (Cameron & Ver Hoef
1997; Nellemann & Cameron 1997). For de fleste studier
som har fokusert på reinens arealbruk i forbindelse med
inngrep er det også påpekt betydelige kjønnsforskjeller.
Fostringsdyr (simler og kalver) synes å ha lavere terskel og
har lettere for å sky områder med forstyrrelser (Cameron et
al. 1992; Cameron et al. 1995).

Felles for mange av de gjennomførte studiene som har
undersøkt effektene av tekniske inngrep og forstyrrelser i
villreinens leveområder er at de ofte mangler data fra tiden
før inngrepene fant sted. De fleste publiserte studiene er
også preget av at metodene som har vært brukt har
fokusert på mekanismer (Aanes et al. 1996), og at det i liten
grad har vært mulig å tolke de økologiske implikasjonene av
inngrepet.

1.8 Oppsummering og konklusjon

Den generelle fragmenteringen av naturmiljøet er en
prosess som går stadig raskere og som sammen med våre
behov for rekreasjonsområder, i økende grad begrenser
våre villmarksområder. Problemene som oppstår ved på-
følgende bestandsfragmentering er komplekse, og et felle-
strekk ved mange inngrep er at det er vanskelig å vurdere
effektene av det enkelte inngrep. Dette både på grunn av
generell kunnskapsmangel, og fordi effektene av mange
inngrep synes å være situasjonsavhengige (Bevanger &
Henriksen 1996). I tillegg oppstår de ofte i kombinasjon
med andre faktorer. Et eksempel på dette er effektene av
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kraftledninger, hvor topografi, lokalisering i forhold til ulike
beiteområder, spenningsnivå på ledningene, klimafaktorer i
forhold til corona-støy, og annen aktivitet som for eksempel
veier, eller inspeksjon av ledningene kan bidra til å be-
stemme effektens omfang. Andre og rent biologiske på-
virkninger bidrar også til å komplisere vurderingen av slike
effekter. På denne bakgrunn er det viktig å ikke fokusere på
en type av barriere-skapende forhold isolert, da det er et
mangfold av virkningsmekanismer som virker sammen i
forhold til stress og tapsårsaker.

En direkte årsak til det mangelfulle kunnskapsnivået om-
kring potensielle effekter av kraftledninger på villrein er at
det så langt har vært få studier direkte rettet mot å skaffe
slike data. Kunnskapsbehovet knyttet til slike effekter
vurderes som stort. En bør derfor søke å etablere et
forskningsprosjekt som har til hensikt å studere:

- De umiddelbare effektene av forstyrrelser i tilknytning til
etablering og vedlikehold av kraftledninger.

- De mer langsiktige effektene som eventuelt oppstår som
følge av at viktige beiteområder eller trekkveier stenges
ved at kraftledninger enten alene eller i kombinasjon med
andre forstyrrelser kan virke som barrierer.

Et element som i vesentlig grad bidrar til å komplisere
vurderingen av potensielle effekter på villreinens arealbruk,
er det lange tidsperspektivet som kjennetegner reinens
areal- og beitebruk. Dette har blant annet vesentlig be-
grenset mange tidligere konsekvensutredninger ettersom
muligheten ikke har vært gitt til å gjennomføre studier som
har hatt en tilfredsstillende tidsramme til å studere de
aktuelle problemenes økologiske og demografisk betydning.
Ved studier av de potensielle effektene av kraftledninger vil
dette kunne  være særlig  viktig ettersom det vil være
vanskelig innenfor korte tidsrammer å samle observa-
sjonsdata som gir en fullgod test av kraftledningens effekt
på reinens arealbruk. For eksempel vil det ved kort tids
studier være vanskelig å skille mellom ledningens mulige
fortrengningseffekt og reinsdyras pulserende arealbruk. En
bør derfor i et framtidig forskningsprosjekt søke å bruke
data som beskriver både nåværende og tidligere arealbruk.
Dette må så kunne knyttes til målbare enheter for effekter i
form av soner fra inngrep som reinsdyra unngår å bruke
som følge av ledningenes plassering. Igjen krever dette
metoder som kan fange opp den betydelige tidshorisonten
som disse endringene må ses over. Et framtidig prosjekt
bør derfor inneholde delprosjekter som:

Fokuserer på villreinens arealbruk i historisk tid.
Fokuserer på villreinens arealbruk i moderne tid. Dette
delprosjektet bør også:
Fokusere på mulige kjønnsforskjeller i villreinens areal-
bruk
Bruke metoder som gjør det mulig å se arealbruken over
så lange tidshorisonter som mulig
Studerer vinterbeitenes slitasje og beiteintensitet på en
slik måte at reinens bruksintensitet av delområder kan
testes i forhold til tekniske inngrep.
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Til sammen bør disse delprosjektene ha potensiale til å
kunne:
- dokumentere om villreinen har endret arealbruk i forhold

til før etablering av ledning
- dokumentere om villreinen unngår å bruke områder som

har mye forstyrrelser
- gi mulighet for å kvantifisere slike effekter i form av soner

med avtagende bruksintensitet, samt
- gi data som bedrer vår forståelse av villreinens arealbruk

