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FORORD

Ved moderne kraftutbygging er det ikke til å unngå at en griper for-

styrrende inn i den lologiske balansen mellom forskjellige livsformer

og deres miljø. Noen av konsekvensene av våre inngrep er det relativt

lett å få oversil-t over, men langt de fleste ringvirkninger er det vanske-

lig, for ikke si umulig på nåværende tidspunkt å ha noen sikker formening

om. Dette kommer i første rekke av de biologiske systemers kompleksitet

og var ufullstendige viten om samspillet mellom miljdfaktorene og organismene

under naturlige, up&virkede forhold. Det tema som tas opp i denne littera-

turstudien, relasjonene mellom reinsdyr og overføringslinjer for elektrisk

kraft, hører med til den store gruppen hvor arsaks/virkningsforholdet er

meget diffust.

En vanlig iaktager som har sett reinsdyrene beite i hagene i Harranerfest

og Kirkenes med klesvasken subbende etter seg fra hornene har sannsynlig-

vis vanskelig for å akseptere de sakkyndiges bestemte påstander om at

reinen skyr menneskeverk som f.eks. en kraftlinje. Det var denne tilsyne-

latende totale uoverensstennnelse mellom påstand og virkelighet som fikk

Kontoret for landskapspleie og naturvern i Vassdragsdirektoratet ti1

samle inn det vi kunne få tak i av litteratur over emnet for å se om det

var noen tendenser i materialet.

Det blir ikke trukket noen vidtgående konklusjoner ut 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 presentere de forskjellige meninger om saken og også

komme med noen tanker om hvorfor meningene er så forskjellige.

Vi gjor ikke krav p2 & ha funnet fram til all tilgjengelig litteratur om

emnet, men en stor grad av innbyrdes henvisning i de publikasjoner som er

listet opp bakerst styrker oss i vår antagelse om at det vesentligste er

med. Siste ord er neppe sagt i denne sak, og har noen av leserne opplys-

ninger som ikke har kommet fram her vil vi sette pris på å få høre om dette.

Til slutt vil vi få takke Statskonsulent i reindrift, Loyd illmo for

gjennomlesning og kritikk av manuskriptet. Rapporten er 1 sin helhet ut-

arbeidet av cand.real. Pål Mellquist ved Kontoret for landskapspleie og

naturvern.

H. Sperstad

K.O. Hillestad
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GENERELT

Så vidt vi kjenner til er det ikke foretatt noen vitenskapelige forsøk

hverken her i Norge eller i andre land,som gar direkte pa sp@rsmlet

om kraftlinjer kan virke negativt inn på reinsdyrenes adferdsmønster.

Vi er derfor henvist til å plukke litt herfra og litt derfra. Hvor-

ledes en kraftlinje og det den fører med seg antas åvirke på dyrene

kan deles inn i hovedgrupper:

1. Tap av beitearealer

2. Innvirkning pa flytte- og trekkleier

3. Tap av- eller innvirkning på tradisjonelle kalveplasser

4. Lyd- og elektriske fenomener

5. Den fysiologiske virkning av forstyrrelse på reinsdyrene.

Det vil ved behandlingen av de forskjellige områdene ofte være naturlig

å skille mellom midlertidige og varige påvirkninger, selv om avgrensningene

her kan være meget flytende.

Selv om vi i dag snakker om villrein og tamrein som to forskjellige typer

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. Forskjellen mellom de to er derfor snarere et spørsmål om

graden av villhet. I f@lge Norges Dyr (1969) er det i dag bare i fjell-

traktene i Sør-Norge en kan finne villrein, men også her har det vært til-

skudd av forvillet tamrein i lengre tid.

TAP AV BEITEAREAL

Direkte tap av beitemark skulle en tro var relativt greit å fastslå.

Beitearealer kan måles og takseres, og alt som kan behandles på denne

måten må ansees som en velsignelse i en slik problemstilling hvor årsaks-

og virkningsforholdene er så diffuse. Men de sakkyndige er også her til-

dels meget uenige.

Det er her naturligå skille mellom midlertidig og permanent tap av

beitemark selv om grensen er noe flytende. Mens selve byggingen av

linjen pg&r vil det beslaglegges et omr&de i tras@ens umiddelbare

nærhet som reinen sannsynligvis vil sky p.g.a. arbeidsaktiviteten.

St@rrelsen av dette areal er selvsagt avhengig av arbeidets art og
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arbeidsintensiteten, topografien i området og også om det er fullverdig

beitemark. Det ligger i linjebyggingens karakter at arbeidet forflyttes

langs traseen slik at det kun i unntakstilfelle er arbeide over hele

strekningen samtidig·

I tillegg til selve traseen vil virksomheten legge beslag på noe areal

til anleggsveger inn i området, til riggplasser og mannskapsforlegninger.

