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FORORD
Ved moderne kraftutbygginger det ikke til å unngå at en griper forstyrrende inn i den lologiske balansen mellom forskjelligelivsformer
og deres miljø. Noen av konsekvensene av våre inngrep er det relativt
lett å få oversil-tover, men langt de fleste ringvirkningerer det vanskelig, for ikke si umulig på nåværende tidspunktå ha noen sikker formening
om. Dette kommer i første rekke av de biologiske systemerskompleksitet
og var ufullstendigeviten om samspilletmellom miljdfaktoreneog organismene
under naturlige,up&virkedeforhold. Det tema som tas opp i denne litteraturstudien,relasjonenemellom reinsdyr og overføringslinjerfor elektrisk
kraft, hører med til den store gruppen hvor arsaks/virkningsforholdeter
meget diffust.

En vanlig iaktager som har sett reinsdyrenebeite i hagene i Harranerfest
og Kirkenes med klesvasken subbende etter seg fra hornene har sannsynligvis vanskelig for å akseptere de sakkyndigesbestemte påstander om at
reinen skyr menneskeverksom f.eks. en kraftlinje. Det var denne tilsynelatende totale uoverensstennnelse
mellom påstand og virkelighet som fikk
Kontoret for landskapspleieog naturvern i Vassdragsdirektoratet
ti1
samle inn det vi kunne få tak i av litteraturover emnet for å se om det
var noen tendenser i materialet.
Det blir ikke trukket noen vidtgåendekonklusjonerut av dette materialet
som for det frste viste seg

j

sprike ganske mye, og dessuten var adskillig

mer sparsomt enn vi hadde regnet med. Vi mener likevel at det må være av
en viss interesse å presenterede forskjelligemeninger om saken og også
komme med noen tanker om hvorfor meningene er så forskjellige.
Vi gjor ikke krav p2 & ha funnet fram til all tilgjengeliglitteraturom
emnet, men en stor grad av innbyrdeshenvisning i de publikasjonersom er
listet opp bakerst styrker oss i vår antagelseom at det vesentligsteer
med. Siste ord er neppe sagt i denne sak, og har noen av leserne opplysninger som ikke har kommet fram her vil vi sette pris på å få høre om dette.
Til slutt vil vi få takke Statskonsulenti reindrift,Loyd illmo for
gjennomlesningog kritikk av manuskriptet. Rapporten er
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sin helhet ut-

arbeidet av cand.real.Pål Mellquist ved Kontoret for landskapspleieog
naturvern.
H. Sperstad

K.O. Hillestad
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GENERELT
Så vidt vi kjenner til er det ikke foretattnoen vitenskapeligeforsøk
hverken her i Norge eller i andre land,somgar direkte pa sp@rsmlet
om kraftlinjerkan virke negativt inn på reinsdyrenesadferdsmønster.
Vi er derfor henvist til å plukke litt herfra og litt derfra. Hvorledes en kraftlinjeog det den fører med seg antas åvirke på dyrene
kan deles inn i hovedgrupper:

1. Tap av beitearealer
2. Innvirkningpa flytte- og trekkleier
3. Tap av- eller innvirkningpå tradisjonellekalveplasser
4. Lyd- og elektriskefenomener
5. Den fysiologiskevirkning av forstyrrelsepå reinsdyrene.
Det vil ved behandlingenav de forskjelligeområdene ofte være naturlig
å skille mellom midlertidigeog varige påvirkninger,selv om avgrensningene
her kan være meget flytende.
Selv om vi i dag snakker om villrein og tamrein som to forskjelligetyper
rein, er dette neppe helt korrekt. Praktisk talt alle våre villreinstammer
har i løpet av de siste hundre år hatt kontakt på et eller annet tidspunkt
med tamrein. Forskjellenmellom de to er derfor snarere et spørsmålom
graden av villhet. I f@lge Norges Dyr (1969)er det i dag bare i fjelltraktene i Sør-Norgeen kan finne villrein,men også her har det vært tilskudd av forvillettamrein i lengre tid.
TAP AV BEITEAREAL

Direkte tap av beitemark skulle en tro var relativtgreit å fastslå.
Beitearealerkan måles og takseres,og alt som kan behandlespå denne
måten må ansees som en velsignelsei en slik problemstillinghvor årsaksog virkningsforholdene
er så diffuse. Men de sakkyndigeer også her tildels meget uenige.
Det er her naturlig å skillemellom midlertidigog permanenttap av
beitemark selv om grensen er noe flytende. Mens selve byggingen av
linjen pg&r vil det beslagleggeset omr&de i tras@ensumiddelbare
nærhet som reinen sannsynligvisvil sky p.g.a. arbeidsaktiviteten.
St@rrelsenav dette areal er selvsagt avhengig av arbeidetsart og
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arbeidsintensiteten,
topografieni området og også om det er fullverdig
beitemark. Det ligger i linjebyggingens
karakter at arbeidet forflyttes
langs traseen slik at det kun i unntakstilfelleer arbeide over hele
strekningensamtidig·
I tillegg til selve traseenvil virksomhetenlegge beslag på noe areal
til anleggsvegerinn i området,til riggplasserog mannskapsforlegninger.
Transportskaderpa terrenget.g.a. beltekj@retyer etc. vil i de fleste
tilfellevære av størst betydning totalt sett. Svært ofte roter disse
kjret@yene opp undergrunnenslik at det kan g3 opp til 20-30 &r f@r.f.eks.
lavforekomsteneigjen blir beiteverdige.(Villrm1970). Ved knusing av lav
uten opproting av jorden i nevneverdiggrad antyder han en restitueringstid p 5-15 &r. Det blir derfor et sp@rsm%lom hvilken tidsskalaen
legger til grunn om en vil kalle dette en permanenteller midlertidig

skade.
Det råder en viss uenighetmellom de sakkyndigei spørsmåletom i hvilken
grad reinen skyr linjene,hvor lenge dette varer og hvor bred denne sonen
langs kraftlinjen er. Det har f.eks. vert hevdet at dersom en hindring
deler et beite-omr%dei to, kan dette fore til at flokkenbeiter den delen
de har adgang til så sterkt ned at det tar unormaltlang tid før området
igjen er egnet som beite. (Kfr. det som er sagt ovenfor om lavens sene
gjenvekst).illmo

