
Villreinens leveområder

Olav Strand: NINA og NVS



Villreinens arealbruk

Villreinen har en nomadisk livsførsel og bruker store områder for å finne nok og riktig næring 
gjennom hele året

Norge har relativt store miljøgradienter over korte geografiske avstander, eks kyst – innland eller 
skog – høgfjell

Villreinen utnytter disse gradientene og optimaliserer sitt beitesøk med å forflytte seg langs 
miljøgradientene, noe som bidrar til å skape et nomadisk og dels migrerende levesett

Eksempelvis med å ha årlige vandringer fra vinter til kavingsområder

Villreinens arealbruk og betydningen av antropogen påvirkning kan best forstås fra et 
evolusjonært og atferdsøkologisk perspektiv

Villreinen lever i et landskap som er sterkt påvirka av mennesker- vi må ha kunnskap om  både 
naturforholdene, historien og betydningen av inngrepene for å forstå villreinens arealbruk

























Energibehov; drektige simler

Jan April August Okt

Gradvis økende energibehov
til fostervekst

Størst energibehov de 
første ukene etter fødsel

Økt energiforbruk i
forb m jakt og brunst

Går inn i ny fase m
energisparing



Proteintilgang

Jan April August Okt

Gradvis dårligere vinterbeiter
gjennom seinvinteren

Første framvekst av groe

Beitekvalitet på top, 
næringsinnhold størst i ny vegetasjon

Gradvis nedvisning

Går over på vinterbeiter



Energibehov og proteintilgang; drektige simler

Jan April August Okt

=

Periode med energiunderskudd
som skyldes vanskelige beiteforhold,
fostervekst og seinere mjølkeproduksjon

Overskudd på
slutten av sommeren

Underskudd i jakta

Overskuddsperiode etter brunst



Energibehov og proteintilgang;
ikke drektige simler

Jan April August Okt

>>



Energibehov og proteintilgang; bukk

Jan April August Okt

>

Proteintilgang i beiter

Energibehov bukk



Energiballansen har konsekvenser for vekst og vekt
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De forskjellige prosjektene

• Hardangervidda og Nordfjella; Oppstart 
2001/ 2007- videreføres

• Setesdalsområdene; Oppstart 2006, 
avsluttet i 2010 – videreført i SR fom
2013, avsluttes i 2018

• Snøhetta; Oppstart 2008- avsluttet i 
2012- videreført avsluttes i 2018

• Rondane; Oppstart i 2008-2009, 
avsluttet i 2015- videreført

• Knutshø; Oppstart i 2009, avsluttet i 
2015

• Oppstart SA BV i 2018/19

• Generelt forskningsprosjekt finansiert 
av Miljødirektoratet- regionalt prosjekt

• En rekke prosjekter i tilknytning til 
regionale planer (MD, KMD, DN og 
Miljødirektoratet)

• Fem prosjekt hos NFR som har dannet 
grunnlag for arbeidet og framtidige 
analyser



Grunnlag for medvirkning i kunnskapsproduksjon og 
tverrfaglighet i prosjektene

Styringsgrupper som har hatt

(i større eller mindre grad) makt 
over forskerne gjennom 
finansiering og medbestemmelse

Deltagende prosesser og utvikling 
av hypotesegrunnlag for 
forskningen – fokusområder

Halvårlige møter med 
gjennomgang av data og analyser

Presentasjoner og diskusjoner av 
rapportutkast

Ulike seminarer både ved 
oppstart og undervegs i 
prosjektene





Hva kan vi gjenkjenne av effekter?

• Veger (ja, stort sett en negativ effekt, i enkelte tilfeller en total barriere)

• Annen utbygging, eks hytter (ja, men variabel)

• Forstyrrelser (ja, dersom de er forutsigbare, avhengig av mengde og andre antropogene element i landskapet)

• Neddemte areal (ja, også en viss effekt av at dyrene bruker islagte magasin mindre om vinteren)

• Kraftledninger (ja, men variabel og ofte sekundær i forhold til eks veger)

• Vi ser også betydningen av topografi som kan bidra til å forsteke effektene av for eksempel neddemming 
(Nordfjella- og Sønstevann på HV)

To viktige poeng!

Sekundær utbygging som følge av økt tilgjengelighet

Større press på gjenværende habitater og trekk korridorer



Tålegrenser:

• Vi er stort sett henvist til å dokumentere retning på effekter dvs positive eller
negative respons

• Så langt er dokumenterte effecter stort sett proposjonale forhold

• Store lokale forskjeller: topografi, samvirkende effekter, forstyrrelsesnivå, beiter
og beitekvalitet osv osv

• Derfor viktig og nødvendig å koble generell og lokal kunnskap når en skal vurdere
avbøtende tiltak / sårbarhet for nye inngrep

• Reelt handlingsrom?



Et forsøk på å skalere effektene og betydningen av påvirkning



Kartfortellinger

Villrein.no

Kraftrevisjoner

Hardangervidda

Rondane

Fokusområder

Imingfjell

Bjørnevann



Utfordringer og muligheter

• Utfordring å se fragmenteringen av leveområdene på riktig skala

• Det er til dels mange og samvirkende inngrep i disse områdene

• GPS-prosjektene har gitt mye kunnskap og dokumentasjon på generelt nivå og på det lokale og spesifikke nivået

• Bedre dokumentasjon på effekter og muligheter for å etterprøve effekter av anleggsvirksomhet og avbøtende tiltak

• Mulighetene for avbøtende tiltak / tilrettelegging er størst i randområdene

• Disse er ofte påvirka av andre inngrep eller aktivitet, er mao ikke urørt natur, og vurderes derfor ofte som mindre viktige i ulike KU 
arbeid!

• Det pågår et betydelig arbeid for å bedre bevaringen av villreinens leveområder. Bør være et betydelig potensial for å se tiltak retta 
mot vannkraft i sammenheng med arbeidet som gjøres med regional plan

• Utfordrende men også store muligheter med å rette en koordinert innsats mot utvalgte fokusområder der en har handlingsrom og 
reelle muligheter for forbedringer / økt bevaring



Forslag til kvalitetsnorm for villrein

Utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2018

Andre gang noe slikt utarbeides

Villaks

Trafikklyssystem



Vurderingen av områdene foreslås gjort etter en tredelt skala

Tre forhold som skal vurderes

Dårligste karakter teller

I følge normen skal alle områder vurderes og det skal lages en tiltaksplan for de områdene som ikke får godkjent