Transportskader pa terrenget .g.a. beltekj@retyer etc. vil i de fleste

tilfelle være av størst betydning totalt sett. Svært ofte roter disse

kjret@yene opp undergrunnen slik at det kan g3 opp til 20-30 &r f@r. f.eks.

lavforekomstene igjen blir beiteverdige. (Villrm 1970). Ved knusing av lav

uten opproting av jorden i nevneverdig grad antyder han en restituerings-

tid p 5-15 &r. Det blir derfor et sp@rsm%l om hvilken tidsskala en

legger til grunn om en vil kalle dette en permanent eller midlertidig

skade.

Det råder en viss uenighet mellom de sakkyndige i spørsmålet om 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%de i to, kan dette fore til at flokken beiter den delen

de har adgang til så sterkt ned at det tar unormalt lang 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 spesielle atmosfæriske forhold

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 forholdene i Sverige, og han viser til flere eksempler på

at reinsdyrene ikke har latt seg affisere av taubaner for malmtransport,

intensiv gruvedrift o.s.v.

Tvert imot hevder han at reinen ofte oppholder seg i nærheten av kraft-

linjene og spesielt på sommertid. Han forklarer dette med at det ofte er

frodig vegetasjon i kraftgatene der disse går i skogsterreng. Man får en

rikelig urte-og grasvegetasjon som delvis utgjor h@st-og tidlig vinter-

beite if@lge Lif. Han mener også at reinsdyrene drar nytte av det vind-

drag som ofte forekommer i slike hugstgater for å lindre den verste in-

sektplagen om sommeren. Det han her har sagt kan rimeligvis bare ha
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gyldigheti områder med noe høyvokst vegetasjon slik at det i det hele

tatt er aktuelt& rydde. Av samme grunn ma det tilfdyes at Lif's ut-

talelse om kraftlinjene vil virke annerledes i høyfjellet enn i skogs-

terreng.

Selve mastepunktenebeslaglegger permanent et areal som avhengig av kraft-

linjens st@rrelse,kan dreie seg om fra 30-100 m2 pr. mast if6lge Villmo

(1970). Lif (1972)mener dette er for høyt, men med den opproting av

bakken som kan finne sted ved et mastefundament er vel ikke Villmo's anslag

så galt egentlig. Det som imidlertid må være korrekt i denne sammenheng

er vel å se dette areal i relasjon til f.eks. det kjøreskadde areal.

Normalt vil det areal som går tapt på de måter som er antydet her bety

relativt lite sett i forhold til den naturlige variasjon en kan vente å

finne i beitene, men det er vel også klart at lokalt kan tapet være be-

tydningsful 1 t.

De fleste steder er det de tidlige vårbeitene som er begrensende faktor

for reinen, men i Finnmark er det stort sett grønnbeite som er begrensende.

(Sara1974,Villmo pers. medd.). I prinsippet vil effekten for dyrene bli

den samme dersom tapet av beiteareale i minimumskategori blir betydelig nok.

INNVIRKNING PÅ FLYTTE- OG TREKKLEIER

De sakkyndige skiller mellom flytte- og trekkleier. Det første begrepet

brukes om ruter som reinen blir drevet langs av gjetere, mens trekkleier

benyttes om reinens tusenårige ruter som de velger uten innblanding fra

folk. Villmo (pers.medd.) anfdrer at en i de senere år har gått vekk fra

uttrykket flytte- og trekkveger da dette ofte forte til misforstaelser ved

at man oppfattet det som en smal veg eller sti. En flytte- eller trekklei

kan og vil nemlig varierei bredde alt etter topografi, vær- og føreforhold

og antall rein som skal fram. Dersom leia blir mye brukt kan det her bli

en rekke reinstier ved siden av hverandre i terrenget. Reinen har utvil-

somt slike faste ruter, noe som erfaring, - og ikke minst alle dyregravene

og fangstplassene langs disse trekkleiee -vitner om. Det store spdrsm5l

er imidlertid hvor fast reinen er knyttet til disse trekkleiene og i

hvilken grad kraftlinjene kan påvirke dens adferdmønster under trekk.
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De sakkyndige er her meget uenige og uttalelsene st@r tildels meget steilt

mot hverandre. Villmo (1970)0g Villmo& Tveitnes (1972) mener at kraft-

linjene kan virke inn på reinens trekkmønster og at skadene og ulempene

vil bli forsterket om kraftlinjen går langs etter en flytte- eller trekk-

lei. Det hevdes at reinen kan bli hindret i å nå fram til et annet beite-

område og beite-intensiteten på andre områder Øker mer enn beitene tåler.

De mener også at reinen kan bli desorientert ved å finne en tilvant trekk-

lei sperret og at dette kan føre til spredning og forvilling inn i dis-

trikter hvor de ikke hører hjemme. Dette siste argument har vel kun be-

tydning der det holdes tamrein og blanding av flokkene fører til merarbeid

med skille av dyr etc.