(1970) og Villrno
& Tveitnes (1972) mener at de fleste

dyr relativt raskt venner ser til selve linjen,mens noen aldri gjør det.
De peker også på at støy fra linjen under spesielleatmosfæriskeforhold
kan holde dyrene vekk fra traseen,og dersom dette holder stikk vil det
bl.a. bety et reelt tap av beitemark.
Li

(1972)kan på sin side ikke finne grunnlag for slike påstander sett

i relasjon til forholdenei Sverige,og han viser til flere eksemplerpå
at reinsdyreneikke har latt seg affisereav taubanerfor malmtransport,
intensiv gruvedrifto.s.v.
Tvert imot hevder han at reinen ofte oppholderseg i nærheten av kraftlinjene og spesieltpå sommertid. Han forklarerdette med at det ofte er
frodig vegetasjon i kraftgateneder disse går i skogsterreng. Man får en
rikelig urte-og grasvegetasjonsom delvis utgjor h@st-og tidlig vinterbeite if@lge Lif. Han mener også at reinsdyrenedrar nytte av det vinddrag som ofte forekommeri slike hugstgater for å lindre den verste in-

sektplagenom sommeren. Det han her har sagt kan rimeligvisbare ha
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gyldighet i områder med noe høyvokst vegetasjonslik at det i det hele
tatt er aktuelt & rydde. Av sammegrunn ma det tilfdyesat Lif's uttalelse om kraftlinjenevil virke annerledesi høyfjelletenn i skogsterreng.

Selve mastepunktenebeslaglegger
permanentet areal som avhengig av kraftlinjens st@rrelse,kandreie seg om fra 30-100 m2 pr. mast if6lge Villmo

(1970). Lif (1972)mener dette er for høyt, men med den opprotingav
bakken som kan finne sted ved et mastefundamenter vel ikke Villmo'sanslag
så galt egentlig. Det som imidlertidmå være korrekt i denne sammenheng
er vel å se dette areal i relasjon til f.eks. det kjøreskaddeareal.
Normaltvil det areal som går tapt på de måter som er antydet her bety
relativt lite sett i forhold til den naturligevariasjonen kan vente å
finne i beitene, men det er vel også klart at lokalt kan tapet være betydningsful
1t.
De fleste steder er det de tidligevårbeitenesom er begrensendefaktor
for reinen, men i Finnmark er det stort sett grønnbeite som er begrensende.
(Sara 1974,Villmo pers. medd.). I prinsippetvil effekten for dyrene bli
den samme dersom tapet av beitearealei minimumskategoriblir betydelignok.

INNVIRKNING
PÅ FLYTTE-OG TREKKLEIER
De sakkyndigeskillermellom flytte- og trekkleier. Det første begrepet
brukes om ruter som reinen blir drevet langs av gjetere,mens trekkleier
benyttes om reinens tusenårigeruter som de velger uten innblandingfra
folk. Villmo (pers.medd.)anfdrer at en i de senere år har gått vekk fra
uttrykket flytte- og trekkvegerda dette ofte forte til misforstaelserved
at man oppfattet det som en smal veg eller sti. En flytte- eller trekklei
kan og vil nemlig variere i bredde alt etter topografi,vær- og føreforhold
og antall rein som skal fram. Dersom leia blir mye brukt kan det her bli
en rekke reinstierved siden av hverandre i terrenget. Reinen har utvilsomt slike faste ruter, noe som erfaring,- og ikke minst alle dyregravene
og fangstplassenelangs disse trekkleiee -vitner om. Det store spdrsm5l
er imidlertidhvor fast reinen er knyttet til disse trekkleieneog i
hvilken grad kraftlinjenekan påvirke dens adferdmønsterunder trekk.
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De sakkyndigeer her meget uenige og uttalelsenest@r tildels meget steilt
mot hverandre.Villmo (1970)0g Villmo&Tveitnes (1972)mener at kraftlinjene kan virke inn på reinens trekkmønsterog at skadene og ulempene
vil bli forsterketom kraftlinjengår langs etter en flytte- eller trekklei. Det hevdes at reinen kan bli hindret i å nå fram til et annet beiteområde og beite-intensiteten
på andre områder Øker mer enn beitene tåler.
De mener også at reinen kan bli desorientertved å finne en tilvant trekklei sperret og at dette kan føre til spredningog forvillinginn i distrikterhvor de ikke hører hjemme. Dette siste argumenthar vel kun betydning der det holdes tamreinog blanding av flokkene fører til merarbeid
med skille av dyr etc.
Li

(1972) derimot hevder at kraftgatenei Sverigeblir benyttet til flytt-

leier der disse faller sammenog at han ikke har registrertnoen negativ virkning av dette. Han anfører også at samene selv i visse tilfellehar forlangt at flyttleierover is, som har blitt ubrukbarep.g.a. reguleringer,
skulle erstattesved at kraftgatenble lagt over land. Lif peker som nevnt
på at det i Sverige forekommerreinflyttingunder taubaner for malmtransport flere steder og erstatningskravfor ulemper i forbindelsemed dette
skal ikke ha forekommet. Han uttrykkerdet slik at dersom ledningeneskulle
medfre ulemper av noen betydning,s ville nok samene ha sagt fra i forbindelse med skjdnnsbehandlingen.
Når det gjelder villreinenpåstår Lif at en kraftledningikke er til
hinder for reinens normale utnyttelseav beitemarkene. Tvert imot mener
han at reinen i likhet med elg og annet vilt foretrekkerå oppholde seg i
kraftgateneav grunner som er nevnt i kapitlet om tap av beitemark.