generelt

De overordnede økologiske problemene som er knyttet til
menneskeskapte barrierer skyldes først og fremst direkte
tap av det areal som utgjøres av barrieren, og den isolasjon
av bestandsenheter som følger av at barrierer etableres.
Generelt, som følge av flere negative prosesser, er små
bestander mer utsatt for tap av genetisk variasjon, mer
påvirket av negative demografiske tilfeldigheter, og har så-
ledes høyere risiko for lokal utdøing (Soule & Wilcox 1980).
For arter med et høyt vekstpotensiale vil imidlertid en
fragmentering av naturmiljøet også kunne øke faren for at
bestanden vokser ukontrollert, f. eks. til tettheter hvor de
utarmer sitt eget naturgrunnlag (McCullough 1977). I denne
rapporten har vi påpekt hvordan dette kan tenkes å skje
ved at balansen mellom sommer- og vinterbeite forrykkes.
Her bør det imidlertid påpekes at uansett mekanisme for
endringer i bestandensdynamikken som skyldes frag-
mentering vil resultatet kunne bli bestander som krever nye
forvaltningsrutiner. En overordna målsetning for alle studier
som tar sikte på å kunne dokumentere effekter av for-
styrrelser eller tekniske inngrep må derfor være at effekten
også bør kunne tolkes i forhold til bestandsdynamiske
effekter eller konsekvenser for bæreevne. Dette vil kunne
bidra til å utfylle studier som i større grad er rettet mot de
umiddelbare konsekvensene av et inngrep. Vi anbefaler
derfor at det til et framtidig prosjekt etableres et delprosjekt
som fokuserer på de populasjonsdynamiske konsekvens-
ene av ytterligere bestandsfragmentering av villreinområd-
ene. Dette delprosjektet bør konsentreres om å studere
effektene av:

- klimatisk variasjon og
- ulik tilgang på sommer og vinterbeiter på villreinen be-

standsdynamikk.
- Utvikle modeller som gjør det mulig å vurdere konse-

kvensene av resultater fra punkt 1-3 i forrige avsnitt på
framtidig bæreevne i områder som utsettes for framtidige
inngrep.

Dette kan gjøres ved å etablere et studie som i størst mulig
grad utnytter allerede innsamla data, for eksempel tidsserier
som viser variasjon i kalveproduksjon over tid. Dernest bør
dette knyttes til data fra vinterfellinger som vil kunne
dokumentere variabilitet i for eksempel drektighetsrater i
forhold til variasjon i kvaliteten på sommerbeiter. En slik
tilnærming vil ha potensiale til å avdekke effekter både av
sommer- og vinterklima på reinsdyras bestandsdynamikk,
noe som vil øke forståelsen av blant annet klimavariasjoner
i Rondane og i vintre med ekstremt mye snøfall og ising i
Setesdal-Ryfylkeheiene. En slik tilnærming vil være spesielt
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viktig i forbindelse med tekniske inngrep som kan tenkes å
skape barrierer som reduserer dyras vandringsmuligheter
mellom delområder som tidligere virket som buffere mot for
eksempel vintre med mye snø og isdannelse.

Oppsummeringen av den kunnskapen vi i dag har om
villreinens økologi i forhold til mulige effekter av inngrep og
forstyrrelser har vist at vi har et generelt kunnskapsbehov
om effekter av de fleste forstyrrelser. Videre har vi doku-
mentert kompleksiteten i denne problematikken og vist at
det vil by på betydelige utfordringer å fremskaffe den
kunnskapen som savnes. Dette i første rekke på grunn av
mulighetene for additive effekter og langsiktige effekter som
vanskelig vil kunne dokumenteres i løpet av korte tidsrom,
eller i studier som fokuserer på en type inngrep. Vi har
derfor foreslått at et framtidig prosjekt oppbygges som en
fasett av ulike delprosjekter som bruker forskjellig metodikk
og som angriper problemstillingene fra flere kanter. Et
gjennomgående problem med mye av den kunnskapen som
er tilgjengelig er at den dels har karakter av å være tilfeldige
observasjoner eller er resultater fra eksperimenter som
vanskelig kan knyttes til effekter i naturlige bestander eller
til konsekvenser for reproduksjon, overlevelse og til slutt
bæreevne. Et framtidig prosjekt bør derfor i størst mulig
grad integrere de ulike delprosjektene og sette dette inn i
sammenhenger som har populasjonsdynamiske konse-
kvenser.
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2 Naturhistorisk bakgrunn
for fem viktige villrein-
områder

2.1 Setesdal-Ryfylkeheiene

Dette villreinområdet er vårt nest største (ca 6000 km2) og
huser Europas sørligste villreinstamme. Setesdalsheiene
har tidligere i større grad vært sammenhengende med
villreintraktene nordover mot Hardangervidda og Nordfjella
(0Istad 1944, Krafft 1981). Den opprinnelige villreinen i
området har gjennom tidene vært blandet opp med tamrein
(Hageland 1992). Bykle reindriftslag holdt for eksempel
tamrein i Setesdal-Austhei og nordlige deler av Setesdal-
Ryfylkeheiene helt fram til 1976 (NOU 1974). Området er
fastlands-Norges mest marginale område for villrein på
grunn av små og hardt belastede vinterbeiteressurser, samt
et utpreget oseanisk værlag. Her er høy nedbør, store snø-
mengder og hyppig nedising av beitene som følge av
svingende temperaturer og hyppig lavtrykksaktivitet om
vinteren. Villreinstammen er derfor underlagt strenge natur-
gitte begrensinger og i tillegg kommer omfattende
menneskelige inngrep og forstyrrelser i sentrale deler av
villreinområdet.