Li (1972) derimot hevder at kraftgatene i Sverige blir benyttet til flytt-

leier der disse faller sammen og at han ikke har registrert noen negativ virk-

ning av dette. Han anfører også at samene selv i visse tilfelle har for-

langt at flyttleier over is, som har blitt ubrukbare p.g.a. reguleringer,

skulle erstattes ved at kraftgaten ble lagt over land. Lif peker som nevnt

på at det i Sverige forekommer reinflytting under taubaner for malmtran-

sport flere steder og erstatningskrav for ulemper i forbindelse med dette

skal ikke ha forekommet. Han uttrykker det slik at dersom ledningene skulle

medfre ulemper av noen betydning,s ville nok samene ha sagt fra i for-

bindelse med skjdnnsbehandlingen.

Når det gjelder villreinen påstår Lif at en kraftledning ikke er til

hinder for reinens normale utnyttelse av beitemarkene. Tvert imot mener

han at reinen i likhet med elg og annet vilt foretrekkerå oppholde seg i

kraftgatene av grunner som er nevnt i kapitlet om tap av beitemark.

Denne tilsynelatende totale uoverensstemmelse mellom de norske og svenske

sakkyndige på dette punkt har vel delvis sammenheng med at Lif stort sett

henviser til erfaringer fra skogsreinområder mens de norske sakkyndige

holder seg til de fjellreinområder vi har her i Norge.

Mysterud og stbye (1972) har gjordt visse spekulasjoner over det de

kaller "veien som systemforandrende faktor":
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11 La oss som eksempel tenke oss en urørt snøflate i en barskog.

11 Det som ferdes på snøen vil naturlig orientere seg i forhold

" til snøens fysiske struktur og snøens fordeling i forhold til

" mark- g vegetasjonsforhold.

"Dersom et enkelt skispor eller en hardtråkket løype krysser en

" slik snøflate, vil denne straks modifisere både de mikroklimatiske

" og fysisk/strukturelle forhold i sndlaget (abiotiske forhold) i og

" rundt løypa og positivt eller negativt påvirke dyrs bevegelser på

" snøflaten (biotiske forhold). F.eks. vil en rev som jager svært

" ofte følge skispor, idet den alltid under jakt om vinteren søker å

n b ·begrense evegelsesenergien.

11 En relativt beskjeden forandring av snøens overflate (et nett av

" hardtrkte ldyper) vil m.a.0. ke revens aksjonsradius betraktelig

n med samme energiforbruk. Dette kan igjen føre til forandringeri

,, predasjonstrykket på de arter som inngår i revens næringsutvalg.

n Slike systemforandrende effekter er som en forst&r ofte uvesentlige

" og ikke målbare, i andre tilfeller kan de gi målbare og ofte negative

tilbakevirkninger på helt andre deler av systemet.

" La oss fra et teoretisk synspunkt overføre systemtenkningen til for-

" ventede effekter av en veitrase. En veitrase modifiserer overflate-

" strukturen i Økosystemet slik den naturlig er definert av fysiografiske,

" berggrunnsgeologiske og kvartærgeologiske forhold. Veitraseens struk-

" tur og anlegning vil i seg selv skape generelle systemforandrende

" effekter ved at grunnvannsforhold, vegetasjon, geologi forandres

" (abiotiske endringer). Også planter og dyrs forhold til veilegemet

vil positivt eller negativt forandres (biotiske endringer). Veitraseen

" vil, som for loypa p% den ur@rte snflaten, ogs minimalisere energi

" og lette ferdselen for en lang rekke viktige arter, inklusive mennesket.

" For menneskets vedkommende betyr dette bl.a. en kvantitavtiv og kvalita-

" tiv spredning av f.eks. "forstyrrelse'. Men er forstyrrelse noen dko-

" logisk faktor verdt å nevne?"

Overfdrer vi dette til reinens situasjon kan vi muligens finne en viss

overensstemmelse med det Lif hevdet ovenfor. NSB's statistikk (Tabell

nr. 1) over ihjelkjørte reinsdyr i Trondheim distrikt (omfatter bl.a.



DYR PAKJRT AV TOG

]

ti
t'
t'

Distrikt i 1962 1963 1964 1965 1966 1967
I Elg Rein Radyr Elg Rein R%dyr Elg Rein Rådyr Elg Rein R&dyr Elg Rein R&dyr Elg Rein R&dyr

Oslo 1 2 5 6 33 17

Drammen 2 3 2 6 23 12 3

Hamar 26 1 4 10 16 53 29 5

Trondheim 87 155 443 111 29 74 93 90 55 40 20 226 23

Kr. sand 3 8 13 14 5 3

132 156 60 111 59 74 135 90 169 40 81 226 31

1968 1969 1970 1971 1972 1973

Oslo 15 18 6 8 2 8 11 1 12 1

Drammen 3 2 2 11 4 8 16 9

Hamar 13 3 28 1l% 1 8 1 4 1 8 1

Trondheim 38 288 2 55 193 3 60 99 9 46 250 30 92 1 59 365 9

Kr.sand 10 5 4 16 17 7

79 290 7 117 193 27 73 99 11 86 250 1 78 92 6 95 365 12
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Dovrebanen og Nordlandsbanen) er kanskje en indikasjon på dette med øko-

nomisering av bevegelsesenergien. Vi skal imidlertid ikke glemme at begge

de nevnte baner krysser gamle trekkruter, deler beiteområder i to slik at

dette forhold muligens teller vel så meget i den totale sammenheng.

