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Ville klovdyrs adferd overfor men-
nesker er stort sett et resultat
av v&r adferd overfor dem: de for-
blir så ville som vi lærer dem å
bli.

Geist (1971 a)
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FORORD

I Vassdragsdirektoratet har man lenge folt behovetfor et klarere skille mellom
hva som er fakta og hva som er antakelser i sporsm&lsom ang&r anleggsvirksom-
het og rein.

I 1975 samlet derfor cand.real. Pål Hellquist ved vår Natur- og landskapsav-
deling en del tilgjengelig litteratur om emnet og resultatet ble publisert som
VN-rapport nr. 2 under tittelen "Reinsdgr/kraftlinjer -  En litteraturstudie".
Materialet dengang var sparsomt og spriket endel, men tiltross for dette ble
denne upretansiøse sammenstillingen stående i nesten 10 år som det eneste for-
spket her til lands p& & systematisere det som forel& av opplusninger om emet.

I 1983 anmodet vi dr.philos Eigil Reimers om å foreta en ny litteraturstudie.
Hensikten var å fange opp eventuelle nye forskningsresultater og andre dokumen-
terte erfaringer som måtte være kommet til i mellomtiden for å kunne tegne et
mer detaljert bilde av situasjonen enn der var mulig i 1975.

Hovedtendensenei VN-rapport nr. 2 blir i stor grad forsterket av den langt mer
omfattende dokumentasjon som ligger til grunnfor Reimers publikasjon, men fort-
satt synes det & vere områderhvor antakelsene er flere og sterkere enn de objek-
tive fakta.

Fremstillingsform og konklusjoner i denne rapportenstår helt og holdentfor
fagmannen Eigil Reimers regning. Vi takker hamfor innsatsen.

Age Solbakk har oversatt til samisk, og reindriftsadministrasjonens språkkon-
sulent har sbrgetfor at den samiske teksten flger offisiell rettskriving.

Også ved denne anledning vil vi oppmuntre leserne tilå sende oss dokumenta-
sjoner eller observasjoner som bekrefter eller avkrefter de konklusjonerRei-
mers har kommet til. Vi håper også at den omfattende litteraturlisten kan være
til hjelp for andre som ønskerå fordype seg ytterligere i problemstillingene.

NVE-Vassdragsdirektoratet
Natur- og landskapsavdelingen

K. O. Hillestad
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FORFATTERENS FORORD

"Virkninger av menneskelig aktivitet pa rein og caribou, en litteraturstudie"
er skrevet pA oppdrag fra NVE-Vassdragsdirektoratet, Natur- og landskapsav-
delingen etter kontrakt inngAtt i desember 1982. Et tidligere manuskript er
sendt til "høring" blant fagkolleger og til NVE (se siste avsnitt). En del av
kommentarene er innarbeidet i det ferdige manuskriptet.

Som mangeArig samboer med villreinen har jeg opparbeidet en sterk kjærlighet
til dyrene og det arktiske og alpine miljø de lever i, og en like sterk aggre-
siv innstilling til fremmedelementer i disse naturtypene. Det gjør meg selv-
følgelig ikke uhildet, særlig ikke nAr det behandlete fagfeltet er preget av
s& f2 faktiske kunnskaper som det er. Jeg har foretatt en s2 noktern behand-
ling og veiing av tilgjengelig informasjon som jeg kan.

En hjertelig takk rettes til følgende personer/institusjoner som har bidratt
med r4d, data og litteratur:

Anderson,s., Vattenfall,
Bergerud, T.A., University of Victoria,
Cameron, R.D., Alaska Department of Fish and Game,
Eccles, R., FoothillPipe Lines Ltd.,
Eriksson, ., Vaxtbiologiska Institutionen, Upsala,
Geist, V., University of Calgary,
Gunn, A., Gouvernment of the Northwest Territories,
Helle, T., The Research Institute of Northern Finland,
Hi11, I.K., ACRES,
Jakimchuk, R.D., Renewable, Resources Consulting Services Ltd.,
Kristiansen,A.W., NVE,
Nieminen, M., University of Oulu,
Nordkvist, M., The National Veterinary Institute, Uppsala,
Northcott, T., Northland Associates Ltd.,
Pulliainen, E., University of Oulu,
Shaw,P.A., Esso Resources Canada Ltd.,
Steen, E., Sveriges Lantbruksuniversitet,
Villmo, L., Troms.

En spesiell takk gAr til følgende personer som har lest igjennom og kommentert
tidligere manuskript:

Andersen,J., NVE,
Kjos-Hanssen,o., Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Rogaland,
Mellquist, P., NVE,
Skjenneberg,s., Nordisk Organ for Reinforskning,
Skogland, T., Viltforskningen, OVF,
og til Else Ellefsrud, NVE, som har maskinskrevet rapporten og ellers tatt seg
av det praktiske forarbeidet til trykkingen.

Oslo, mars 1984
Eigil Reimers
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I INNLEDNING

Mennesket er en del av reinens og caribouens {caribou er navnet på reinen som
lever i Nord-Amerika og i Grønland) miljø som de er del av vårt. Der disse
dyrene har levd eller fortsatt eksisterer i nordområdene, har de helt eller
delvis formet livsgrunnlaget for menneskene. Selv i dag er rein og caribou
selve eksistensgrunnlaget for enkelte indianer- og eskimostammer og for samer.
Boplass og dyregravfunn fra en rekke steder 1 bade Nord- og Sor-Norge vitner
om at reinen i flere tusen år har vært av vesentlig betydning for fastboende
og ostreifende jegerfolk. Historier fra nr sagt alle v@re fjellbygder for-
teller at ved arveskifte ble ofte dyregravene foretrukket om valget sto mellom
dem og gården. Selv opp til vår tid har altså villreinen hatt stor verdi.

Opprinnelig ble reinen utnyttet som jaktobjekt, men etterhvert oppsto forskjel-
lige former for tamreinhold. Fra de første århundrer etter Kristi fødsel finnes
det flere opptegnelser som beskriver forskjellig bruk av temmet rein. Men det
er først omkring år 1600 at den moderne tamreindrift utvikler seg.

I vårt århundre er fjellviddene blitt gjenstand for annen utnyttelse enn bare
jegerens. Vassdragsreguleringer, olje- og gassfelt, gruvedrift, kraft- og tele-
fonlinjer, rorledninger, veier, jernbaner, hytter, og turisttrafikk er blant
de fremmedelementer rein og caribou nå møter i sitt miljo.

Et stadig tilbakevendende spørsmål er hvor meget av disse aktivitetene dyrene
tåler før det får virkning for deres trivsel og dermed deres vekst, formering
og dødelighet. Mye er skrevet om dette emnet, men lite av det som er skrevet
er basert på vitenskapelig sett holdbare undersøkelser.

Det er virkningene av menneskets aktiviteter på rein og caribou som er temaet
for det følgende og som innledes med noen betraktninger om biologi, stress og
energibudsjett. Arbeidet bygger i vesentlig grad på tre store oversiktsarbeider:
Sopuck et al. (1979), Shank (1979) Og Kjos-Hanssen et al. (1980).