2.1.1 Naturgrunnlag

Området domineres av, sure, harde og næringsfattige
grunnfjellsbergarter fra pre-kambrisk periode. I geologisk
sammenheng har området ligget i ro siden jordas urtid (600
mill. år), uten overskyvninger, foldinger o.l. Is og smeltevatn
har under kvartærtida utformet det tidligere slettelandskapet
til et et mangfold av daler, koller og botner. Ved slutten av
siste istid foregikk det en.omfattende isbasert transport av
løsmateriale ut mot havet. Summen av nevnte forhold er
hovedårsaken til at Setesdal-Ryfylkeheiene i dag har et slik
næringsfattig og karrig preg over seg. Lengst mot nordøst
kommer det stedvis opp rikere kambrosiluriske bergarter
(Fylkesmannen i Aust-Agder et al. 1995).

2.1.2 Beiter
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Et kupert fjellandskap med mye nakent grunnfjell preger
Setesdalsheiene og de produktive arealene er oftest be-
grenset til dalfører og botner (57 %). Andelen impediment,
arealer uten beite, er på hele 43 %. Lavbeitene utgjør en
liten del av det totale beitearealet, for øvrig den laveste
andelen sammenlignet med andre større villreinområder i
landet  (figur 2).  Hovedtyngden av tilgjengelige lavbeiter er
konsentrert til de nordøstlige deler av området, fra
Roskreppfjorden og nordover, mellom Setesdalen (Bykle)
og vannskillet mot vest. Tidligere totaltellinger foretatt om
vinteren viste at hovedtyngden av reinen ble funnet i disse
traktene. Lavbeitene er imidlertid sterkt nedslitt i disse
områdene (Gaare 1985). Disse fjellheiene er for øvrig et
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eksempel på et villreinområde hvor dyra beiter utstrakt i
bjørkeregionen vinter og vår. Reinen i området har poten-
sielt god tilgang på grøntbeite gjennom barmarkssesongen
og topografien influerer betydelig på dette. Antallet.av sau
har vært økende i Setesdal-Ryfylkeheiene og en regner
med at omlag 176 000 dyr var på sommerbeite her i 1993
(Mauland 1993). Det er igangsatt undersøkelser der en vil
forsøke å belyse hvordan beitetrykket fra sau påvirker
vegetasjonen.

2.1.3 Reinens arealbruk

Setesdal-Ryfylkeheiene har vært underlagt omfattende
undersøkelser i for- og etterkant av flere vasskraftut-
bygginger. Resultatene fra disse viser i hovedtrekk at dyras
arealbruk i økende grad har blitt styrt av de store vass-
dragsreguleringene, etterhvert som disse har tatt form
(Skogland 1994). Den siste av de store utbyggingene, Blå-
sjø, har sammen med tidligere utbygginger medført en sterk
barriereeffekt slik at områdene vest for nord-søraksen
Blåsjø-Svartevatn blir tyngre tilgjengelig og lite brukt av
reinen (Skogland 1994). Mindre utveksling av dyr er det
også mellom det såkalte Sørområdet og Nordområdet
(Bykle) over øst-vestaksene Botsvatn-Blåsjø og Blåsjø-
Store Urarvatn (Skogland 1994). En opererer nå derfor
nærmest med en delstamme i sør og en i nord. Obser-
vasjoner og fellingsstatistikk viser at tidligere funksjons-
områder ved og rundt Blåsjø er mindre tilgjengelig og mer
eller mindre falt ut av bruk som følge av utbyggingen
(Skogland 1994). Den store konsentrasjonen av fangst-
relaterte kulturminner i og rundt Blåsjø (Bang-Andersen
1983, Jordhøy og Kålås 1985), viser at dette området har
utgjort sentrale deler av villreinområdet, med et sett vitale
funksjoner for stammen. Kalvingen har i tiden etter eta-
bleringen av Blåsjø i stor grad foregått i områdene sør og
sørvest for Botsvatn. Typiske bukkeområder i barmark-
sesongen er for eksempel Valle-Byglandsheiene, Kna-
berøisi og Lyseheiene. Fostringsflokkene holder seg i mer
sentrale deler som Vatnedalsheii, Dyreheii, Auråhorten og
Rjuven.

2.1.4 Inngrep og forstyrrelser

Setesdal-Ryfylkeheiene er klart det villreinområdet hvor det
er gjennomført flest vannkraftutbygginger. Av de største
reguleringene av betydning for villreinen kan en nevne Ros-
kreppfjorden i sør (1967), Svartevatn-magasinet (1975),
Store Urar (1952) og Blåsjø (1987) sentralt i området, samt
Botsvatn (1976) og Vatndalsvatnet (1983) i øst mot Setes-
dalen. Det er etablert veger i tilknytning til kraftut-
byggingene og et omfattende løypenett med tilhørende
hytter for fotturisme (Bay 1994; Kjos-Hanssen og Gunnerød
1977).
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2.2 Hardangervidda

Som villreinområde er Hardangervidda landets største med
sine vel 8000 km2. Den var tidligere knyttet sammen med
Setesdalsheiene i sør, Blefjell og Norefjell i øst, Brattefjell-
Vindeggen i sør-øst og Nordfjella-Hallingskarvet i nord.
Hardangervidda er et av svært få gjenværende villrein-
områder i Europa med et tilnærmet komplett spekter av
funksjonskvaliteter og betydelig villmarkspreg, selv om
diverse inngrep har negativ innvirkning og korridorene mot
nord og sør nå er "snevret inn" eller nærmest lukket av
veger og jernbane.