Interessant er det her også å se hva viltstellkonsulent Erling Dalane

skrev i en uttalelse til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk om denne

problemstillingen, (Dalane1970):

"Det har tidligere vært vanlig å regne med at kommunikasjonslinjer av

, "alle slag skapte hindringer for villreinens frie trekk.

" Jaktkonsulent dr. Ola Olstad sier om dette i sin bok "Jaktzooloi"

(19445) side 1:

11 "Under sine streiftog kommer villreinen aldri ned på lavlandet.

Den skyr ogs hdyereliggende bebygde strdk, selv om bebyggelsen

" er spredt. Heller ikke krysser den jernbanelinjer og sterkt

" trafikkerte veier. Kraftledninger og telegraf- og telefonlinjer

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

" er villreinens utbredelsesområde hos oss blitt oppdelt eller inn-

" skrenket. Således har f.eks. jernbanelinjen og veien mellem Dovre

" herred i Gudbrandsdalen og Oppdal herred i sør-Trøndelag isolert

" villreinen i Snøhettaterrenget fra den stammen som lever i Ronde-

terrenget. Meget alvorlige følger for villreinens trivsel innen

" et fjellområde vil slike anlegg få dersom sorrnner- og vinterbeiter

" på denne måte blir adskilt."

"Det dr. Olstad her har nedtegnet bygger vel på den erfaring man hadde

"vedkommende villreinens livsmønster og oppførsel fra århundreskiftet og

"framover mot andre verdenskrigen. Som man vet er det nesten ikke noe

"av det som her er skrevet som passer på dagens situasjon.

'Bakgrunnen for villreinens endrede oppfdrselm man bl.a. sdke i be-

"s tandsutvikl ingen.

"Fra 1860 årene og framover mot århundreskiftet hadde vi stadig nedgang

"i villreinbestanden noe som til sist resulterte i en 5 års totalfrednings-

"periode (1902-06). En viss oppgang ble det vel men vi fikk en ny ned-

"gangsperiode etter forrige verdenskrig. I 1930 lå eksempelvis det offi-

"sielle fellingstall for villrein i hele landet p& 75 dyr noe som igjen
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"førte til strenge restriksjoner for jaktutøvelsen med fredninger, areal-

"begrensninger, vipenbestemmelser m.v.

"Villreinbestandene var som vi forstår den gang meget små og dyrene var

"tilsvarende sky. Den jeger som har studert litteratur fra villrein-

"jegere som var i aksjon sist i forrige århundredet eller 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 dyrearten blir fåtallig, blir de gjenlevende dyr mer sky

"og forsiktig noe som har sin naturlige grunn i det forhold at de masdke
"å unngå sine fiender og føre slekten videre.

"Innslag av tamrein i villreinflokkene som etter hvert ble meget sterkt

"da mange tamreinlag måtte oppgi sine flokker, kan muligens også vært

"medvirkende til "domestiseringen". Økt trafikk i fjellet både av sommer-

"og vinterturister samt Økende motorisert trafikk 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 medvirkende til at dyrene har blitt nødt

"til & forsere "hindere" de tidligere ike neglisjerte.

"Et er ihvertfall sikkert 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 villreinflokker har krysset veier, jernbanelinjer,

"telefon-, telegraf- og kraftlinjer så å si over alt og i et slikt omfang

"at man vanskelig kan si at disse kommunikasjonslinjer nå synes å repre-

"sentere vesentlige hindere under visse gitte forutsetninger.

"Jeg tror likevel det på lengre sikt neppe er riktig å se helt bort fra

"at villreinen kan endre sin oppforsel. Under befaringer p@ Hardanger-

"vidda Øst har jeg merket meg at reinen tydeligvis ikke liker å beite

"like under en kraftlinje. I et område sør for Kalhovde hadde dyrene

"spart laven som fantes langs linjen mens det var sterkt beitet på begge

"sider. Dette kunne tyde på at om villreinen egentlig ikke var redd for

"å krysse linjen likte den egentlig ikke å beite langs samme linje.
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'I flere av vare villreinomrAder der vi na har hentet v%re erfaringer om

"villreinens oppførsel, 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. Stammene vil derfor sann-

"synligvis gå tilbake av naturlige årsaker, eller de vil bli redusert ved

"sterkere jakt.

"En redusert villreinstamme vil få et større område til disposisjon og

"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 erfaring er det visstnok allerede påviselige tenden-

"ser i den retning i visse strdk av Dovre-Sndhetta-traktere."