II GENERELLBIOLOGI

omfattende beskrivelser av henholdsvis tamrein, villrein og caribou finnes i
Skjenneberg& Slagsvold {1968), Reimers {1980c), Reimers et al. {1980), Kelsall
{1968), Bergerud {1978) og Bergerud {1980). Rein og caribou tilhører hjortedyr-
familien. Rein i de nordlige områdene i Europa og Asia og caribou i Nord-
Amerika og i Grønland antas å tilhøre samme art (Ran ifer tarandus) represen-
tert ved flere geografisk adskilte underarter {Banfield 1961). I det følgende
vil samlebetegnelsen "rein" bli brukt for alle underartene med unntak av de
tilfeller hvor nøyere presisering er nødvendig.

Rein har streifet rundt i nordområdene i mer enn en million år. Fem av under-
artene finnes i Nord-Amerika og i Vest-Gronland, en eksisterer pa Svalbard og
to finnes i Europa og Asia. To underarter, Østgrønlandsreinen og Queen Char-
lotte Island caribouen, som holdt til på en øy utenfor vestkysten av Canada,
er utdodd.

De underartene som lever over tregrensen {alpine områder) eller nord for tre-
grensen {artiske områder) kalles tundrarein eller tundracaribou.

To av underartene, en i Europa og Asia og en i Nord-Amerika lever hele &ret i
barskogsomrAder og betegnes som henholdsvis skogsrein og skogscaribou {wood-
land caribou).
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Rein er den eneste av hjortedyrartene der både hanner og hunner har gevir. Ge-
viret felles hvert år, men til forskjellig tid alt etter dyrets kjønn og alder.
Voksne bukker feller geviret etter paringssesongen i september - oktober. Yngre
bukker (kalv og åringer) og ikke drektige simler, feller i mars - april, mens
drektige simler feller gevirene 7 - 10 dager etter kalving. Geviret tjener
først og fremst som status-symbol og hjelper til å signalisere plassering i
flokkens sosiale system.

Reinen trives i det periodevis frosne, alpine og arktiske miljø takket være en
rekke spesielle tilpasninger. Den har en tykk og tett pels som til og med dek-
ker snuten, store klover og biklover som gir stor bæreflate og de reduserer
stoffskiftet (gar over til "sparebluss") pa vinteren (Nilssen et al. 1982).
Pelsisolasjonen er så effektiv at dyrenes lavere kritiske temperatur(= den
temperatur da stoffskiftet m& okes for 4 produsere nok varme til 4 hindre ned-
kjoling) ligger s@ lavt som - 40 Pc (Hammel et al. 1960).

Reinen er planteeter og drøvtygger. Maven er, som hos andre drøvtyggere, inn-
delt i 4 avsnitt. Spiserøret munner inn i vom og nettmage, deretter følger
bladmage og tilslutt løpemagen som er den egentlige mage der fordøyelsen fore-
går. Plantene tygges, blandes med store mengder spytt (rundt regnet 25 liter i
døgnet) og svelges ned i vom og nettmage som fungerer som et veldig gjærings-
kammer. Her spaltes og omdannes cellulose til energirike fettsyrer ved hjelp
av bakterier og encellede organismer (protozoer). Med jevne mellomrom gulpes
boller av grovt plantemateriale opp i munnhulen der de tygges på ny (drovtyg
ges) og sendes ned til fornyet behandling.

Ufordøyelig materiale sendes sluttelig ut gjennom endetarmen som karakterist-
iske svartbrune bønner om vinteren men ellers i året av varierende utseende og
konsistens.

Beiting og hvile inklusive drøvtygging og fordøyelse, utgjør reinens hovedbe-
skjeftigelse Aret rundt og er av sentral betydning for dens overlevelse. Grovt
regnet bruker reinen rundt 90 av døgnet på disse aktivitetene dersom de er
uforstyrret. Ernæringens kvalitet og kvantitet bestemmer reinens vekst og krop-
psstorrelse som igjen styrer reproduksjon og dødlighet/overlevelse. Reinen
velger derfor sine beiteområder, sine beiteplanter og plantedeler med omhu året
rundt (Skogland 1974, 1975, 1978, 1980).

Reinens kondisjon og storrelsep hosten har innflytelse pA parings- og dermed
kalvingstidspunktet og antall og alder på de simlene som blir bedekket (Reimers
1983a,b, Reimers et al. 1983). Det er også klart at god hostkondisjon har stor
betydning for overlevelse om vinteren og den nyfødte kalvens overlevelse neste
ar.

I den senere tid er det vist at både næringens kvalitet og kvantitet spiller
liten rolle om dyrene ikke far den nodvendige ro til 2 utnytte maten (Reimers
1980b, Reimers 1983b). Menneskelig aktivitet i form av jakt, turisme og indu-
striell virksomhet vil virke negativt på reinens energibudsjett. Dette skjer
bade ved at dyrene oker energiutgiftssiden, mer loping og trekk ogved 4 re-
dusere inntakssiden, hvilket vil si nedsatt beitetid.

III FLOKKADFERDOG NOMADISK LEVEVIS

Man kan g@ ut fra at reinens adferd er skapt av det ytre miljo (Bergerud 1974).
Viktige miljøfaktorer er klima (snø, vind), andre dyr (insekter, ulv, jerv),
mennesker, oppdagbarheti miljøet (de fleste bestandene lever i åpent lende)
og vegetasjonen (ofte karrig og saktevoksende). Først og fremst det åpne land-
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skapet, tilstedeværelsen av ulven og utviklingen av plantedekket har vært driv-
kraften bak flokkadferden. Gruppedannelse reduserer predasjon (Bergerud 1974),
men er ikke forenlig med et stasjonært livsmønster pa grunn av den saktevoks-
ende vegetasjonen og variasjonene i tilgjengelig næring pa grunn av variasjon-
ene i snødekket og plantenes utvikling.

Pa Svalbard, hvor reinen ikke er utsatt for predasjon og insekter, mangler
reinen den nomadiske flokkadferden (Reimers 1982a).

IV VILLREIN,TAMREIN, CARIBOU - FORSKJELLER OG LIKHETER

Enhver undersokelse av adferd vil for eller siden ende opp i sporsm@let -
hvilke sider av adferden er instinkt-handlinger (genetiske) og hvilke er lærte
og i hvilken grad avstemmes den lærte adferd til endringene i dyrets miljø?

sa nitide og kontrollerte forsøk som svaret krever, er ikke gjennomført pa
rein/caribou.

Jeg vil anta at registeret av adferdstyper i prinsippet er arvelig betinget,
mens reaksjons-terskel, -intensitet og -tid mer er tillært. Forskjeller i ad-
ferdsregister og reaksjonsstyrke mellom forskjellige bestander og raser av tam-
rein, villrein og caribou kan ikke antas a være genetiske før miljøfaktorene
er eliminert som forklaring.

Man skulle kanskje ventet at rein som er lokalisert i Europa og Nord-Amerika,
altsa mer enn 6000 km fra hverandre fremviser klare arvelige adferdsforskjel-
ler. Likesa skulle man vente a finne adferdsforskjeller mellom tarn og vill
rein. Ferske undersøkelser og litteraturstudier (Thomson 1977, 1980) viser
imidlertid en sllende likhet mellom alle undersokte bestander og underarter
med hensyn p4 bade individadferd og bestandsadferd. Arsaken er nok at miljo-
faktorer som klima, snøforhold, vegetasjon etc. er rimelig likeartede i artens
utbredelsesområde. Og med likeartede miljøfaktorer og et felles utgangspunkt
en gang for minst 400 000 år siden (Banfield 1961), kan man forvente at be-
stander og raserikke er alt for forskjellige.