Denne tilsynelatendetotale uoverensstemmelse
mellom de norske og svenske
sakkyndigepå dette punkt har vel delvis sammenhengmed at Lif stort sett
henviser til erfaringerfra skogsreinområder
mens de norske sakkyndige
holder seg til de fjellreinområder
vi har her i Norge.

Mysterud og stbye (1972)har gjordt visse spekulasjonerover det de
kaller "veien som systemforandrende
faktor":
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La oss som eksempel tenke oss en urørt snøflate i en barskog.

11

Det som ferdes på snøen vil naturlig orientereseg i forhold

" til snøens fysiske strukturog snøens fordelingi forhold til
" mark- g

vegetasjonsforhold.

"Dersom et enkelt skispor eller en hardtråkketløype krysser en
" slik snøflate,vil denne straks modifiserebåde de mikroklimatiske
" og fysisk/strukturelle
forhold i sndlaget (abiotiskeforhold) i og
" rundt løypa og positivteller negativt påvirke dyrs bevegelserpå
" snøflaten (biotiskeforhold). F.eks. vil en rev som jager svært
" ofte følge skispor, idet den alltid under jakt om vinteren søker å
n

·
begrense b evegelsesenergien.

11

En relativtbeskjeden forandringav snøens overflate (et nett av

" hardtrkte ldyper)vil m.a.0. ke revens aksjonsradiusbetraktelig
n med samme energiforbruk. Dette kan igjen føre til forandringeri
,,predasjonstrykketpå de arter som inngår i revens næringsutvalg.
n

Slike systemforandrende
effekter er som en forst&r ofte uvesentlige

" og ikke målbare, i andre tilfellerkan de gi målbare og ofte negative
tilbakevirkninger på helt andre deler av systemet.
" La oss fra et teoretisksynspunktoverføre systemtenkningentil for" ventede effekter av en veitrase. En veitrase modifisereroverflate" struktureni Økosystemetslik den naturlig er definert av fysiografiske,
" berggrunnsgeologiske
og kvartærgeologiskeforhold. Veitraseensstruk" tur og anlegningvil i seg selv skape generellesystemforandrende
" effekter ved at grunnvannsforhold,
vegetasjon,geologi forandres
" (abiotiskeendringer). Også planter og dyrs forhold til veilegemet
vil

positivt eller negativt forandres (biotiskeendringer). Veitraseen

" vil, som for loypa p% den ur@rte snflaten, ogs minimalisereenergi
" og lette ferdselenfor en lang rekke viktige arter, inklusivemennesket.
" For mennesketsvedkommendebetyr dette bl.a. en kvantitavtivog kvalita" tiv spredningav f.eks. "forstyrrelse'. Men er forstyrrelsenoen dko" logisk faktor verdt å nevne?"
Overfdrervi dette til reinens situasjonkan vi muligens finne en viss
overensstemmelse
med det Lif hevdet ovenfor. NSB's statistikk (Tabell
nr. 1) over ihjelkjørtereinsdyri Trondheimdistrikt (omfatterbl.a.
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DYR PAKJRT

Distrikt

Oslo
Drammen

i

I Elg

1962
Rein

Elg

1
2

Hamar

26

1

Trondheim

87

155

Kr. sand

Radyr

Drammen

3

Hamar

13

Trondheim

38

Kr.sand

10
79

2

288

1965
Rein

R&dyr

Elg

1966
Rein

R&dyr

Elg

1967
Rein

R&dyr

3

2

6

23

12

3

4

10

16

53

29

5

111

29

59

111

93

6

2

11

4

3

28

1l%

1

2

55

3

60

193

74

135

8

2

27

73

169

90

11

8

16
1

9

46

250

16
99

11

86

81

40

1

78

226

31

12

1

9

92

1

8

1

59

1
365

9

365

12

7

17
250

23

1973
1

4
30

226

3

1972

8

8
99

20

40

5

1971

4
193

55

90

14

1970

18

117

74

13

1969

7

Elg

17

5
290

Rådyr

33

60

15

1964
Rein

6

8
156

Elg
5

1968
Oslo

R%dyr

AV TOG

2

443

3
132

1963
Rein

ti
t'
t'

92

6

95
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Dovrebanenog Nordlandsbanen)er kanskje en indikasjonpå dette med økonomiseringav bevegelsesenergien.Vi skal imidlertidikke glemme at begge
de nevnte baner krysser gamle trekkruter,deler beiteområderi to slik at
dette forholdmuligens teller vel så meget i den totale sammenheng.

Interessanter det her også å se hva viltstellkonsulent
Erling Dalane
skrev i en uttalelse til Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskom denne
problemstillingen,
(Dalane1970):
"Det har tidligerevært vanlig å regne med at kommunikasjonslinjer
av
,"alle slag skapte hindringerfor villreinensfrie trekk.
" Jaktkonsulentdr. Ola Olstad sier om dette i sin bok "Jaktzooloi"
(19445)
11

side 1:

"Under sine streiftogkommervillreinen aldri ned på lavlandet.