En artikkel i Rangeman's News (1973) refererer til en undersøkelse med

"halv-ville" reinsdyr i Alaska utført av Alaska Cooperative Wildlife

Research Unit, University of Alaska. Hensikten med undersdkelsen var

å undersøke hvorledes dyrene reagerte på en simulert 32" oljeledning som

krysset en mindre dal. Ledningen var ca. 2,5 km lang og i hver ende var

det bygget ledegjerder som skulle fdre dyrene inn i testområdet. To

kryssingsmuligheter var laget,- en rampe av sand og grus som muliggjorde

passasje over ledningen og et parti hvor ledningen var hevet ca. 4 m på

det hyeste. Det er ikke opplyst hvor bred grusrampen var eller hvor

tett det var mellom bukkene som ble benyttet for å heve ledningen opp fra

bakken.

Da artikkelen ble publisert hadde 1.700 dyr korranet inn i testområdet og

ca. 82% av disse hadde enten snudd eller valgt en stor omveg rundt hele

forsøksområdet. Noen dyr ble observert idet de passerte hindringen på

snøskavler der disse dekket denne. Bare 200 dyr hadde passert grus-

rampen 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 livscyklus viste de en generell

motvilje mot strukturen. Dyrene beveget seg oftest parallelt med hin-

dringen og kom seg vanligvis over til andre siden ved de to endepunktene,

eller de snudde og fjernet seg i den retning de kom fra.

Dyrene krysset hindringen vesentlig1 to perioder, ifølge rapporten. Det
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var på senvinteren over snøskavler som nevnt og i det andre tilfelle midt-

sommersda insektplagen motiverte noen dyr til å passere over eller under
rret.

Gruppen viste til at reinsdyrenes reaksjoner overfor hindringen var

bemerkelsesverdig lik de reaksjoner man hadde observert hos vill caribou

(den amerikanske slektning av vr rein).

En annen undersdkelse utf@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

terrengformasjoner også dannet en innsnevring. Inngjerdingen var av furu-

stokker med netting i nedre del og horisontale furustokker i øvre del,

alts% et relativt markant hinder med hdyde 2,8 m. Ledegjerdene var 2,2 m

høye og bestod kun av furustolper med horisontale stokker imellom, lengden

på disse gjerdene ca. 1 km på hver side av corallen.

Sett som reinfelle var byggverket noe 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 trekkvegene de var vant til

til tross for de kunstige hindringene og menneskenes tilstedeværelse.

Alle caribou-flokkene som kom inn i fangst-området fulgte 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 tilsynelatende ingen betenkeligheter med å forsere gjerdet enten

ved å krabbe under eller å hoppe mellom sprinklene.

Ifølge artikkelforfatterne har dyrene to valg når de kommer til et hinder

som de ikke kan eller vil passere. Enten må de vente til forholdene gjør

det mulig å passere (opphoping av sn f.eks.) eller så må de finne en

veg rundt. Dersom siste alternativ blir valgt og dyrenes evne til å

følge de samme trekkveger fra år til år er avhengig av læring, vil

dette kunne føre til "forvilling" fordi dyrene konuner ut i ukjent område.

Så vidt vi kan forstå er det en viss diskusjonom hva som regulerer

reinens trekk. Noen (Pruitt, 1959) hevder at sneen og sneforholdene er

en overordnet faktor (hva da med sommertiden? forf. anm.), andre bl.a.
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Miller et al (1972) av den siste artikkelen det her er henvist til mener at

dyrene f@lger disse bestemte rutene fordi de er de beste trekkleiene

sett i relasjon til de eksisterende topografiske forhold. Det faktum

at f.eks. caribou returnerer til samme kalvingsplass år etter år uansett

vinteroppholdssted over strekninger på 500 km indikerer at trekkleiene

også kan være lært. Visse russiske undersøkelser som det vises til i

arbeidet til Miller et a1(1972) tyder på dette. Med bakgrunn i det en vet om

andre organismers adferd er det vel ikke urimelig anta at en kombina-

sjon av de faktorer som er nevt kan vre svaret p% dette sprsmlet og

ikke bare en eller noen få av dem.

Selv om mye kan sies om grunnlaget for disse to undersøkelsene som er

referert og også om det å trekke daninn i problemstillingen reinsdyr/

kraftlinjer, så viser de tilsynelatende at reinsdyr (caribou) heller ikke

på det nord-amerikanske kontinent viser noen ensartet adferd når de blir

stillet overfor menneske-produserte hindringer.

TAP AV- ELLER INNVIRKNING PÅ TRADISJONELLE KALVEPLASSER

Det synes å være en reell enighet blandt de sakkyndige om at reinsdyrene

har faste kalveplasser som de vender tilbake til år etter år. Men hvor-

ledes et menneskeverk som f.eks. en kraftlinje eventuelt vil virke inn på

kalvingen er det noe st@rre uenighet om. Vil1mo (1970) 0g Villmo& Tveitnes

(1972) hevder at direkte anleggsarbeide i kalvingsområdene i det aktuelle

tidsrom vil kunne fore til at simlene ikke f&r tilstrekkelig ro til & kalve

og vil fors@ke  &  finne et nytt sted. Dette vil foregi under et visst tids-

press 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. Der-

som kalveplassen blir benyttet av tamrein er det vel meget trolig at for-

styrrelser under kalvingen vil kreve en Øket innsats fra gjeternes side

slik som de siterte forfattere anfører. For villreinen blir det rimelig-

vis et annet forhold da det ikke er noen ytre påvirkning som vil holde dem

samlet i samme situasjon.