Til forskjell fra de fleste tamdyr har reinen vært utsatt for minimalt med
planmessig avlsarbeid. Tamrein vil vende tilbake til vill tilstand hvis de
slippes fri. Rein i Nord og Sor OttadalsomrAdene viser dette (Reimers 1972,
Thomson 1977).

Den adferdsmessige konklusjon som kan trekkes er at tamrein, villrein og cari-
bou i store trekk har en lik individuell og sosial adferd. De individuelle ad-
ferdskarakterene er ioynefalIende og i store trekk like uansett bestand og ra
se, tam og vill. Sosial adferd er i stor grad lært og derfor mer variabel. Den
avhenger av bestandsdynamiske forhold (alders- og kjonns-sammensetning), kon-
disjonsforhold, grad av tamhet, jakt, predasjon, topografi, skog eller åpent
lende etc.

For dette formål skulle det derfor være fullt ut forsvarlig å beskrive virk-
ningene av menneskelig aktivitet pa tamrein, villreih og caribou under ett.
Fordelen ved dette er at jeg da kan benutte litteratur fra forskjellige kan-
ter av loden som dokumentasjon, ogs& for forholdene i Norge.

V STRESS

Stress er en fysiologisk tilstand forarsaket av skadelige påvirkninger (stres-
sorer). De kan ha en ytre eller indre opprinnelse og gir seg uttrykk i et mang-
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fold av kroppsreaksjoner som har til hensikt å beskytte organismen og å bringe
den mest mulig uskadet gjennom stressituasjonen. Stresspåvirkninger kan grovt
deles i fysiske og psykiske stressorer. Fysisk stress opptrer f.eks. som følge
av kroniske sykdommer, skader, vedvarende tørst og sult og ekstreme omgivelses-
temperaturer. Psykiske stressorer opptrer i forbindelse med plutselige og vold-
somme alarmsituasjoner, frykt, engstelse og frustrasjon. De akutte stressitua-
sjoner kan opptre ved forfølgning, innfanging, behandling og transport av vil-
le dyr. Hos frittlevende ville dyr kan psykisk stress bli et resultat av nye
omgivelser med ukjente miljøfaktorer, for stor bestandstetthet og nedbryting
av territoriell eller hierarkisk organisasjon. Slike tilstander er kjennetegnet
ved vedvarende spenning som er lavere enn i den akutte situasjon.

Psykisk reaksjon pa stress avhenger av type, styrke og varighet av pavirkningen.
Reaksjonen er generelt en alarmreaksjon som er avpasset påvirkningen (forstyrr-
elsen) etterfulgt av enten en tilpassing eller utmattelse hvis dyretikke greier
å klare av stressituasjonen.

Den følgende generelle modell av stress-kontroll-systemet er hentet fra Jenkins
& Kruger (1975).

Fysiske
eller
psykiske
stressorer

Forst rrelse Reseptorer
(sanser)

overføring
og behandling
av
informasjon

Effektorer
(muskler, indre
organer etc.)

Hukorm-
else

Transmit torer
(nerver, hormoner)

sansene registrerer alle endringer i dyrets omgivelser og i dens kropp. Infor-
masjonen overføres til sentralnervesystemet der den behandles av forskjellige
sentra. Passende impulser overføres via transmittorene enten i form av nerve-
impulser eller hormonelle impulser. Den hormonelle reaksjon krever betydelig
lengre tid enn den øyeblikkelige nervøse reaksjon via nervebanene. Effektorene
er de vev eller organer som stimuleres og som settes i stand til 2 motvirke de
forstyrrelsene stressorene har p4fort dyret.

Stress viser seg hos dyrene pa tre klart forskjellige og analyserbare mater:

- synlige adferdsreaksjoner

- fysiologiske reaksjoner

- bestandsdynamiske (demografiske) reaksjoner

Adferdsforstyrrelser kan sies å ha skjedd bare hvis de resulterer i redusert
forplantning (Shank 1979, Bergerud et al. 1983). Det betyr at hvis en type men-
neskelig aktivitet forårsaker adferdsforløp som ellers ikke ville ha skjedd og
hvis denne adferdsendringen reduserer individets evne og mulighet til A pro-
dusere livskraftig avkom, da og bare da er det skjedd en adferdsforstyrrelse.
Niv@et pa dagens adferds-forstyrrelses-forskning er altfor svakt til 2 rett-
ferdiggjore kravet om at en adferdsforstyrrelse m4 kunne registreres p@ indi-
videnes eller bestandens formering for å kunne kalles forstyrrelse.
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Både de synbare og de fysiologiske adferdsreaksjonene på forskjellige typer
forstyrrelser kan måles. Den videre kopling til formering og bestandsdynamikk
kompliseres av et vell av andre faktorer (klima, insekter, rovvilt, ernæring
etc.) som gjør en årsak-virkning-diskusjon til rent gjettverk. Følgelig må det
på bakgrunn av dagens kunnskaps-nivå være vel så fruktbart å vurdere de synlige
adferdsreaksjonene i sammenheng med energiopptak og - energiforbruk (energibud-
sjett). Med andre ord, det er skjedd en adferdsforstyrrelse når forstyrrelsen
resulterer i en endring av energibudsjettet.

VI ENERGIBUDSJETT

Deler av det følgende bygger på en lang rekke publiserte artikler som er refer-
ert og vurdert i et større oversiktsarbeid (Boertje 1981).

Den daglige aktivitet, vekst, fettlagring, fosterutvikling og melkeproduksjon,
krever energi som må innhetes gjennom maten. Aktiviteten omfatter basalstoff-
skiftet og aktivitetsstoffskiftet.

Basalstofskiftet (BMR = Basal metabolic rate) er den energi som kreves for å
holde seg i live. Den måles på dyr som er sultet og som holdes helt i ro i tem-
peraturnoytrale omgivelser. For en 100 kg tung (totalvekt) rein er basalstoff-
skiftet om sommeren= 115 x vekt o,75 = 3637 Kcal pr. dag.omvinteren er
basalstoffskiftet lavere og utgjør ca 2891 Kcal pr. dag.

Aktivitetsstoffskiftet omfatter energiomkostningene ved hovedaktivitetene hvile,
drøvtygging, ståing, gåing, graving i snø etter mat og løping og uttrykkes gjerne
som multipler av BMR.

For eksempel:

Hvile inklusivedrovtygging = 1.21BMR

Beiting = 2.71BMR 1)

StAing = 1.33BMR

Gaing pa flat mark = 2.42 BMR 2)

Loping p8 flat mark = 4.73BMR

1) Beiting
2) Gaing

= stAing+ gaing (3 km/time)+ ropptak.
= sting  +  gAing (3 km/time).

Energiutgiftene for en rein i et døgn avhenger følgelig av hvor mye tid dyret
bruker på de forskjellige aktivitetene. Geist (1971b) er et tidlig og innflyt-
elsesrikt arbeid som omhandler økning av energikostnadene som følge av forstyr-
relser. Geist beregnet at en caribou som løper i 10 minutter, går i en time og
som forblir urolig i nok en time krever 21 % mer energi enn et dyr som beiter
og ligger. Dette betyr en forbrenning av 74 g kroppsvev (fett) som ville krevet
et inntak av l kg for av god kvalitet.