Den

skyr ogs hdyereliggendebebygde strdk, selv om bebyggelsen

"

er spredt. Heller ikke krysser den jernbanelinjerog sterkt

"

trafikkerteveier. Kraftledningerog telegraf-og telefonlinjer

synes

den ogs nddig @ ville passere. PG grunn av slike anlegg

"

er villreinensutbredelsesområde
hos oss blitt oppdelt eller inn-

"

skrenket. Således har f.eks. jernbanelinjenog veien mellem Dovre

"

herred i Gudbrandsdalenog Oppdal herred i sør-Trøndelagisolert

"

villreineni Snøhettaterrengetfra den stammen som lever i Ronde-

terrenget.

Meget alvorligefølger for villreinenstrivsel innen

"

et fjellområdevil slike anlegg få dersom sorrnnerog vinterbeiter

"

på denne måte blir adskilt."

"Det dr. Olstad her har nedtegnetbygger vel på den erfaringman hadde
"vedkommendevillreinenslivsmønsterog oppførsel fra århundreskiftetog
"framovermot andre verdenskrigen. Som man vet er det nesten ikke noe
"av det som her er skrevet som passer på dagens situasjon.
'Bakgrunnenfor villreinensendrede oppfdrselm man bl.a. sdke i be"standsutvikl
ingen.

"Fra 1860 årene og framovermot århundreskiftethadde vi stadig nedgang
"i villreinbestandennoe som til sist resultertei en 5 års totalfrednings"periode (1902-06). En viss oppgang ble det vel men vi fikk en ny ned"gangsperiodeetter forrigeverdenskrig. I 1930 lå eksempelvisdet offi"sielle fellingstallfor villrein i hele landet p& 75 dyr noe som igjen
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"førte til strenge restriksjonerfor jaktutøvelsenmed fredninger,areal"begrensninger,vipenbestemmelser
m.v.
"Villreinbestandene
var som vi forstår den gang meget små og dyrene var
"tilsvarendesky. Den jeger som har studert litteraturfra villrein"jegere som var i aksjon sist i forrige århundredeteller som har sin
"erfaring fra første perioden av dette århundredet,vil neppe kjenne
"dyrene igjen i vår tid når det gjelder oppførsel.
"Dette kan muligens ha flere arsaker. Det er en vanlig regel i en dyre"bestand at når dyreartenblir fåtallig, blir de gjenlevendedyr mer sky
"og forsiktignoe som har sin naturligegrunn i det forhold at de

masdke

"å unngå sine fiender og føre slekten videre.
"Innslag av tamrein i villreinflokkenesom etter hvert ble meget sterkt
"da mange tamreinlagmåtte oppgi sine flokker,
kan muligens også vært
"medvirkendetil "domestiseringen".Økt trafikk i fjellet både av sommer"og vinterturistersamt Økende motoriserttrafikk kan også ha medvirket
'til at dyrene mer har vennet seg til mennesker og deres kommunikasjoner.
"Økende bestander og dermed Økende populasjonspress,
manglende ernærings"muligheter kan også ha vært medvirkendetil at dyrene har blitt nødt
"til & forsere "hindere"de tidligereike neglisjerte.
"Et er ihvertfallsikkert og det er at dyrene har oppført seg langt ander"ledes i den senere 20-30 års perioden enn hva man etter dr. Olstad tyde"ligvis hadde erfaring for tidligere.
"Storre og mindre villreinflokkerhar krysset veier, jernbanelinjer,
"telefon-, telegraf-og kraftlinjerså å si over alt og i et slikt omfang
"at man vanskeligkan si at disse kommunikasjonslinjer
nå synes å repre"sentere vesentligehindere under visse gitte forutsetninger.
"Jeg tror likevel det på lengre sikt neppe er riktig å se helt bort fra
"at villreinenkan endre sin oppforsel. Under befaringerp@ Hardanger"vidda Øst har jeg merket meg at reinen tydeligvisikke liker å beite
"like under en kraftlinje. I et område sør for Kalhovdehadde dyrene
"spart laven som fantes langs linjen mens det var sterkt beitet på begge
"sider. Dette kunne tyde på at om villreinenegentlig ikke var redd for

"å krysse linjen likte den egentlig ikke å beite langs samme linje.
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'I

flere av vare villreinomrAderder vi na har hentet v%re erfaringerom

"villreinensoppførsel,har det gjennom lengre tid vært for store be"stander i forhold til beiteressurse:æ
og beitene er sterkt nedbeitet og
"nedslitt. Serlig gjelder dete vinterbeitene. Stammenevil derfor sann"synligvis gå tilbake av naturlige årsaker,eller de vil bli redusertved
"sterkere jakt.

"En redusertvillreinstamme
vil få et større område til disposisjonog
"populasjonspresset
vil opphøre. Det er da rimelig å anta at tendensen
"til å krysse kommunikasjonslinjer
av diverse slag vil avta sterkt. Så"vidt en har brakt i erfaringer det visstnok alleredepåviseligetenden"ser i den retning i visse strdk av Dovre-Sndhetta-traktere."
En artikkel i Rangeman'sNews (1973)refererertil en undersøkelsemed
"halv-ville" reinsdyr i Alaska utført av Alaska CooperativeWildlife
Research Unit,

Universityof Alaska. Hensiktenmed undersdkelsenvar

å undersøkehvorledes dyrene reagertepå en simulert 32" oljeledningsom

krysset en mindre dal. Ledningenvar ca. 2,5 km lang og i hver ende var
det bygget ledegjerdersom skulle fdre dyrene inn i testområdet. To
kryssingsmuligheter
var laget,-en rampe av sand og grus som muliggjorde
passasje over ledningenog et parti hvor ledningenvar hevet ca. 4 m på
det hyeste.