2.2.1 Naturgrunnlag

Hardangervidda er Nord-Europas største høgfjellsslette og
store deler av arealet ligger 1000-1100 meter over havet.
Slettekarakteren er særlig framtredende på sentralvidda og
her er høgdeforskjellene små. Gradientmangfoldet er stort,
fra relativt kuperte og nedbørrike områder i vestlige og
kystnære deler til kontinentale flyer med lite nedbør i øst.
Geologisk sett domineres Hardangervidda av 3 hoved-
grupper av bergarter; grunnfjellsbergarter, kambrosiluriske
skifre og overfoldete eruptiver. Grunnfjellet (gneisser og
granitter) er særlig framtredende mot sørøst, fra Songavatn-
Møsvatn og nordover hele vidda i et bredt belte. Grunnfjellet
kommer også fram på vestsida der næringsrike (kambro-
siluriske) bergarter er gjennomskåret (NOU 1974). De erup-
tive bergartene (lyse, næringsfattige og mørke, næringsrike)
finnes på de høyeste toppene i nord og vest. Løsmasse-
forekomstene er små i vest, men tiltar mot øst og er her til
dels store. For det meste utgjøres de av morenemateriale
og stedvis synliggjøres disse som eskere (dannet fra
smeltevannsløp under isen) i landskapet (for eksempel ved
Normannslågen).

2.2.3 Beiter

Grøntbeiteressurser forekommer i størst grad på de midtre
og vestlige deler av vidda. Vierkratt, snøleier og myrer fins
her i større sammenhengende felter enn i noen andre
norske fjellstrøk. Mengden av grøntbeiter er dobbelt så høg
vest for vannskillet som på østsida, der lyng og lav
dominerer (Gaare 1987, Skogland 1993). Tilsvarende utgjør
lavmattene på de østlige tangene mellom Uvdal og Tinn,
mellom Uvdal og Dagali og områdene i Hol oppunder
Hallingskarvet lengst i øst, mellom 18 og 45 % av vegeta-
sjonsdekket. Denne andelen synker til <1 5 % i områdene
vest for Mårvatn og til < 10 % i de vestlige fjelltraktene ut-
over mot Hardangerfjorden. Vinterbeitene på Hardanger-
vidda har imidlertid et begrenset omfang og utgjør bare 15
% av totalarealet (figur 2). Videre har de vært utsatt for
sterk slitasje under perioder med overbeiting og over 90 %
av lavmattene kan karakteriseres som slitt - middels slitt
(Gaare og Hansson 1989). Vinterbeitet synes å være den
primærressursen som først setter tak for bæreevnen på
Hardangervidda. Det er eksempelvis mer enn dobbelt så
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mye tilgjengelig lavbeiter i Rondane og Knutshø som på
Hardangervidda.

2.2.4 Reinens arealbruk

Dersom en går inn på hovedmønsteret i villreinens om-
rådebruk (basert på undersøkelser fra 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 ledning fra Raulands-
fjell over Møsvatn til Geitvassdalen-Hein i vest. På sen-
vinteren, fra mars og utover starter trekket mot vest og
kalvingsområdene. Over en lengre periode går det da en
jevn strøm av dyr vestover mot kalvingsområdene 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 & Hallanger
1995). Året før foregikk kalvinga langt mer konsentrert, og
bare i området rundt Opesjo var det rundt 2500 kalvende
eller kalveførende dyr (Hallanger pers. medd.). Helhets-
bildet tilsier imidlertid at det gjennomgående er relativt stor
arealmessig spredning på dyra under kalvinga. Dyras om-
rådevalg for kalving kan også til en viss grad være påvirket
av spesielle vær- og snøforhold og det har blitt påvist at
høydrektige simler har trukket østover igjen etter å ha blitt
møtt av kraftig storm og store snømengder i vest rundt de
tradisjonelle kalvingsplassene (Skogland 1974). Hoved-
tyngden av kalvinga foregår i perioden 15-25.05. Utover i
juni grupperer fostringsdyra seg og danner etterhvert større
flokker. Arealbruken fra forsommeren og utover kan variere
mye over tid, fra vestlige og sentrale- til sørøtlige deler av
vidda (Jordhøy, et al. 1995).