Jeg har i den følgende tabellen ført denne logikken videre og sammenlignet en
dags energiforbruk om sommeren hos rein som er lite forstyrret med en rein som
er utsatt for svært mye forstyrrelser.
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Rein som er Rein som er
lite 6rstyrret Nødvendig

8
Nødvendigsterktforstyrret

AKTIVITET Timer Forbruk f6ropptak Timer Forbruk f6ropptak
{Kcal) (g torrvekt)@) {Kcal) (g torrvekt)a)

Hvile + Drøvtygging 8 1 467 4 733
Beiting 8 3 285 4 1 643
Sting 3 605 4 806
GAing 4 1 467 8 2 934
Løping 1 717 4 2 867

SUM 24 7 541 2 B6s) 24 8 983 3 414)

a) Tørrvekt utgjør ca. 40 % av plantenes vatvekt {levende vekt).
P

b) Foropptak som er nødvendig for a dekke energiutgiftene.

Tabellen viser to viktige forhold. En økning av aktivitetene gaing og løping
fører til en kraftig økning (19%) av energiforbruket, - en økning som dyret
helst skulle ta igjen ved øket næringsopptak. Men økningen i gang- og lopeak-
tivitetene fører til at beite-, hvile- og drovtyggingstiden reduseres. Atte
timers beiting tilsvarer et foropptak pa 3 456 g tørrvekt, som er nær det mak-
simum en 100 kg rein kan ta inn pr. dag. Fire timers beiting tilsvarer halv-

4
parten av denne vekten. Et foropptak pa 3 456 g fratrukket 1 965 g gir et over-

tskudd pa l 491 g som kan ga til melk og vekst. Et foropptak pa 1 728 g hos den
stressete reinen er lavere enn forbehovet pa 2 628 g. Resultatet er vekttap
hvilket vil si forbruk av kroppsvev.

I tillegg til sin daglige aktivitet skal reinen ogsa formere seg. Det vil i
denne sammenheng si produsere foster og melk. I løpet av ca. 7 1/2 maned ut-
vikler det befruktede egget seg til kalv. I gode reinomrAder er fødselsvekten
pa rundt 6 kg. Veksten er langsom i første del av drektighetstiden og etter4
måneder er vekten rundt halvkiloen, og etter 5 maneder ca. 1 1/2 kg. De siste
2,5 maneder oker fosteret vekten med ca. 4,5 kg. Fosterets veksthastighet be-
stemmer morens kaloribehov som alts oker sterkt mot slutten av drektighets-
tiden. En vektøking pa 100 g/dag for fosteret tilsvarer et energiforbruk pa
ca. 1 468 Kcal/dag for moren. Energimessig sett koster en ca. 6 kg tung kalv
ca. 88 000 Kcal som tilsvarer et fropptak pa ca. 103 kg ferskt plantemateri-
ale.

Melkeproduksjonen er størst rett etter fødselen og utgjør rundt 2 liter pr.
dag de første 2 ukene. Deretter avtar den først hurtig og deretter langsommere.
Kalven er awendt 4-5 maneder gammel. Totalt kaloriforbruk i forbindelse med

8
ammingen beløper seg til ca. 134 000 Kcal som tilsvarer en formengde pa ca.
128 kg ferskt plantemateriale.

Vekst og fettlagring skjer hovedsaklig om sommeren fra og med juni maned til
og med september/oktober. Vektøkingen er størst i juni/juli og deretter av-
tagende. Vektøking i form av muskel- og fettvev ligger rundt 200 g/dag i "gode"
og rundt 100 g/dag i "darlige omrader" i gjennomsnitt for hele vekstsesongen
for voksne simler. Dette tilsvarer et energiforbruk pa henholdsvis 2 767 0g
l 384 Kcal. Det tilsvarende f6ropptak er p4 henholdsvis 1 05l og 526 g torr-
vekt. Dyrene har følgelig sin energimessige toppbelastning i siste del av drek-
tighetstiden og i sommermanedene juni og juli.

Energibudsjettet sammen med beitemengde og beitekvalitet avgjør dyrenes vekst-
hastighet og kroppsstørrelse (Skogland 1974, 1980, Gaare& Skogland 1975, 1980,
Reimers 1980b, Reimers 1983b). Kroppsstørrelsen bestemmer eller har innflytelse
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på tidspunktet for kjønnsmodning, drektighetsfrekvens, kalvingstid, overlevelse
og derigjennom på produksjon og avkastning i en reinbestand. Stor kroppsvekt
gir tidlig kjønnsmodning, høy drektighet, tidlig kalving og lav dødelighet.

VII MENNESKELIG AKTIVITET I FORHOLD TIL REIN OG CARIBOU

Menneskelig aktivitet omfatter i denne sammenheng både bevegelige objekter og
faste installasjoner. Menneskelig ferdsel til fots, i fly, båt, helikopter,
tog, bil og beltekjøretøy utgjør bevegelige objekter. Faste installasjoner om-
fatter dammer (demninger), kanaler, kraft- og telefonledninger, rørgater (vann,
olje, gass), bygninger, jernbaner, veier og stier.

1. BE V E GE L I GE O B J EK T E R

l.l. Menneskeli ferdsel til fots

Mennesker til fots fører til stress hos rein først og fremst som
folge av luktinntrykk men ogs@ av syns- og horselsinntrykk. Reak-
sjonene varierer fra mild aktpågivenhet til panisk flukt. Reaksjons-
styrken avhenger av den adferd mennesker utviser overfor reinen. På
Svalbard er reinens adferd preget av nysgjerrighet og tillit, høyst
sannsynlig på grunn av flere forhold. Rovdyr (ulv, jerv, bjørn og
gaupe) og stikkende og parasitterende insekter mangler, dessuten
har reinsjakt vært forbudt siden 1925. svalbardreinen reagerer med
flukt forst nAr man stiller direkte inn pa den. Fluktavstanden er
kort, gjerne under 50 m, uansett om dyrene har værdrag eller ikke
av personene. Lignende adferd er observert hos caribou i Fredriks-
habomrAdet pa Vest-Gronland (Reimers 1980a og upublisert) og i Up-
per-Salmonomr&det p2 Newfoundland (Reimers 1981). Caribouen p4 Vest-
Grønland er uten predasjonspåvirkning (ulven ble utryddet i år 1800)
og reinen i områdene inn mot innlandsisen får i stor utstrekning
være i fred for mennesker, både turister og jegere.

caribouen i Upper-Salmonområdet beskattes tildels kraftig av svart-
bjørn og gaupe, men området har vært vanskelig tilgjengelig for men-
nesker.

Hardangerviddareinen representerer en annen adferds-ytterlighet,-
i hvertfall i villreinjakten. Store jaktkvoter og et stort antall
jegere i slutten av 1970-årene og i begynnelsen av 1980--årene har
resultert i en nervs adferd hos reinen med opptil km lange flukt
avstander.

Nord-Ottadalsreinen som inntil 1964 ble drevet som tamrein (Trio
tamreinlag) og etterpå som villrein inntar en mellomstilling (Rei-
mers 1972). Thomson (1977) konkluderte med at dyrenes adferdsmønster
var lik villreinens bortsett fra at de hadde kortere fluktavstander.
Det er mitt inntrykk (uten at det kan tallfestes) at den kortere
fluktavstanden i 1960-Arene er blitt noe lengre i lopet av 1970-Qr-
ene. Arsaken er rimeligvis jakten som kan tenkes åvirke via læring.
Men vi kan ikke utelukke at jakten også kan virke arvelig (genetisk)
ved større overlevelse av mer vare dyr.