Det er ikke opplysthvor bred grusrampenvar eller hvor

tett det var mellom bukkene som ble benyttet for å heve ledningenopp fra
bakken.
Da artikkelenble publiserthadde 1.700 dyr korranetinn i testområdetog
ca. 82% av disse hadde enten snudd eller valgt en stor omveg rundt hele
forsøksområdet. Noen dyr ble observertidet de passertehindringenpå
snøskavlerder disse dekket denne. Bare 200 dyr hadde passert grusrampen og 10 dyr hadde passert under ledningen.

Underskelsen var som sagt ikke avsluttet,men den forel@opige
konklusjon
var at gjennom alle perioder i dyrenes livscyklusviste de en generell
motvilje mot strukturen. Dyrene beveget seg oftest paralleltmed hindringen og kom seg vanligvisover til andre siden ved de to endepunktene,
eller de snudde og fjernet seg i den retning de kom fra.
Dyrene krysset hindringen vesentlig 1 to perioder, ifølge rapporten. Det
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var på senvinteren over snøskavlersom nevnt og i det andre tilfelle midt-

sommers da insektplagenmotiverte noen dyr til å passere over eller under
rret.
Gruppen viste til at reinsdyrenesreaksjoneroverfor hindringen var
bemerkelsesverdiglik de reaksjonerman hadde observert hos vill caribou
(den amerikanske slektning av vr

rein).

En annen undersdkelseutf@rt ved Fort Hall Lake, Manitoba i Canada av
Miller, Jonkel

&

Tessier (1972)

på vill caribou viste et på mange måter

motsatt resultat. Her var hensikten rett og slett å fange dyr for merking
og underskelse.

Det ble bygget en corall (arbeidsgjerde,tr) med lede-

gjerder like ved dyrenes normale trekkveg i et område hvor de naturlige
terrengformasjonerogså dannet en innsnevring. Inngjerdingenvar av furustokker med netting i nedre del
alts% et relativt markant hinder

og

horisontale furustokker i øvre del,

med hdyde 2,8 m.

Ledegjerdenevar 2,2 m

høye og bestod kun av furustolpermed horisontale stokker imellom, lengden
på disse gjerdene

ca. 1 km på hver side av corallen.

Sett som reinfelle var byggverketnoe nær mislykket, men flere sider ved
caribou'ens adferd ble tydelig vist mens forsøket pågikk. Dyrene var
meget standhaftige i sine fors@k p@

@

fdlge trekkvegenede var vant til

til tross for de kunstige hindringene og menneskenes tilstedeværelse.
Alle caribou-flokkenesom kom inn i fangst-områdetfulgte den samme ruten,
men der hvor den preparerte ledevegen tok av fra den vante trekkleia ble
deres mistanke vakt. I motsetning til det som ble referert ovenfor hadde
dyrene tilsynelatendeingen betenkelighetermed å forsere gjerdet enten
ved å krabbe under eller å hoppe mellom sprinklene.
Ifølge artikkelforfatternehar dyrene to valg når de kommer til et hinder
som de ikke kan eller vil passere. Enten må de vente til forholdenegjør
det mulig å passere (opphopingav sn

f.eks.) eller så må de finne en

veg rundt. Dersom siste alternativblir valgt og dyrenes evne til å
følge de samme trekkvegerfra år til år er avhengig av læring, vil
dette kunne føre til "forvilling" fordi dyrene konunerut i ukjent område.
Så vidt vi kan forstå er det en viss diskusjon om hva som regulerer
reinens trekk. Noen (Pruitt,1959) hevder at sneen og sneforholdeneer
en overordnet faktor (hva da med sommertiden?forf. anm.), andre bl.a.
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Miller et al (1972) av den siste artikkelendet her er henvist til mener at
dyrene f@lger disse bestemte rutene fordi de er de beste trekkleiene
sett i relasjon til de eksisterendetopografiskeforhold. Det faktum
at f.eks. caribou returnerertil sammekalvingsplassår etter år uansett
vinteroppholdssted
over strekningerpå 500 km indikererat trekkleiene
også kan være lært. Visse russiskeundersøkelsersom det vises til i
arbeidet til Miller et a1(1972) tyder på dette. Med bakgrunn i det en vet om
andre organismersadferd er det vel ikke urimelig

anta at en kombina-

sjon av de faktorersom er nevt kan vre svaret p% dette sprsmlet

og

ikke bare en eller noen få av dem.
Selv om mye kan sies om grunnlagetfor disse to undersøkelsenesom er
referert og også om det å trekke daninn i problemstillingenreinsdyr/
kraftlinjer,så viser de tilsynelatendeat reinsdyr (caribou)heller ikke
på det nord-amerikanske
kontinentviser noen ensartet adferd når de blir
stillet overfor menneske-produserte
hindringer.