Lif 1972) er enig i at kalvetiden er den mest Ømfintlige perioden for

reinen og at anleggsarbeidene kan medføre forstyrrelser under kalvingen.

Men han mener at reinen har langt større evne tilå tilpasse seg nye for-
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hold enn de norske sakkyndige Villmo 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 dårligere kalving i disse tilfellene. Han finner på grunnlag

av sin erfaring derfor ikke at kraftledningen er noe varig problem for

kalveplassene.

Den for omtalte kanadiske underskelse av Miller, Jonkel & Tessier (1972)

antyder at dersom simlene ikke når fram til kalveplassen i tide av en

eller annen grunn, så vil de komme i en stress-situasjon. Dette kan føre

til abortering og at langt flere nyfødte kalver blir forlatt av moren. De

mener også at det kan forårsake en svakere samhørighet mellom simle og kalv

som 1 sin tur kan f@re til et storre tap av kalver. Mysterud& stbye

(1972)hevder også at de fleste arktiske varmblodige virveldyr er meget

ømfintlige overfor forstyrrelser i den kritiske reproduksjonsperioden.

Kalvingen skjer tidlig på året i en hard klimatisk periode og kalvene har

et stort melkebehov som skal kompensere de strenge miljforhold. De vil

relativt raskt utmattes ved gjentatte forstyrrelser. Dette skal vi komme

tilbake til i et senere kapittel.

LYD- OG ELEKTRISKE FENOMENER

Villmo& Tveitnes (1972)skiller i sin utredning mellom 3 forskjellige

typer lyder. Det er:

a) Knitre-lyd fra ledningene. Spesielt i fuktig vær.

b) Svak tordenlyd, spesielt i nærheten av mastene.

c) "Strengelyd" fra mastene. Lyden kan bli ganske kraftig.

Forfatterne oppgir at if@dlge de informasjoner de har fra reinsamenes er

disse lydfenomenene sterkest under væromslag. De er imidlertid av den

oppfatning at reinen har en relativt stor tilpassningsevne på dette om-

rådet og at dyrene derfor vil venne seg til disse fenomenene etter kortere

eller lengre tid.

Lif (1972)slår for sin del kategorisk fast at bortfall av beiteområder

P·g.a. brummende eller knitrende ledninger ikke forekorraner. Han kan gå

med på at de mest engstelige dyrene kan holde seg på litt avstand fra

linjen i en kortere periode nr styen er kraftigst, men at dyrenes
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flokkinstinkt overvinner denne skyhet. Når det gjelder dagens tamrein-

drift,- sier Lif, så må man ikke glemme at reinen fra sine første leveår

blir utsatt for motorleven, ikke minst fra samenes snd-scootere hvis

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 lettskremt til visse tider av

året enn andre. Dette gjelder spesielt om vinteren og i kalvetiden, og

simlene er generelt mer lettskremt enn bukkene. Hans artikkel beskjef-

tiger seg vesentlig med støy fra fly, helikoptere og snø-scootere og kan

følgelig ikke direkte overføres til lyden fra kraftlinjene som ligger på

et adskillig lavere støynivå.

Når det gjelder elektriske fenomener så har det enkelte ganger vært

nevnt at det elektriske felt som dannes rundt kraftledningene skulle

kunne skremme dyrene vekk i visse situasjoner. Det er uhyre vanskelig å

finne noe som styrker eller svekker dette utsagnet, men det er jo en

gammel observasjon at dyr viser tydelige tegn på at de ikke liker seg

umiddelbart før et tordenvær. Orn dette skyldes de elektriske fenomener

som følger et tordenvær eller f.eks. lufttrykk og fuktighet i en eller annen

kombinasjon kjenner vi ikke til, men vi antar at en har sett de spesielle

elektriske forhold under tordenvær som noe i likhet med feltet rundt kraft-

linjene.

I en artikkeli Vi i Vattenfall(1974) er det tatt opp spdrsm&letom

elektriske felt er farlige formennesker. If@lgeartikkelen skal russiske

forskere ha påståttat en viss skadelig effekt på den menneskeligeorga-

nisme spores ved en feltstyrkepå 5 kV/m i lengre tid Fors@k fra USA

og Canada viser ingen slike tendenser selv ved 3 ganger så stor felt-

styrke. Interessant er ogs2 fors@k som er utfdrt ved Institutfr Hog-

spanningsforskning i Uppsala der en har unders@kt hvorledes menneskene

påvirkes psykologisk av høge feltstyrker. En har ikke funnet påvirkninger

som er statistisk holdbare.