Konklusjon

Reinens reaksjon pa mennesker er tillert og derfor betinget av det
rovvilt- og insektmiljø dyrene lever i og av jakt og annen menneske-
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lig virksomhet. Reaksjonsmønsteret varierer fra mild aktpågivenhet
til vill flukt avhengig av bestandsdynamiske forhold: flokkstørrelse
alders- og kjønnssammensetning, klimatiske forhold som temperatur,
vind, nedbør, insektsituasjon: mengde og aktivitet av hudbrems,
svelgbrems og mygg og tidligere konfrontasjon med rovdyr og menn-
esker. Opphisselse og eventuelt flukt (reaksjonsterskelen) i hvert
enkelt tilfelle er en funksjon av alle disse faktorene. Dette er
grunnen til de mange og tilsynelatende motstridende iakttagelser og
utsagn om reinens reaksjon på mennesker.

1.2. Motorisert ferdsel 4 land/vann

Motorisert ferdsel omfatter trafikk med veigående kjøretøy, tog,
bat, terrenggende kjoretoyer (beltekjoretoyer, traktorer etc.).

Reinen viser liten reaksjon på slik trafikk dersom den:

(a) ikke assosieres med mennesker
(b) foregQr p2 sikker avstand av dyrene
(c) ikke er rettet mot dyrene (kollisjonskurs)
(d) 1kke krysser reinens trekkretning

(a). Hvis rein reagerer på motorisert ferdsel som foregår på sikker
avstand og som ikke er rettet mot dyrene eller krysser deres trekk-
retning er årsaken trolig lukt eller synsopplevelse av mennesker.
Adferdsreaksjonene er de samme som beskrevet tidligere.

(b). Sikker avstand er et relativt begrep og bestemmes av topografi,
vegetasjon og psykologisk tilstand som følge av tidligere påvirk-
ninger.

Horejsi (1981) m@lte adferdsreaksjoner hos caribou p@ biltrafikk pa
Dempster Highway i Canada vinteren 1976-77.

I 34 av observasjonene nærmet kjøretøyet seg caribouen med en fart
av minst 56 km i timen. Caribouen reagerte på synet av bilen med
tegn på opphisselse og frykt bl.a. med "excitation jump" (Lent 1966)
og "tail-up response". 48 prosent av caribouen reagerte med løp,
mens 38 % travet vekk fra bilen.

Flukttiden (den tid dyrene løp eller travet) var 73 ± 11 sekunder
hos simlene og 38 ± 6 sekunder hos bukkene. Med en hastighet pa ca.
50 km/t tilsvarer dette en tilbakelagt strekning på henholdsvis l
og 0,5 km.

Fluktavstandene (den avstand fra bilen da dyrene startet å løpe el-
ler trave) var l44± 29 m for flokker med bare simler og kalver og
167± 27 for bukker i rene bukkeflokker: altså ingen holdbar stat-
istisk forskjell i fluktavstand mellom bukker og simler med kalv.
Dette er overraskende fordi observasjoner fra norske villreinområder
(Skogland upubl. Reimers upubl.) og fra caribou i Nord-Amerika
(Ericson 1972, Bergerud 1974, Cameron et al. 1979) og andre hjorte-
dyr (bl.a. Rowe-Rowe 1974) viser at hunndyr med kalver er mer fol-
somme for forstyrrelser enn andre kategorier. For eksempel obser-
verte Bergerud (1974) en fluktavstand p4 8l ± ll m for simler uten
kalv og 165± 11 m for simler med kalv blant Newfoundland caribou
som ble forstyrret av mennesker til fots om våren og sommeren. Det-
te må sannsynligvis være maksimum fluktavstand fordi det dreier seg
om målinger av de mest følsomme dyrene på den mest følsomme årstid.
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At Horejsi ikke fant forskjeller i fluktavstand mellom forskjellige
kategorier dyr kan forklares ved at et kjøretøy som beveger seg med
en hastighet på mellom 56 - 81 km/t har en klart forstyrrende virk-
ning som ikke oppleves forskjellig.

(c). Arsaken til at dyrene flyktet var den hastighet bilen nærmet
seg med og ikke bilens bevegelse i seg selv, størrelsen av den eller
avstanden fra dyrene. Fenomenet kalles på engelsk looming (Gibson
1970). Det kan oversettes med "oppdukkingseffekt" eller "tilsyne-
komusteffekt". Det bevegelige objekt (i dette tilfelle bilen) nærmer
seg dyret og oppleves som en gjenstand som raskt øker i størrelse
og som tilslutt vil kollidere. Dyret vil derfor unnvike. Gjennom
denne mekanismen kan dyr og mennesker vurdere truselinnholdet i alle
typer objekter både kjente og ukjente som nærmer seg. For eksempel
fant Tracy (1977) at bare 6 % av caribouen innen en avstand av 200
m fra en vei, reagerte når en buss passerte i en hastighet av 24
km/t eller saktere. Når hastigheten økte til over 24 km/t reagerte
18 av dyrene. Looming-effekten er trolig Arsak til at forstyrr-
elses-effekten pa rein av vei eller linjeavhengig trafikk vanligvis
er begrenset. Når kjøretøyet er bundet til vei, løype og bane vil
reinen kunne velge fluktretning som fjerner dem fra truselen.
Stress, fluktlengde og energitap blir følgelig av begrenset omfang
hvis dette er enkelthendelser. Men blir vei- løype- eller linjetett-
heten eller trafikktettheten stor, kan resultatet bli vedholdende
stress som alle eller enkelte kategorier dyr til slutt svarer på
ved helt eller delvis 4 sky omrAdet. Anleggsveien som forbinder
Fairbanks med oljekildene i Prudhoe Bay i Alaska er et slikt til-
felle (Cameron& Whitten 1978, 1980, 1982, Cameron et al. 1979,
Whitten& Cameron in press). Trafikktet theten på denne veien sammen
med oljerørledningen har resultert i at færre caribou (særlig sim-
ler og kalver) enn tidligere benytter områdene i nærheten av veien.

(d). Annerledes stiller det seg med linjetrafikk som avskjærer rein-
ens trekkveier. NAr dyrene ikke er skremt vil de nerme seg i beite-
fart. Innenfor en viss avstand fra veien vil passerende kjøretøy
stoppe reinen, eventuelt skremme dem tilbake til et sikkert punkt
hvorfra ny fremrykning starter. Sålenge trafikktettheten er så stor
at reinen ikke rekker over i pausene mellom passerende kjøretøy,
stoppes dyrene. Det følger av dette at trafikkorridorer med tett
trafikk døgnet rundt stopper reinen og dyrene vil etterhvert sky
omrQdene.

Dette var resultatet av bygging av riksvei og jernbane over Dovre.
De tre villreinomr&dene Snohetta, Rondane Nord og Knutsho var i
eldre tid sammenhengende villreinterreng. De omfattende dyregravsy-
stemene p2 strekningen Fokstua - Kongsvoll (Skogland& Molmen 1980)
er en bekreftelse p4 det. Med okende trafikk og lavere reinbestander
stoppet trekket mellom disse områdene.