TAP AV- ELLER INNVIRKNINGPÅ TRADISJONELLE
KALVEPLASSER
Det synes å være en reell enighet blandt de sakkyndigeom at reinsdyrene
har faste kalveplassersom de vender tilbake til år etter år. Men hvorledes et menneskeverksom f.eks. en kraftlinjeeventueltvil virke inn på
kalvingen er det noe st@rre uenighet om. Vil1mo (1970) 0g Villmo& Tveitnes
(1972)hevder at direkte anleggsarbeidei kalvingsområdenei det aktuelle
tidsrom vil kunne fore til at simlene ikke f&r tilstrekkeligro til & kalve
og vil fors@ke & finne et nytt sted. Dette vil foregi under et visst tidspress og kan fdre til at dyret kommer i en stress-situasjon.Vi skal
komme nrmere tilbake til hva dette kan ha av betydning for reinen. Dersom kalveplassenblir benyttet av tamrein er det vel meget trolig at forstyrrelserunder kalvingenvil kreve en Øket innsats fra gjeternesside
slik som de siterte forfattereanfører. For villreinenblir det rimeligvis et annet forhold da det ikke er noen ytre påvirkningsom vil holde dem
samlet i samme situasjon.
Lif 1972)

er enig i at kalvetidener den mest Ømfintligeperioden for

reinen og at anleggsarbeidenekan medføre forstyrrelserunder kalvingen.
Men han mener at reinen har langt større evne til å tilpasse seg nye for-
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hold enn de norske sakkyndigeVillmo og Tveitnes hevder. Han viser til
eksempler i Sverige hvor samene har flyttet sine flokker til helt nye
trakter og flgelig ogs2 nye kalvings-plasser. If@lge Lif synes det ikke
å være noe dårligerekalving i disse tilfellene. Han finner på grunnlag
av sin erfaring derfor ikke at kraftledningener noe varig problem for
kalveplassene.

Den for omtaltekanadiske underskelse av Miller, Jonkel & Tessier (1972)
antyder at dersom simlene ikke når fram til kalveplasseni tide av en
eller annen grunn, så vil de komme i en stress-situasjon.Dette kan føre
til aborteringog at langt flere nyfødte kalver blir forlatt av moren. De
mener også at det kan forårsakeen svakere samhørighetmellom simle og kalv
som

1

sin tur kan f@re til et storre tap av kalver. Mysterud & stbye

(1972)hevder også at de fleste arktiskevarmblodigevirveldyrer meget
ømfintligeoverfor forstyrrelseri den kritiske reproduksjonsperioden.
Kalvingen skjer tidlig på året i en hard klimatiskperiode og kalvene har
et stort melkebehov som skal kompenserede strengemiljforhold. De vil
relativt raskt utmattesved gjentatteforstyrrelser. Dette skal vi komme
tilbake til i et senere kapittel.

LYD- OG ELEKTRISKEFENOMENER
Villmo& Tveitnes (1972)skiller i sin utredningmellom 3 forskjellige
typer lyder. Det er:
a) Knitre-lydfra ledningene.Spesielt i fuktig vær.
b) Svak tordenlyd,spesielti nærheten av mastene.
c) "Strengelyd"fra mastene. Lyden kan bli ganske kraftig.
Forfatterneoppgir at if@dlgede informasjonerde har fra reinsamenes er
disse lydfenomenenesterkestunder væromslag. De er imidlertidav den
oppfatningat reinen har en relativt stor tilpassningsevnepå dette området og at dyrene derfor vil venne seg til disse fenomeneneetter kortere
eller lengre tid.
Lif (1972)slår for sin del kategoriskfast at bortfall av beiteområder
P·g.a. brummendeeller knitrendeledningerikke forekorraner.Han kan gå
med på at de mest engsteligedyrene kan holde seg på litt avstand fra
linjen i en kortere periode nr

styen er kraftigst,men at dyrenes
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flokkinstinktovervinnerdenne skyhet. Når det gjelder dagens tamreindrift,- sier Lif, så må man ikke glemmeat reinen fra sine første leveår
blir utsatt for motorleven,ikke minst fra samenes snd-scooterehvis
lydniv% er meget hdyt.
Thomson (1972)

mener også at dyrene relativt fort blir vant til lyder

som gjentas,men peker på at dyrene er mer lettskremttil visse tider av
året enn andre. Dette gjelder spesieltom vinteren og i kalvetiden,og
simlene er genereltmer lettskremtenn bukkene. Hans artikkelbeskjeftiger seg vesentligmed støy fra fly, helikoptereog snø-scootereog kan
følgelig ikke direkte overførestil lyden fra kraftlinjenesom ligger på
et adskillig lavere støynivå.
Når det gjelder elektriskefenomenerså har det enkelte ganger vært
nevnt at det elektriskefelt som dannes rundt kraftledningeneskulle
kunne skremmedyrene vekk i visse situasjoner. Det er uhyre vanskelig å
finne noe som styrker eller svekker dette utsagnet,men det er jo en
gammelobservasjonat dyr viser tydeligetegn på at de ikke liker seg
umiddelbartfør et tordenvær. Orndette skyldes de elektriskefenomener
som følger et tordenværeller f.eks. lufttrykkog fuktigheti en eller annen
kombinasjonkjenner vi ikke til, men vi antar at en har sett de spesielle
elektriskeforhold under tordenværsom noe i likhet med feltet rundt kraftlinjene.