2.2.5 Klimaindusert beitetrekk

Over lang tid pulserer reinens vinterbruksmønster på
Hardangervidda i takt med vinterbeiteslitasje og snøforhold.
Et eksempel på dette var snøvinteren 1976, med mer enn
200 % av normal snøakkumulering på østvidda. Da trakk
mer enn 50 % av stammen over Bergensbanen ved Finse
og beitet på nordsiden av Hallingskarvet - nord for Geite-
ryggen og helt ned til Stølsvatnet. Denne vinterbeitingen
foregikk helt fram til og med 1980. I disse områdene fant de
8-10 000 dyra rike lavbeiter som de beitet ned i løpet av 4
vintre, før dette spesielle trekket opphørte. I den nevnte
perioden trakk simlene hver vår tilbake til sine tradisjonelle
kalvingsplasser rundt om i traktene ved Hårteigen. Etter en
beitemotivert reduksjonsavskyting i 1983-84 ble det regi-
strert en avtagende vandring og arealbruk hos stammen,
herunder bruken av utkantområdene (tangene). Mens
reinen på Hardangervidda er tradisjonsbundet i område-
bruken under kalving, om sommeren og til dels også om
vinteren - er dyra mer uforutsigbare med hensyn til område-
valg under brunsten

13

2.2.6 Inngrep og forstyrrelser

Hardangervidda har store inngrepsfrie areal og kraftut-
bygginger er i stor grad foretatt i ytterkantene av området.
Her er imidlertid et omfattende løypenett med tilhørende
hytter for fotturisme. Likeså er det betydelig motorisert
ferdsel etter de gamle slepene helt inn på sentralvidda.
Riksvei 7 og jernbane er i betydelig grad barriere mot nord,
og likeså utgjør riksvei 11 en barriere i sør.

2.3 Nordfjella

Nordfjella villreinområde er landets 6. største og dekker nær
2900 km2. Området har tidligere vært sammenhengende
med Hardangervidda, før riksveg og jernbane satte en
sperre for utveksling av dyr mellom disse to områdene.
Store deler av Hardangerviddastammen har imidlertid vært
her på "vinterbeitevisitf i perioden 1976-81, noe som med-
førte sterk overbeiting. Nordfjella er et tradisjonsrikt villrein-
område og tidligere fangstkultur er godt dokumentert
gjennom arkeologiske undersøkelser og tallrike fangst-
relaterte fortidsfunn (Indrelid 1975). Gjennom de siste 150
år har den opprinnelige villreinstammen blitt oppblandet
med tamrein under flere drifteperioder, den siste i tids-
rommet 1946-82. Undersøkelser av genetisk struktur i vill-
reinstammene indikerer at reinen i Nordfjella er mer lik
reinen fra Forelhogna (tamreinopphav) enn den mer
genuine villreinen i Snøhetta (Røed 1986). Nordfjella er
kanskje det villreinområdet i landet som er sterkest belastet
med inngrep og forstyrrelser, ved siden av Setesdal-
Ryfylkeheiene.

2.3.1 Naturgrunnlag
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Hallingskarvet og Reineskarvet er framtredende landskaps-
element i Nordfjella villreinområde. Disse store fjellmas-
sivene består, i likhet med store deler av området, av harde,
næringsfattige dypbergarter tilhørende det såkalte Jotun-
dekket. Grunnfjell bestående av granitter og gneiser, samt
omdannede sedimenter og vulkanitter forekommer hen-
holdsvis i et felt sørover fra Lærdal og nordvestover fra
Geilo. Over grunnfjellet er det avsatt kambrosiluriske sedi-
mentære bergarter. Disse ligger som et belte rundt
Hallingskarvet og Reineskarvet og finnes ellers feltvis i den
sørlige og vestlige delen av området, som rundt Flåm og
nord for Finse (Askvik 1983, Rønningen 1986).

Nordfjella har en svært variert og opprevet topografi, med
stort innslag av høyalpint fjellandskap. Betydelige arealer
ligger over 1500 m o.h. og her preges terrenget av spisse
egger og topper på opp til 1800 m o.h., med til dels store
breer og snøfonner i skyggehellingene. Dype daler og
brebotner skjærer seg inn i området mange steder. Det
opografiske mangfoldet avtar noe lengst øst, mot Ål og
Hemsedal.
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Det går et markert klimaskille ved Hallingskarvet og videre
langs Langfjella og det mest kontinentale klimaet har en i
øst og nordøst, men det er også relativt lite nedbør i nord-
vest i Lærdalsfjellene, da disse områdene er dekket av
høye fjell i vest. Den største nedbøren finner en vest for
Hardangerjøkulen-Nyhellermagasinet-Grånosi. Nedbøren
avtar påtagelig nedover mot dalførene Flom, Aurland og
Lærdal.

2.3.2 Beiter

Høydeforhold og snømengde medfører en høy andel av
impediment (45 %). Hovedtyngden av vinterbeitet ligger i et
belte 3-400 m over bjørkeskogen (Gaare 1994). I sørøst er
det konsentrert langs Bergensbanen opp mot Halling-
skarvet. I nordvest ligger det i fjellkanten langs Sogne-
fjorden og Lærdal og i sørøst er det konsentrert langs
Hemsedal. Totalt utgjør vinterbeitene ca 15 % av arealet i
Nordfjella (figur 1). Vinterbeitene er gjennomgående slitte
og kun 1/5 er vurdert som "ubeita". Minst slitasje har om-
rådene mellom Bergensbanen og Hallingskarvet, samt fiell-
kanten langs Lærdalen, delvis nordvest for vegen Aurlands-
vangen - Lærdalsøyri og mot Flomsvassdraget. Vinterbeit-
ene mot Hemsedal begynner å bli tydelig slitt (Knudsen
pers. medd). Grøntbeitet er gjennomgående svært godt
representert og utviklet innen store deler av det potensielle
beitearealet og det er klart at vinterbeitet er "flaskehalsen"
her som i andre vestlige villreinområder forøvrig.