Først etter en kraftig bestandsøking og sterk overbeiting av vinter-
beitene i Snøhetta i 1950 og 1960-årene gjennoppstod deler av dette
trekket. Deler av Snøhettastammen trakk over i Knutshø på etterjuls-
vinteren og tilbake igjen før kalving (Krafft 1976), et trekk som
har fortsatt til dags dato på tross av at snøhettastammen er redu-
sert til 2-3000 vinterdyr (Krafft pers. medd.).

Eksempelet gir grunn til 4 anta at nar trekkmotivet, i dette tilfel-
let beite-behovet, er stort nok forserer reinen hindringer som de i
en mindre stresset situasjon skremmes til ikke å passere. Det an-
tyder videre at læring og vane er av betydning for utnyttelsen av
beiteressursene i et område.
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Vei- og linjeavhengig trafikk vil skremme reinen for kortere peri-
oder og eventuelt stenge trekkruter. Terrenggaende kjøretøy kan bety
en mer stressende opplevelse for reinen, fordi de dukker opp pa
uventede steder og fordi eventuell forfølgelse resulterer i lengre
perioder med høyt energitap og kortere beitetid. Men ogsa her er
læring av betydning. Hvis reinen ikke forbinder noe ubehag med syn
eller lyd av kjoretoy vil det heller ikke reagere pa dem nAr de duk-
ker opp p4 sikker avstand. Ferdsel med terrenggAende kjoretoy krever
derfor disiplin og omtanke nar det er rein i terrenget. Forsøk med
rAdyr og snoscooter i Sverige (Naslund udatert) viser at rldyr raskt
vender seg til snøscootertrafikk langs faste ruter. Fri kjøring der-
imot resulterte i fluktreaksjon med fluktavstander pa 110 m. Til-
svarende fant Ericson (1972) at tamrein viste nervøs adferd ved
lyden av snøscooter etter at dyrene ved fire anledninger var fanget
inn for fysiologisk provetagning ved hjelp av snøscooter.

1.3. Fl - o heliko tertrafikk

En vesentlig del av undersøkelser av forstyrrelses-innvirkning pa
rein/caribou har vært konsentrert om fly/helikopter. En rekke for-
skjellige grupper har vært i arbeid, Espmark (1972), Klein (1974),
Calef & Lortie (1971, 1973), Calef et al. (1976), Surrendi& DeBock
(1976), Fisher et al. (1977), Miller& Gunn (1977 a,b, 1978 a,b,
1979), Mccourt et al. (1974), Mccourt& Horstman (1974), Ericson
(1972).

Dyrenes reaksjon pa fly/helikopter kan tenkes 2 vere avhengig av
først og fremst vertikal og horisontal avstand. sannsynligvis er
det et samspill med andre faktorer som lyd, Arstid, flokkstorrelse,
tidligere aktivitet, flytype, dyrenes tidligere erfaring og terreng-
type. Manglende eller ufullstendig presentasjon og vurdering av en
eller flere av disse samspillfaktorene er en av arsakene til at re-
sultatene i de refererte arbeidene spriker. Noen generelle konklu-
sjoner kan allikevel trekkes.

Espmark (1972) undersokte reaksjonen av jetjager (SAAB 35E) pa 24
reinsdyr. Flyhøyden varierte fra 3 000 til 10 000 fot og støyniv&et
fra 0.35 - 7.02 mB. Det var praktisk talt ikke reaksjon hos dyrene
i dette forsøket.

Ericson (1972) fant at tamrein (i Alaska) ikke reagerte pa fly som
passerte i over l00 m vertikal hogde. Tredve meters flyhoyde resul-
terte i nervøs adferd og sammenstimling.

Shank (1979) har bearbeidet og gitt en samlet vurdering av 7 ikke-
overlappende arbeider (Calef& Lortie 1973, Fisher et al. 1977,
Klein 1974, Mccourt et al. 1974, McCourt& Horstman 1974, Miller&
Gunn 1979, Surrendi& DeBock 1976) som vurderte den prosentvise an-
del av caribou som reagerte med sterke eller panikkartede reaksjoner
p2 sm&fly som passerte i forskjellig hoyde direkte over dyrene.
Caribouens reaksjon p2 flyene avtok raskt nar passeringshoyden okte
mot 80 m. Passeringshøyder pA over 80 m resulterte i mindre klare
adferdsreaksjoner.

En begrensning med alle undersøkelsene av rein/caribou reaksjon pa
fly, er at man ikke vet sammenhengen mellom vertikal og horisontal
avstand pa adferdsreaksjonene. McCourt& Horstman (1974) har fore-
slatt 2 bruke diagonalavstanden mellom dyr og fly istedet for verti-
kal eller horisontal avstand ved beskrivelse av dyrenes reaksjon.
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Dette er rimeligvis en bedre presentasjonsmAte enn den rene verti-
kale eller horisontale avstand. Men det er ingen grunn til A anta
at dyrenes reaksjon blir den samme om flyet passerer 50 mover og
100 m til siden eller om det passerer 100 mover og 50 m til siden.

Resultatene fra Fischer et al. (1977 09 Miller& Gunn (1979) an-
tyder at reaksjonene avtar mer forutsigbart med økende horisontal
avstand enn med økende høyde.

caribouens reaksjon pA fly/helikopter er i tillegg til flyhøyde og
horisontal avstand ogs4 avhengig av Arstid, tidligere aktivitet,
flokkstørrelse og sammensetning, og fly eller helikoptertype.

a) Arstid

Resultatene fra Cale et al. (1976), Fisher et al. (1977), Klein
(1974), McCourt& Horstman(1974) og Surrendi& DeBock (1976) an-
tyder at caribouen er mest følsom overfor overflyvning om vinteren,
og i kalvingstiden. Dyrene var minst følsomme om sommeren og pA
høsten. Dette svarer i store trekk til reinens og caribouens gener-
elle Arstidsmessige reaksjonsmønster overfor et bredt spekter av
pAvirkninger (Shank1979). Denne konklusjonen er muligens for gen-
erell. Sven Skjenneberg (pers. medd.) bemerker at følsomheten i høy
grad er avhengig av ernæringsstatus. Sulten rein reagerer mindre,
d.v.s. har mindre krefter til A reagere enn rein i godt hold.

b) Tidli ere aktivitet

Ifolge Calef et al. (1976), Calef& Lortie (1973), Fisher et al.
(1977), Klein (1974), Surrendi& DeBock (1976) er caribouens aktivi-
tet rett for overflyvningen av betydning for reaksjonen. Reaksjonene
var sterkest hvis den forutgende aktiviteten var trekk, mindre
sterk hvis dyrene beitet, enda mindre hvis de lA og minst hvis de
sto.

c) Flokkstørrelse o sammensetnin

Flokker med kalv reagerer sterkere enn grupper uten kalv (Ericson
1972, Fischer et al. 1977, Klein 1974, Miller& Gunn 1979) og store
flokker reagerte mer enn sm2 flokker (Mccourt et al. 1974, McCourt
& Horstman1974, Surrendi& DeBock1976, Klein 1974). Flyhoyderi
disse siste arbeidene var enten lavere enn 90 meller mellom 90 m
og 180 m. Disse resultatene samsvarer med resultatene fra Tracy's
(1977) arbeid med caribou-reaksjoner p2 veitrafikk i Mount McKinley
National Park, men stAr i konflikt til den vanlige oppfatning at
store flokker av rein og caribouikke skremmes sA lett som enkelt-
dyr og sm&flokker (se for eksempel de Vos 1960, Harper1955, Kel-
sall 1968, Lent 1964, Symington1965).