I en artikkeli Vi i Vattenfall (1974) er det tatt opp spdrsm&letom
elektriskefelt er farlige for mennesker. If@lge artikkelenskal russiske
forskereha påstått at en viss skadeligeffekt på den menneskeligeorganisme spores ved en feltstyrkepå 5 kV/m i lengre tid Fors@k fra USA
og Canada viser ingen slike tendenserselv ved 3 ganger så stor feltstyrke. Interessanter ogs2 fors@k som er utfdrt ved Institut fr

Hog-

i Uppsala der en har unders@kthvorledesmenneskene
spanningsforskning
påvirkes psykologiskav høge feltstyrker. En har ikke funnet påvirkninger
som er statistiskholdbare.
Et reinsdyr som beiter på marken umiddelbartunder en kraftledningvil
ikke på noen måte komme opp imot feltstyrkeneav den størrelsesordensom
her er nevnt, men de lidenskapeligeforkjemperefor denne teorienvil
muligens med noen rett hevde at dyr kan være mye mer sensiblepå dette
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området enn mennesker og at en ubehagsfornernmelse
som ikke etterlater
seg noen spor er nok til å skremmedyrene bort. Vi forlater temaet
her og ser hva det egentligbetyr for reinen å bli forstyrreteller skremt
til et aktivitetsnivåsom ligger høyere enn normalt.

HVA BETYR "FORSTYRRELSER"FOR REINSDYRENE?
Det er vel hevet over tvil at i hvertfall den direkte aktivitetforbundet med bygging

av en kraftlinjekan fore til at reinflokker

gjentatte ganger blir skremt opp. Det som vel ikke er så kjent er at
de situasjonenehvor dyrene blir skremt og løper en viss distanse før
de roer seg koster dem relativtmye energimessig. Geist (1971)har sett
teoretiskpå dette og vi skal gjengi noen av hans eksempler. Med utgangspunkti et reinsdyrpå 90 kg har han kalkulert det minimum av energi,
det vaereseg fr

eller kroppens fettreserver,som gar med dersom dyret

ble skremt og lØp i 10 minutter,gikk i 1 time og fortsattvar opphisset
i nok en time. Han forutsatteat det var vinter med lite vind og -20°F
(- 29c).

Han fant en Økning på 21% i dyrets forbrenningut over det som

var nødvendig for å holde livsprosesseni gang under rolige,normale forhold. Videre var det ca. 3Z mer enn dyrets mulige fSropptakog den energien måtte følgelighentes fra dyrets fett-reserver. Dette representerer
7

gram fett nr

en regner om,og sett p& i form av fr som dyret m% f% i

seg for å balansere tapet, ca. 1 kg. (Det siste tallet er selvsagt avhengig av f8rets kvalitet). Dersom en flokk p$ 100 dyr oppforte seg

p

denne måten skulle dette altså tilsvareen Økning i f$rforbrukpå ca.
100 kg.

Er så'dette katastrofalt? For en gangs skyld selvsagt ikke,

men gjentattf.eks. 10 ganger vil dette representereca. et tonn ekstra
f6r som dyrene m% finne et eller annet sted.
Det er videre klart ut fra det Geist beskriver at dette ekstra energiforbruk som må tas fra dyrenes fettreservervil være ekstra kritisk i
visse perioder. Som eksempelkan nevnes meget kaldt vær, i kalvetiden,
på senvintereni år hvor næringstilgangenav naturlige grunner har vært
knapp og i den tiden hvor insektplagener verst.
I kaldt vær er energiforbruket,selv
nar dyret går på "sparebluss"under
rolige forhold,stØrreenn ved høyere temperaturerog det er rapportert
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at spesielt dyr som er i noe dårlig kondisjonkan bukke under dersom de
blir skremt. Gravide simler kan abortere som resultat av forstyrrelser
som fører til hyppige eller langvarigefluktreaksjoner.

I den tiden nar insektplagener yerst kan reinsdyrene,if@lge
russiske
underskelser som Geist refererer,mistes mye som 125 ml blod pr. dag
·g.a. mygg. Dyrene er rastlose i denne tiden og eventuelleforstyrrelser
kan da komrae p·åtoppen av. den stress-lignendesituasjondyrene allerede
befinner seg i.

Kjernepunkteti de meninger Geist (og flere med ham) setter fram er altså
at opphisselseog flukt koster energi som dyret ikke har råd til å benytte
fordi de normalt har relativt lite å gå på i de kritiske perioder under
de harde miljdforholden har i arktiskestrk.

SLUTTBEMERKNINGER
Tidligere i denne rapportener det flere ganger vist til uttalelserfra
herrene Villmo,Tveitnesog Lif. Disse sakkyndigesuttalelserstammer fra
Namdal herredsrettsbehandlingav kraftledningenTunnsjø-NedreRøssåga

hvor dom falt 23. juni 1972.
Det vil føre for langt her å referere saken, men vi kan trekke fram det
prinsipp skjønnsrettenhar benyttet som grunnlag for sine vurderinger.
Retten har funnet det godtgjordtat reineierneblir påført et merarbeide
i forhold til tidligereved at kraftlinjenbygges og har fastsattsine
erstatningeretter dette. Retten har også i likhet med de sakkyndige
skilt

mellom midlertidigeog varige skader,men antok at det ville gå

noe lengre tid enn de sakkyndigehadde antydet før de midlertidigeskadevirkningervar overvunnet. S& vidt vi kan skjnne la skjonnsretteni
denne saken vesentligmere vekt på de norske sakkyndigesuttalelserenn
den svenske og dette ble begrunnetmed at forholdenei Sverige ikke var
direkte overførbaretil den norske situasjon.
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I Alta herredsrett (1974) ble Staten ved Forsvarsdepartementetog Samferdselsdepartementetdømt til relativt store erstatningerfor skader som
ble påført reinnæringeni Seinosduoddarreinbeitedistriktpå Sennalandet.
Det var her snakk om bygging av telekommunikasjonsstasjoner
som bl.a.
medf@rte bygging av veger, taubane og fremf@ringav elektrisk kraft. Omr&dene som ble ber@rt ble benyttet til varbeiter og kalvingsplasser.