2.3.3 Arealbruk

Områdebruken om vinteren er naturlig knyttet til lavkledde
arealer og dyra vil da i utgangspunktet hovedsakelig
operere i øst og nordøst, samt i begrenset omfang i Aurland
vestfjell. Beitenes tilgjengelighet er i øst og kan i dag være
begrenset av vinterturisme og det er idag de nordøstlige
områder som er mest brukt av reinen om vinteren. Simlene
kalvet tidligere blant annet ut mot de østlige dalførene,
Sognefjorden og Lærdal (Knudsen 1989). Idag er det
generelle bildet at kalvingen i øst har opphørt og at den i
hovedsak foregår i fjellområdene helt ut mot Lærdalsføret
(P. A. Knudsen pers. medd.). Dette er områder med lite
forstyrrelser og tidlig grøntbeiteutvikling. Utover sommeren
bruker fostringsflokkene gjerne de sentrale delene av om-
rådet. Områdene nord for Øljuvatnet med de frodige Saup-
sengene blir ofte brukt. Aurlandsfjella og tilgrensende om-
råder i Ål, Hol og Lærdal blir også mye oppsøkt av
fostringsflokker sommerstid. Tilsvarende bruker bukkene
mer perifere og "utilgjengelige" områder. Aurland vestfjell er
spesielt godt kjent som bukkeområde, med sitt høye
habitatmangfold (rik snøleievegetasjon og godt innslag av
snøfonner mm.). Området Flyene-Skorpa i Hol er et annet
velkjent bukkeområde. Forøvrig vil det gå igjen endel
bukker i østlige deler av sommerbeiteområdene så lenge
det er snøfonner igjen her. Under brunsten er arealbruken
mer tilfeldig og ofte påvirket av fremherskende vindretninger
og i en viss grad næringstrekk (sopp) på denne tida.
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2.3.4 Inngrep og forstyrrelser

Turisme og fritidsbebyggelse, veg og jernbane samt om-
fattende kraftutbygging, har båndlagt og innskrenket be-
tydeige villreinarealer i Nordfjella. De 10 større og mindre
vannkraftmagasinene med tilhørende veger og anlegg har
alene medført sterke trekkhindre, samt lagt beslag på
betydelige beiteareal i området. Rundt vintersportssenteret
Geilo har det utviklet seg store hyttekonsentrasjoner med
påfølgende økning i ferdselen ut i de nære fjellområder,
hvor det er et stort potensiale av vinterbeite.

2.4 Rondane

Tilsammen dekker villreinområdene i Rondane-regionen vel
3 300 km2 - fordelt på Rondane Nord (vel 1200 km2) og
Rondane Sør (vel 2100 km2). Beliggenheten er sentralt i
Sør-Norge i et forholdsvis smalt fjellbelte mellom Øster-
dalen og Gudbrandsdalen. Den geografiske utformingen
gjør Rondane svært sårbart som villreinterreng, ettersom
området lett blir gjenstand for menneskelig utnytting av ulik
karakter, over en betydelig del av arealet (Bråtå 1985).

2.4.1 Naturgrunnlag

Sandsteinsbergarten sparagmitt dekker det alt overveiende
av villreinområdene i Rondane. Nord for Grimsdalen i
Rondane nordområde kommer en inn i Trondheimsfeltet,
med kambrosiluriske, kalkrike bergarter. Mindre innslag av
slike forekommer ellers spredt og fragmentarisk i Rondane
innen det store sparagmittområdet. Sparagmitten i seg selv
har et varierende innhold av kalk og vegetasjonsmangfold
og frodighet varierer også med dette. Stordelen av sparag-
mittområdene i Rondane gir et surt jordsmonn og en relativt
liten pInteproduksjon. Løsmassene i nord (morenedekket)
er mektige og det er lite berg i dagen. I de midtre og til dels
også de sørlige deler av Rondane er morenedekket
tynnere. Rondanemassivene preges for eksempel av ur og
blokkmark. Ser en bort fra det forrevne Rondanemassivet
med sine tinder, daler og botner er det de rolige land-
skapsformene som er fremherskende i Rondane. Sørover
fra fjellmassivene avtar høyden på fjellpartiene og innslaget
av myr tiltar. Skogen trenger her langt innover i fjellet og
den alpine sonen blir stedvis smal. I de ellers flate
fjellterrengene bryter steile elvedaler av ulik størrelse opp i
landskapet. Rondaneregionen har et fremherskene konti-
nentalt klima og det meste av nedbøren faller med lavtrykk
fra sør og øst. Et typisk trekk er at nedbøren gjennom året
øker fra nord til sør med ca 100 %, samtidig som nedbøren
øker oppover i høydegradienten både østover fra Gud-
brandsdalen og vestover fra Østerdalen. Juli/august og
mars er henholdsvis nedbørrikeste og tørreste perioder.
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2.4.2 Beiter