d) Flytype

Intet tyder pA at rein eller caribou lar seg opphisse av passasjer-
fly-trafikk (i høyder fra 3000 - 10 000 m). De fly som er av inter-
esse er sm&fly og helikoptre. Det synes 2 vere enighet om at heli-
koptre forstyrrer mer enn småfly (Ericson1972, Jakimchuk et al.
1974, Bergerud1974, Cale 1974, McCourt et al. 1974). Ingenting er
imidlertid gjort for A skille mellom typer av helikoptre og smAfly.
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2. U BE V E GEL I GE O BJ E K T E R

All rein eller caribou foretar rstidsavhengige trekk, særlig i for-
bindelse med kalving, paring og forflytning til vinter- og sommer-
beiter. Hindringer av disse trekkene er derfor et særlig problemom-
r&de i forbindelse med menneskelig virksomhet. Trekkrutinen er hoyst
sannsynlig lært og kan derfor følgelig glemmes hvis dyrenes frie
bevegelse hindres.

Espmark (1970) fant at mange tamrein som ble fraktet med lastebil
til vinterbeitene 150 - 300 km fra sommerbeitene ikke returnerte
til sommerbeitene. Vanligvis er bruksglemsel en gradvis prosess
(Bergerud 1971, Klein 1971, 1980), som kan aksellereres ved økende
forstyrrelser (Calef 1975 a,b referert i Shanks 1979, Cale 1976,
Kevan 1970, Klein 1971, Gaare& Gabrielsen 1982).

Gjenoppdagelse av trekkrutene er også en gradvis prosess (Kevan
1970, Bergerud 1971, Preobrazhenskij 1965, Reimers 1980a, 1982b,
Gaare & Gabrielsen 1982). Selv om trekkene ikke stoppes av hindring-
ene, har man spekulert på om de kan forsinke eller endre trekket
slik at kalving skjer i mindre gunstige omrAder (Lent 1975 referert
i Schanks 1979, Miller et al. 1972,Weeden 1975 referert i Schanks
1979) og at kalvingen blir mer spredt i tid (Dauphin & McClure
1974, Lent 1975 referert i Schanks 1979, Miller et al. 1972). Data
som kan bekrefte disse spekulasjonene eksisterer foreløpigikke.

Trekkhindringer for rein omfatter veier, jernbaner, damanlegg,
sjøer, elver, kanaler, kraft- og telefonledninger, turistruter,
gjerder, olje- og gassledninger og strategisk plasserte konstruk-
sjoner som for eksempel bygninger.

2.1. Veier - ernbane

Vei- og jernbaneanlegg alene har liten virkning på reinens adferd
sasnart anleggsperioden er over (bl.a. Heitkotter 1970, Utigaard
1970). Jakimchuk et al. (1974) fant at veier (og seismiske "gater")
ble flittig brukt av migrerende caribou. overensstemmende med dette
fant Johnson& Todd (1977) at tundra caribou vennet seg til British
Columbia Highway 3 og har fortsatt å bruke sine tradisjonelle trekk-
ruter over veien. Assosiert med trafikk, gjerder, brøytekanter, be-
byggelse, telefonlinjer, hoyspentledninger etc., kan veier og jern-
bane forsinke, begrense eller helt stoppe reintrekket (Pavall 1973,
Alstad 1973, Eira 1973, Prestbakmo 1973, Linjordet 1970, Haukelid
1970, Utigaard 1970, Skogland et al. 1980). NAr vei og jernbane med
tilhørende aktiviteter er plassert i daler eller forsenkinger i ter-
renget (hvilket de vanligvis er i Norge) representerer de de fleste
steder en fullstendig barriere.

Oppsplittingen 1 30 stort sett helt avgrensete villreinomrlder i
sør-Norge skyldes til dels barriere-effekten av daler med trafikk,
bebyggelse og forskjellig-artede konstruksjoner.

Anleggsveier som er mest interessant i denne sammenheng, har liten
virkning pa reinen slsnart anleggsperioden er over, forutsatt:

1) at veien ikke legges slik at den blir en fysisk hindring

2) at trafikken i anleggsperioden ikke har hindret reinen a trekke
over veien i s2 lang periode at dyrene har "glemt" omrAdet pa
den andre siden
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3) at bruken av veien begrenses mest mulig.

2.2. Neddemming

I det følgende betegner dam selve demningen, mens reguleringsmaga-
sin eller magasin betegner det neddemmete omradet. Dammer i seg selv
har liten virkning pa reinen. Men reduksjon av beiteareal og steng-
ing av trekkveier som oppdemming resulterer i, kan ha stor virkning
p2 reinens bruk av omrAdene og dyrenes ernaringssituasjon.

Reinensvar-og sommerbeiter er best utviklet rundt elver og vann i
et fjellomrAde. Neddemming i stor skala 1 de ofte sparsomt vegeta-
sjonskledte fjellstrokene i Norge, reduserer omradenes bæreevne.
Reinens trekkruter følger ofte vannsystemene. Neddemming forer til
at reinen ma finne andre trekkruter som kan være brattere og vanske-
ligere fremkommelig. I daler med bratte sider, kan oppdemming resul-
tere i stengning av trekkveier.

Ulla-Førre-utbyggingen i Setesdalsheiene er et eksempel pa en stor
og for reinen kritisk vassdragsregulering. Bl4sjomagasinet vil dem-
me ned 59 km2 og innsnevre vesentlig den trekkvei ved Gyvatna som
idag forbinder nordre og søndre del av villreinomrAdet (Kjos-Hans-
sen & Syvertsen 1980). Aura-utbyggingen i snøhettafeltet er en vass-
dragsregulering der summen av inngrep bAde i forbindelse med selve
reguleringen (Aursjomagasinet, 2 høyspentlinjer) og den økte turisme
har resultert i nærmest opphør av reinstrekket mellom de østlige
2/3-delene av omrAdet og den vestlige delen (Skogland et al. 1980,
Sorumg3rd& Heitkotter 1980, Gaare& Gabrielsen 1982). Aursjomaga-
sinets negative virkning er først og fremst knyttet til neddemming
av de tradisjonelle trekkrutene. Reinens trekk-motiv har Apenbart
vært for svakt til at dyrene har etablert faste og varige nye trekk-
ruter over "aktivitetslinjen" syd for Aursjomagasinet.

vurderingen av neddemming og virkningen pa rein ma nodvendigvis
knyttes til hver enkelt regulering. Tap av sommerbeite og hel eller
delvis stenging av trekkveiene er langsiktige virkninger. Kortsikt-
ige virkninger er i tillegg begrenset beitebruk av anleggsomrAdene
i anleggstiden.

2.3. Kraftledninger

Kraftledninger som anlegges i reinomrAder i Norge er hovednettets
linjer som forer 132, 300 og 420 kV i tillegg til fordelingsnettet
p2 20 eller 60 kV.

Mellquist (1975) summerte opp virkningene pa rein av kraftledninger
og fant lite av konkrete data og at meningene var delte.