Det ble fra reineiernes side hevdet at kalvedødelighetenble så stor at
kalveplassenemåtte flyttes. Grunnene var stor trafikk i området og både
taubanen og kraftlinjen førte til at reinen skydde området. Det ble
hevdet at det kanskje ville gå mange reingenerasjonerfør de nye kalveplassene kunne godtas fullt ut av simlene, kanskje ville de aldri blir
godtatt.
Av andre momenter som var fremmevar de som tidligere er omtalt i denne
rapporten,- reduksjon av beitearealerved vegbygging, stoy fra kraftledninger, lufteplasserfor reinen i "innsekt-tiden" o.s.v.

Som vi ser har det i disse to tilfellerblitt akseptert fra rettens side
at inngrep av denne art medfører problemer for reinnæringensom sådan,
men en må vel kunne tillate seg å si at en fortsatt ikke har fått noen
konkretiseringav hvordan f.eks. kraftlinjeregentlig virker på dyrene.
Prinsippetmed Øket arbeidsinnsatssom grunnlag for erstatningkan jo
heller ikke anvendes på vurderingerangående villreinstammerder disse
kommer inn i bildet.

Vi sa innledningsvisat vi ikke ville trekke noen vidtgående konklusjon
ut av dette materialet,men vi har lyst til årette oppmerksomhetenmot
et par sentrale punkter.

Hvorledes dyr generelt, og i dette tilfellet rein spesielt, reagerer når
de blir konfrontertmed en ny og ukjent situasjon er i hy

grad avhengig

av hvor motivert dyret er til @ f@lge et bestemt handlingsmonster. Det
virker umiddelbart innlysendeat en reinflokk som har hatt dårlige beiteforhold vil vre

adskilligmer motivert til

@

krysse f.eks. en riksveg,

jernbane eller under en kraftlinje for å nå bedre beiter enn en flokk som
har hatt rikelig næringstilgangog ellers er i takt med sine omgivelser på
alle måter.
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Overfort p

den aktuelle problemstillinog sett i lys av de uttalelser og

publikasjonersom denne raptortenbaserer seg p% vil vi tro at en kraftlinjes innflytelsepå reinens adferdsmønsterikke er konstant, men avhengig av en rekke faktorer. Vi kan nevne populasjonensstørrelse,næringstilgangen, årstiden, "tamhetsgraden",individuelle variasjoner o.s.v. I
tillegg til dette har en dyrenes tilpassningsevnesom vil føre til en gradvis svekkelse av de "skremselseffekter'som en kraftlinje måtte ha.

Siden

de refererte uttalelser og observasjonerbare i liten grad kan gi opplysninger om disse bakenforliggendemotiver for dyrenes oppførsel,motvilje
mot å passere hindringer etc., kan man derfor med en viss rett hevde at
dette ikke er sammenlignbareunderskelser. Og nettopp her ligger vel også
noe av svaret på hvorfor observasjonenetilsynelatendespriker så mye som de
gjør. Behovet for undersøkelsersynes stort, og det er vel også mulig at en
bør samle sanunenog sette i system generasjonerserfaring fra praksis.

I forordet ble det nevnt at reinsdyrenegikk og beitet i hagene i Hammerfest og Kirkenes. For & fullf@re sirkelen og komme tilbake til utgangspunktet kan vi referere Villmo's forklaringpå dette fenomen. For det
første mener han at reinen her er vant til kontakt med folk helt fra den er
kalv. For det annet er det begge steder, men særlig på KvalØy (Hammerfest)
meget mangelfulle beiter for reinen, slik at de av ernæringsmessigeårsaker
trekker inn i byene og inn på plenene.

I Kirkenes gjør særlig en tredje ting seg gjeldende,nemlig varmen og innsektplagen. Inne i byen er det relativt lite innsekter,og dette vet reinen
@

nyttiggj@re seg. Videre er det if@dlgeVillmo ikke hele reinflokkenesom

kommer inn til byene, men helst enkeltdyr som av naturen er mindre påvirkelig av forstyrrelserog mer fortroligmed folk enn andre dyr. Det er mange
som på grunnlag av at et eller et fåtall dyr tilsynelatendeikke bryr seg
om en teknisk innretning trekker den konklusjon at alle reinsdyr oppfører
seg slik. Dette er en altfor forenkletbetraktningsmåteifølge Villmo.

Vi er overbevist om at dette sakskomplekseter av en slik karakter at det
ikke er lett $ f% oversikt over samspilletmellom de faktorene som dirigerer
reinens adferd under gitte forhold. Derfor har vi ikke så veldig store forventninger om en snarlig avklaring pa sp@rsm%letom reinsdyr/kraftlinjer
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fra viltforskernesside, men vi håper at det på lengre sikt kan gis svar
på noen av de spørsmål som blir reist hver gang en kraftlinjemå bygges
gJennom viltbiotoper.

Uansett energiformvi måtte velge i årene framover,så vil det i overskuelig framtidmåtte benyttes konvensjonelleoverføringslinjerslik vi har i
dag. Det vi kan trekke ut av denne rapportener at unødige forstyrrelser
av reinsdyrenei de kritiskeperioder av året bør unngås så sant dette er
mulig. Vi kan ikke skjønne annet enn at det måtte være mulig å tilrettelegge anleggsarbeideneslik at slike hensyn kan tas. Dersom linjebyggerne
legger opp sitt arbeide i samarbeidemed reineiereog viltforskere(og
traseen blir lagt p& beste mate), har vi fdlelsena
dette området kan gjøres en del.

det ihvertfallp@
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