Et reinsdyr som beiter på marken umiddelbart under en kraftledning vil

ikke på noen måte komme opp imot feltstyrkene av den størrelsesorden som

her er nevnt, men de lidenskapelige forkjempere for denne teorien vil

muligens med noen rett hevde at dyr kan være mye mer sensible på dette
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området enn mennesker og at en ubehagsfornernmelse som ikke etterlater

seg noen spor er nok til å skremme dyrene bort. Vi forlater temaet

her og ser hva det egentlig betyr for reinen å bli forstyrret eller skremt

til et aktivitetsnivå som ligger høyere enn normalt.

HVA BETYR "FORSTYRRELSER" FOR REINSDYRENE?

Det er vel hevet over tvil at i hvertfall den direkte aktivitet for-

bundet med bygging av en kraftlinje kan fore til at reinflokker

gjentatte ganger blir skremt opp. Det som vel ikke er så kjent er at

de situasjonene hvor dyrene blir skremt og løper en viss distanse før

de roer seg koster dem relativt mye energimessig. Geist (1971) har sett

teoretisk på dette og vi skal gjengi noen av hans eksempler. Med ut-

gangspunkt i et reinsdyr på 90 kg har han kalkulert det minimum av energi,

det vaere seg fr eller kroppens fettreserver, som gar med dersom dyret

ble skremt og lØp i 10 minutter, gikk i 1 time og fortsatt var opphisset

i nok en time. Han forutsatte at det var vinter med lite vind og -20°F

(- 29c). Han fant en Økning på 21% i dyrets forbrenning ut over det som

var nødvendig for å holde livsprosessen i gang under rolige, normale for-

hold. Videre var det ca. 3Z mer enn dyrets mulige fSropptak og den ener-

gien måtte følgelig hentes 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 av-

hengig av f8rets kvalitet). Dersom en flokk p$ 100 dyr oppforte seg p
denne måten skulle dette altså tilsvare en Økning i f$rforbruk på ca.

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

men gjentatt f.eks. 10 ganger vil dette representere ca. et tonn ekstra

f6r som dyrene m% finne et eller annet sted.

Det er videre klart ut fra det Geist beskriver at dette ekstra energi-

forbruk som må tas fra dyrenes fettreserver vil være ekstra kritisk i

visse perioder. Som eksempel kan nevnes meget kaldt vær, i kalvetiden,

på senvinteren i år hvor næringstilgangen av naturlige grunner har vært

knapp og i den tiden hvor insektplagen er verst.

I kaldt vær er energiforbruket,selv nar dyret går på "sparebluss" under

rolige forhold,stØrre enn ved høyere temperaturer og det er rapportert
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at spesielt dyr som er i noe dårlig kondisjon kan bukke under dersom de

blir skremt. Gravide simler kan abortere som resultat av forstyrrelser

som fører til hyppige eller langvarige fluktreaksjoner.

I den tiden nar insektplagen er 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 eventuelle forstyrrelser

kan da komrae p·å toppen av. den stress-lignende situasjon dyrene allerede

befinner seg i.

Kjernepunktet i de meninger Geist (og flere med ham) setterfram er altså

at opphisselse og 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 miljdforhold en har i arktiske strk.

SLUTTBEMERKNINGER

Tidligere i denne rapporten er det flere ganger vist til uttalelser fra

herrene Villmo,Tveitnes og Lif. Disse sakkyndiges uttalelser stammer fra

Namdal herredsretts behandling av kraftledningen Tunnsjø-Nedre Røssåga

hvor dom falt 23. juni 1972.

Det vil føre for langt her å referere saken, men vi kan trekke fram det

prinsipp skjønnsretten har benyttet som grunnlag for sine vurderinger.

Retten har funnet det godtgjordt at reineierne blir påført et merarbeide

i forhold til tidligere ved at kraftlinjen bygges og har fastsatt sine

erstatninger etter dette. Retten har også i likhet med de sakkyndige

skilt mellom midlertidige og varige skader, men antok at det ville gå

noe lengre tid enn de sakkyndige hadde antydet før de midlertidige skade-

virkninger var overvunnet. S& vidt vi kan skjnne la skjonnsretten i

denne saken vesentlig mere vekt på de norske sakkyndiges uttalelser enn

den svenske og dette ble begrunnet med at forholdene i Sverige ikke var

direkte overførbare til den norske situasjon.
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I Alta herredsrett (1974) ble Staten ved Forsvarsdepartementet og Sam-

ferdselsdepartementet dømt til relativt store erstatninger for skader som

ble påført reinnæringen i Seinosduoddar reinbeitedistrikt på Sennalandet.

Det var her snakk om bygging av telekommunikasjonsstasjoner som bl.a.

medf@rte bygging av veger, taubane og fremf@ring av elektrisk kraft. Om-

r&dene som ble ber@rt ble benyttet til varbeiter og kalvingsplasser.

Det ble fra reineiernes side hevdet at kalvedødeligheten ble så stor at

kalveplassene måtte 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 reingenerasjoner før de nye kalve-

plassene kunne godtas fullt ut av simlene, kanskje ville de aldri blir

godtatt.