Rondane Nord- og Sørområde har henholdsvis 32 og 23 %
impediment. I motsetning til mange andre villreinområder,
finnes det her rikelig med lavressurser og dermed vinter-
beiter for reinen (figur 2). I forhold til mange kystnære
fjellområder, har reinen spesielt i Nordområdet, begrenset
tilgang på grønne beiter. Dette gjør seg spesielt gjeldende
på sensommeren/høsten. En hurtig snøavsmelting (topo-
grafisk betinget) på forsommeren påvirker også beite-
tilgangen negativt da spiresesongen blir kort. Snøleier med
fjellmo (musøre), en viktig ressurs for reinen i flere andre
områder (Skogland & Jordhøy 1992), har en svært liten
forekomst i Rondane. Breer og 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. Lengst sør mot Østerdalen ligger det
også et betydelig beite- og avkjølingspotensiale i de store
skogsmyrene.

2.4.3 Reinens arealbruk

Om vinteren opptrer dyra for det meste i fostringsflokker
(inneholder mye simler og fjorårskalv) og mange små,
nærmest rene bukkeflokker. I nordområdet og sørområdet
ble det funnet mye voksenbukk i henholdsvis Kuvatraktene
og området nord for Kvien. Mens bukkene er kjent for å
oppsøke mer perifere områder (ytterkanter) av et villrein-
terreng, har simleflokkene (simler og fjorårskalv) mindre
aksjonsradius. 1 sør- og midtområdet har vi hovedsakelig
funnet simleflokkene rundt henholdsvis Eldådalen og
Storvola under våre tellinger. Enkelte vintre har vært av en
helt spesiell karakter med hensyn til vær- og snøforhold
(1992-93), noe som kan påvirke dette mønsteret. I Nordom-
rådet er bildet mer variert, men oftest står simleflokken(e)
sør for Grimsdalen fra Gravhø og sørvestover. Ser vi på
reinens habitatvalg på forsommeren når kalvetellingen
gjennomføres synes dette svært væravhengig. I varme
perioder trekker reinen naturlig opp i høyden i 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 vanskelig å opp-
dage under kalvefotograferingen og vi har bare 3 ganger
funnet dyra her (1990, 1991 og 1995) i mer åpent myr- og
fjellterreng fra Møklebysjøen og sørøstover. Når været er
kjøligere, oppsøkes myrområdene også av reinen i mid-
tområdet, mens den i nordområdet fortsatt står i lavdominert
fjellterreng. Her mangler for øvrig store våtmarksareal slik
en har lengre sør. Geografisk er det i området mellom
Dovrebarrieren (traktene rundt Haustgravhøin) og Grims-
dalen vi vanligvis har funnet det meste av fostringsflokkene
under kalvetellingene i nordområdet. I midtområdet har vi
ofte funnet dyra i området Dørmyrin-Flågåmyrin-Stuls-
høgdene. Når brunsten starter i Rondane sørområde,
kommer dyra gjerne trekkende nordover fjellet først i
oktober, fra skogområdene lengst sør i villreinområdet.
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De aller siste årene synes bruksmønsteret til reinen i
Rondane å ha blitt stadig mer komplekst og uoversiktlig.
Utveksling av dyr over de gamle forvaltningsgrensene
synes å ha blitt mer utpreget (Jordhøy et al. 1997). I denne
sammenheng er det også påvist overgang av dyr mellom
Sølenkletten og nordre/midtre deler av Rondane (Ole
Sollien pers. medd.). Omfanget og tidsperspektivet på
denne utvekslingen er ukjent, men observasjoner tyder på
at den har pågått i mange år.

2.4.4 Inngrep og forstyrrelser

Potensialet av vannkraft er lite i Rondane og regionen er
derfor lite berørt av kraftutbygging. Omfanget av veger og
hyttebygging er totalt sett stort og har medført en gradvis
økende ferdsel til alle årstider, som følge av stedvis vinter-
åpne veger og høgfjellshotell (Skogland 1991). Områdene i
øst og nordøst mot Østerdalen, hvor en betydelig del av
vinterbeitene finnes, er mindre belastet med hytter og turist-
anlegg enn områdene i sør- og sørvest mot Gudbrands-
dalen.

2.5 Nord-Ottadalen

Området er på vel 3 000 km2og representerer et av de aller
siste europeiske villreinområder med tilnærmet intakt
gradient/funksjonspotensiale. Det vil si at en gjennom en
vest/øst-gradient finner alle vitale funksjonskvaliteter i et
omfang som reinens levesett forutsetter, herunder store
arealer med kvalifisert villmark med liten grad av inngrep og
forstyrrelser.

Fjellområdet mellom Ottadalen og Nord-Gudbrandsdalens
hoveddalføre har et naturgrunnlag som synes å tilfredsstille
mange av reinens krav til livsmiljø (Jordhøy 1987).
Erfaringsvis kjennetegnes området ved å ha kalvings- og
brunstområder hvor kalving og brunst kan foregå uten
forstyrrelser fra mennesker og hvor simler med kalver har
tilgang på god vår/sommerbeite. Området har også gode
topografiske betingelser mht. vern mot insektplage (topper
og rygger) og frie ferdselskorridorer med moderat for-
styrrelsesgrad.

