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Påstander (konklusjon)

• Utbygging av infrastruktur har presset reinen til kjerneområdene, og isolert bestandene

• Friluftsliv og turisme er den viktigste påvirkningsfaktoren i kjerneområdene

• Reinens første strategi er å trekke seg tilbake til «rolige» områder (arealunnvikelse i andre)

• Dernest har volum ferdsel på stiene/løypene stor effekt på kryssingsfrekvens

– Mindre enn 30 personer/dag = reinen blir skremt noen ganger og krysser greit stier

– Mer enn 30 personer/dag = reinen reduserer krysningsfrekvensen av stier

– Og krysningsfrekvensen avtar opp til mer enn 220 personer/dag

– Vi har ikke observert krysning av stier med mer enn 220 personer/dag

• Tettheten av stiene virker også inn, sammen med terrengforhold, værforhold, type flokk etc.

– NB: Det er store variasjoner i materialet

• Fluktavstand rein varierer stort mellom villreinområdene

• Fluktavstand varierer mellom type ferdsel

• Spredt vs konsentrert ferdsel



Kongsvold fjellstue ≈10000 passeringer sommerstid
Typisk bruk av fjellet gjennom året

Måned

Sommersesong – (Juni), Juli, August & September

Svært få folkSvært få folk

Påske Vårløsning



Gode opplevelser



Tradisjonell bruk



Merkevare
Besøksstrategier
Lokal næringsutvikling
Modernisering friluftsliv
Turistattraksjoner
Sosiale medier
Sårbarhet

Styring av ferdsel



Bruken av infrastruktur



Løsninger



Fremtidens forvaltere





Villreinområder i historisk bruk

PITFALLS

Vinterområder

Lite snø, tørr snø, 
vindblåste rabber, lav

Sommer områder

Rik vegetasjon, unngå insekter

2 - 3 store populasjoner



BEFORE

INDUSTRIAL REVOLUTION

• Hovedveger

• Toglinjer

• Kraftutbygginger

• Kraftlinjer

• Mindre veger

• Turisthytter

• Private hytter

• Merkede stier

• ….

Endring i levested for villrein

Levestedet for villrein
fragmenteres

SISTE HUNDRE ÅR:



• >23 isolerte sub-populasjoner

Dagens utbredelse i et nøtteskall

I DAG:

• Få trekkområder igjen

• Fortsatt fragmentering
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Studier på forstyrrelse villrein/tamrein i Norge, Sverige og
Finland

Hovedveier
Jernbane
Kraftutbygginger

Fluktstudier

Endret atferd

Helhetlige analyser



Kjørstad m.fl. 2017



Fluktavstand
Kite 4x >Ski 2x > Fot   - Snøskuter – oppdager tidlig, men flukt sent og løper ikke så langt..

Norefjell – Reinsjøfjell 2006 – kite 327 m / skiløper 53 m

Reimers et al. 2003, Baskin &Hjälten 2001, Reimers et al. 2006, Reimers et al. 2012, Colman et al. 2012, Reimers et al. 2009, Reimers et al. 2009, Dervo & Muniz 1992 osv



Kjørstad m.fl. 2017

Langtidseffekter
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Ferdselsintensitet og kryssing av merka løyper



Rondane, Snøhetta og Nordfjella

Analyser krysningsfrekvens villrein

Sannsynlighet for at rein krysser sti (y-aksen)
som funksjon av angitt mengde folk på stien den dagen (x-aksen)

Kun testet for Snøhetta, Rondane N og Nordfjella
Strand m.fl. 2014
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2241 kilometer med tråkk/stier

Potensielt problematiske stier





< 2000 passeringer

2000-4000 passeringer

>4000 passeringer

Trolltunga er ikke med (ei heller Husedalen)

Hardangervidda sommeren 2017
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Blått=<100 passeringer per dag

Tinnhylen bru

Haukeliseter
Falkeriset

Snæro/Sandhaug

Hjølmoberget



Blått=<40 passeringer per dag



www.nina.no

Hardangervidda sommeren 2017
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911 
passeringer
0.6 %

158 092 passeringer

Ringedalsvatnet

Trolltunga

Tall fra SNO / NINA



Strand m.fl. 2015b



Stor aktivitet i fjellet om høsten – dekker store arealer



Animasjon

IntensityMAP Hunters Reindeer Knutshø (2 sek.).pptx


Konklusjon

• Utbygging av infrastruktur har presset reinen til kjerneområdene, og isolert bestandene

• Friluftsliv og turisme er den viktigste påvirkningsfaktoren i kjerneområdene

• Reinens første strategi er å trekke seg tilbake til «rolige» områder (arealunnvikelse i andre)

• Dernest har volum ferdsel på stiene/løypene stor effekt på kryssingsfrekvens

– Mindre enn 30 personer/dag = reinen blir skremt noen ganger og krysser greit stier

– Mer enn 30 personer/dag = reinen reduserer krysningsfrekvensen av stier

– Og krysningsfrekvensen avtar opp til mer enn 220 personer/dag

– Vi har ikke observert krysning av stier med mer enn 220 personer/dag

• Tettheten av stiene virker inn, sammen med terrengforhold, værforhold, type flokk etc.

– Dvs det er store variasjoner i materialet

• Fluktavstand rein varierer stort mellom villreinområdene

• Fluktavstand varierer mellom type ferdsel

• Spredt vs konsentrert ferdsel