Av andre momenter som var fremme var de som tidligere er omtalt i denne

rapporten,- reduksjon av beitearealer ved vegbygging, stoy fra kraft-

ledninger, lufteplasser for reinen i "innsekt-tiden" o.s.v.

Som vi ser har det i disse to tilfeller blitt akseptert fra rettens side

at inngrep av denne art medfører problemer for reinnæringen som sådan,

men en må vel kunne tillate seg å si at en fortsatt ikke har fått noen

konkretisering av hvordan f.eks. kraftlinjer egentlig virker på dyrene.

Prinsippet med Øket arbeidsinnsats som grunnlag for erstatning kan jo

heller ikke anvendes på vurderinger angående villreinstammer der disse

kommer inn i bildet.

Vi sa innledningsvis at vi ikke ville trekke noen vidtgående konklusjon

ut av dette materialet, men vi har lyst til årette oppmerksomheten mot

et par sentrale punkter.

Hvorledes dyr generelt, og i dette tilfellet rein spesielt, reagerer når

de blir konfrontert med en ny og ukjent situasjon er i hy grad avhengig

av hvor motivert dyret er til @ f@lge et bestemt handlingsmonster. Det

virker umiddelbart innlysende at en reinflokk som har hatt dårlige beite-

forhold vil vre adskillig mer motivert til @ krysse f.eks. en riksveg,

jernbane eller under en kraftlinje for å nå bedre beiter enn en flokk som

har hatt rikelig næringstilgang og ellers er i takt med sine omgivelser på

alle måter.
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Overfortp den aktuelle problemstillinog sett i lys av de uttalelser og

publikasjoner som denne raptorten baserer seg p% vil vi tro at en kraft-

linjes innflytelse på reinens adferdsmønster ikke er konstant, men av-

hengig av en rekke faktorer. Vi kan nevne populasjonens størrelse, nærings-

tilgangen, årstiden, "tamhetsgraden", individuelle variasjoner o.s.v. I

tillegg til dette har en dyrenes tilpassningsevne som vil føre til en grad-

vis svekkelse av de "skremselseffekter' som en kraftlinje måtte ha. Siden

de refererte uttalelser og observasjoner bare i liten grad kan gi opplys-

ninger om disse bakenforliggende motiver for dyrenes oppførsel, motvilje

mot å passere hindringer etc., kan man derfor med en viss rett hevde at

dette ikke er sammenlignbare underskelser. Og nettopp her ligger vel også

noe av svaret på hvorfor observasjonene tilsynelatende spriker så mye som de

gjør. Behovet for undersøkelser synes stort, og det er vel også mulig at en

bør samle sanunen og sette i system generasjoners erfaring fra praksis.

I forordet ble det nevnt at reinsdyrene gikk og beitet i hagene i Hammer-

fest og Kirkenes. For  &  fullf@re sirkelen og komme tilbake til utgangs-

punktet kan vi referere Villmo's forklaring på 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 ernæringsmessige årsaker

trekker inn i byene og inn på plenene.

I Kirkenes gjør særlig en tredje ting seg gjeldende, nemlig varmen og inn-

sektplagen. Inne i byen er det relativt lite innsekter, og dette vet reinen

@ nyttiggj@re seg. Videre er det if@dlge Villmo ikke hele reinflokkene som

kommer inn til byene, men helst enkeltdyr som av naturen er mindre påvirke-

lig av forstyrrelser og mer fortrolig med folk enn andre dyr. Det er mange

som på grunnlag av at et eller et fåtall dyr tilsynelatende ikke bryr seg

om en teknisk innretning trekker den konklusjon at alle reinsdyr oppfører

seg slik. Dette er en altfor forenklet betraktningsmåte ifølge Villmo.

Vi er overbevist om at dette sakskomplekset er av en slik karakter at det

ikke er lett $ f% oversikt over samspillet mellom de faktorene som dirigerer

reinens adferd under gitte forhold. Derfor har vi ikke så veldig store for-

ventninger om en snarlig avklaring pa sp@rsm%let om reinsdyr/kraftlinjer
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fra viltforskernes side, men vi håper at det på lengre sikt kan gis svar

på noen av de spørsmål som blir reist hver gang en kraftlinje må bygges

gJennom viltbiotoper.

Uansett energiform vi måtte velge i årene framover, så vil det i overskue-

lig framtid måtte benyttes konvensjonelle overføringslinjer slik vi har i

dag. Det vi kan trekke ut av denne rapporten er at unødige forstyrrelser

av reinsdyrene i de kritiske perioder av året bør unngås så sant dette er

mulig. Vi kan ikke skjønne annet enn at det måtte være mulig å tilrette-

legge anleggsarbeidene slik at slike hensyn kan tas. Dersom linjebyggerne

legger opp sitt arbeide i samarbeide med reineiere og viltforskere (og

traseen blir lagt p& beste mate), har vi fdlelsena det ihvertfall p@

dette området kan gjøres en del.
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