Fra 1840 åra har det vært tamreindrift i større eller mindre
omfang og i løpet av 1920-åra ble de siste rester av den
livskraftige villreinstammen utryddet. Først på 1960-tallet
ble den siste tamreindrifta avviklet og villreinområdet etter
hvert etablert.

2.5.1 Naturgrunnlag

Med unntak av de østligste deler, preges området geologisk
sett av grunnfjell. Dette består i hovedsak av sent for-
vitrende gneis og tilhører det vest-norske grunnfjellsom-
rådet. I disse områdene er jordsmonnet følgelig skrint.
Mellom Lesja og Vågå strekker det seg et smalt belte med
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sparagmitt og øst for dette kommer en inn i et stort felt med
rike bergarter fra kambrosilur. Dette gir et rikere og
mektigere jordsmonn fra Slådalen og helt østover på de
ytterste tangene. Kontinentale flyer og ellers rolige og
avrundete, paleiske landformer preger traktene fra og med
Lordalen og østover, mens en tiltagende opprevet topografi
gjør seg gjeldende vestover mot kysten. Flere store u-daler
skjærer seg inn i området langs folderetningen på berg-
grunnen, med Lordalen som den største. I vest er det flere
agnordaler med mektige avsetninger. Morenedekket er tykt
fra 1000 m o.h. og nedover I større deler av området
(Rønningen 1984).

2.5.2 Beiter

Ser vi bort fra høytliggende og tilnærmet lav-produktive
areal (utgjør hele 38 % av Nord-Ottadalens totalareal)
utgjør vinterbeitearealet ca 21 % av det samlede beite-
arealet i Nord-Ottadalen (Gaare 1986,  figur 2).  Det vesent-
lige av vinterbeitene finner en fra Lordalstraktene og
østover (Jordhøy 1996). Potensialet av vinterbeiteressurser
i den østligste delen av området (rundt Slådalstraktene) er
også betydelig, men har  vært svært  lite brukt av reinen de
siste 25 åra. Vår-, sommer- og høstbeitene i Nord-Otta-
dalsområdet utgjør ca 66 % av det totale beitearealet.
Tilgjengeligheten av dette kan imidlertid, av klimatiske
årsaker, variere mellom år. Spiresesongen er generelt lang.
En stor del av grøntbeitene er representert i områdene fra
og med Lordalen og vestover.

2.5.3 Reinens arealbruk

Ved inngående studier av fangstrelaterte kulturminner får
en et bilde av reinens tilstedeværelse i de enkelte deler av
området i tidligere tider og gjennom en lang totalsyklus
(Mølmen 1988; 1991).

Totaltellinger i området har gitt et tilnærmet, grovt uttrykk for
hvor reinen har stått midtvinters (Jordhøy 1996). Tellingene
fra 1970-tallet viser at hovedtyngden av flokkene ble funnet
i traktene østafor Lordalen og områdene mot Lesja, mens
tilsvarende 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 Skjåk har vært mye brukt de aller
siste åra. Spredte småflokker er funnet vest for Lordalen
under totaltelligene, gjennom hele perioden. Over tid gir
dette bilde en antydning om reinens pulserende arealbruk.
Reinens bruksmønster i barmarksesongen er av klassisk
karakter. Fostringsflokkene bruker sentrale deler av fjell-
området og etter kalvinga i mai, skjer det gjerne en be-
vegelse vestover. Mot slutten av juni finner en gjerne
hovedtyngden vest for Lordalen. Bukkene sprer seg ut mot
kantene og lavereliggende områder om våren og trekker da
gjerne ned mot skogen i dalførene rundt villreinområdet. I
Finndalen i Vågå har for eksempel mindre bukkeflokker
oppsøkt seterkveene for å finne friskt grøntbeite om våren.
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Ellers er det ikke uvanlig å se at bukkene på vårvinteren
graver seg ned på vierbuskene for å beite på disse. Utover
sommeren følger bukkene generelt spirefasen oppover i
høydelaga. Mindre bukkeflokker kan også oppholde seg
innen svært avgrensete områder hele sommeren dersom de
ikke blir forstyrret. Simlene trekker opp i mer mellom- og
høyalpine områder med blokkmark når det nærmer seg
kalving. Slike områdekvaliteter finner en mye av i Nord-
Ottadalsområdet. I forbindelse med årlige strukturtellinger
har en mange og gode holdepunkter for hvilke områder
reinen bruker på denne tiden. En har inntrykk av at reinen
over tid bruker et stort geografisk spekter av områder under
brunsten. Det foregår et regionalt hovedtrekkmønster
gjennom villreinområdet i en nordvest/sørøst-gradient,
mellom kontinentale vinterbeiter og kystnære sommerbeiter.
Lordalen utgjør her et grovt skille og innerst i denne dalen
passerer det ofte store flokker på trekk mellom sesong-
beitene.

2.5.4 Inngrep og forstyrrelser

Inngrep og forstyrrelser i området begrenser seg til
sommeråpen vei inn i Lordalen, sommeråpen vei og kraft-
ledninger mellom Lesja og Vågå i øst samt kraftutbygginger
og fotturisme i vestlige kystfjellområder. Aursjøen i sør-
kanten av området mot Skjåk er også regulert.
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