En vurdering av reinens reaksjon pa ledninger uten eller med ube-
tydelige tilleggsinngrep som veier, bebyggelse og trafikk er fort-
satt ikke systematisk undersøkt. Men det foreligger adskillige
spredte iakttagelser av tamrein, villrein og caribou og deres reak-
sjoner pa ledninger. Det er rimelig a vurdere separat virkningene i
anleggsperioden og perioden etter at ledningen er etablert. Først
noen ord om støy fra ledningene og mulige virkninger av elektriske
og magnetiske felt.
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a). Hørbar akustisk stø

Elektriske utladninger, coronaeffekt, fra høyspentledninger kan sær-
lig i fuktig vær og i perioder med stor luftforurensning, høres som
visling eller knitring. NVE (1979) har malt stoy fra hoyspentled-
ninger (300 kV-ledningen Rod - Tveiten) i tørt vær. I 50, 30 og 20
meters avstand fra ytre ledning var støyen henholdsvis4-26, 18-29
0g 22-33 dB over l V/m (NVE 1979). En 380 kV-ledning ville med
samme lederkonfigurasjon gi vesentlig storre coronastoy.

Som regel brukes større avstand mellom ledningene ved denne spen-
ningen og dB-styrken blir derfor ikke vesentlig forskjellig fra 300
kV-ledningen.

coronautladningen øker betydelig i fuktig vær og i perioder med stor
luftforurensning (opptil15-30 dB i forhold til nivAet i tørt vær).

Virkningen av støy fra høyspentledninger på rein er lite kjent. Al-
minnelig oppfatning er at reinen unnviker ledningområdet når corona-
effekten er sterk.

b) Biolo iske virknin er av elektriske o ma netiske felt fra
kraftledninger

dB =

T =

Elektriske og magnetiske felt under kraftledningene kan tenkes å ha
virkning på rein (og andre dyr). Waskaas(1981, 1982, 1984) har
kartlagt elektriske og magnetiske felt under kraftledninger. Den
elektriske feltstyrken under kraftledningen er først og fremst av-
hengig av spenningsnivået og av høyden mellom bakkenivå og strøm-
førende liner. Dernest spiller linenes innbyrdes plassering en
viktig rolle.I Norge opererer man med ledningsspenninger på opptil
420 kV (420 000 volt). De elektriske og magnetiske feltene på bak-
ken under slike kraftledninger vil maksimalt komme opp i henholds-
vis 9 kV/m og 0.05 mT.

Det naturlige luftelektriske og magnetiske felt er til samenlig-
ning henholdsvis0.1 kV/m og 0.01 mT. Den elektriske feltstyrken
som skyldes ledninger avtar raskt med avstand fra ledningen og er
lik naturlige verdier i en avstand rundt50 m fra midtfasen.Wask-
aas (1981) konkluderer etter å ha vurdert tilgjengelig litteratur
om biologiske virkninger av ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske
felt at resultatene er langt fra sammenfallende. De aller fleste
forsøkene med dyr (mus, rotter, marsvin, kaniner, fjærkre, insekter)
er foregatt ved bruk av feltstyrker som er like store eller større
enn det som kan måles i høyspenningsanlegg for 400 kV (10-240 kV/m
og 0.03 - 20 mT.).

Forsøkene viser at 50 og 60 Hz elektromagnetiske felt ikke har på-
virket forplantning, vekst eller utvikling hos disse dyrene. Imid-
lertid rapporterer noen forskere (mens andre ikke) hormonelle og
adferdsmessige forandringer og endringer i blodet og nervesystemet.
Disse forandringene kan imidlertid skyldes sekundære virkninger for-

des±bel er logaritmen til det tall som angir feltsturken i mikro-
volt pr. m. Telefonbruk er vanskelig nr dB-stgrken er 70 og 60 dB
som tilsvarer hglgdt konversasjon p 1,2 m avstand.

et m&l p& sturken til et magnetfelt.
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Arsaket av hårvibrasjoner og/eller elektriske utladninger. Fugle-
forsøk antyder at fugler oppfatter ekstremt lavfrekvente elektro-
magnetiske felt og at disse virker forstyrrende på fuglenes orien-
teringsevne.

På alle nivå virker de ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske
feltene p2 dyrenes opptak av Na, K, Ca, Cl.

Konklusjonen på Waskaas (1981) litteraturoversikt er at man pr. i
dag vet svært lite om de biologiske virkningene av ekstremt lavfre-
kvente elektromagnetiske felt. Helsemessige virkninger på mennesker
av elektriske og magnetiske felt under 400 kV-linjer er ikke påvist.

c) Reino caribou's reaks oner å kraftlednin er. Generelle be-
traktninger

Det er, som nevnt tidligere, grunn til å vurdere kraftledninger og
forholdet til rein i anleggsperioden (c-1) og i perioden etter at
ledningen er etablert (c-2). Innholdet i disse to avsnittene er
generelle betraktninger som jeg ikke kan referere til spesielle
undersøkelser. Men det som er formulert er i samsvar med (Skogland
et al. (1980), Kjos-Hanssen (1980) og egne spredte iakttagelser og
de kunnskaper jeg for tiden har om rein og caribou, fra Norge med
Svalbard, Island, Grønland og Nord-Amerika.

c-l Anleggsperioden

Rein og caribou vil vanligvis, men ikke alltid trekke vekk fra selve
trasen og omrdene rundt i anleggsperioden. Arsaken er menneskelig
ferdsel og støy. Større eller mindre arealer på "den andre siden"
av ledningen vil falle ut av bruk for hele eller deler av bestanden
avhengig av ledningens plassering. Sentralt plasserte ledninger
(sentralt i forhold til de ulike områdekvalitetene) vil selv i den-
ne perioden forseres av dyrene fordi bruken av "den andre siden" er
for etablert og trekkdriften derfor for sterk til at dyrene hindres
i 3 passere.

Mer perifert plasserte ledninger kan ha større trekkhindrende virk-
ning fordi de avskjærer områder som ikke er i kontinuerlig bruk.
Dyrene har følgelig mindre brukstradisjon og derfor lavere trekk-
motiv. Men perifert plasserte ledninger kan tenkes å ha betydelige
konsekvenser selv om de ikke avskjærer store arealer.

Avskjæring av tradisjonelle kalvingsområder kan ha konsekvenser
fordi drektige simler eller simler med nyfodt kalv er vare og lett-
skremte (Bergerud 1974),09 redselen for anleggsvirksomheten kan
overvinne trekkdriften. Hvis anleggsperioden varer i flere år kan
de tradisjonelle kalvingsområdene falle ut av bruk for lengre peri-
oder.

c-2 Perioden_etter_at ledninqen er etablert

En høyspentledning er et fremmedelement i reinens miljø. Den kan
tenkes å fremkalle uro hos dyrene via syns- og hørselsinntrykk og
eventuelle elektromagnetiske påvirkninger.
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Det er ikke gjort noen forsøk som kan avklare hva det er ved led-
ningen som i enkelte situasjoner fører til unnvikende reaksjoner
hos reinen. støy fra ledningen synes A være en dominerende faktor.
Kjos-Hanssen (1980) observerte at villrein i Suldal stod og ventet
pa 2 passere kraftledningen n&r det var lyd fra den, og passerte
nar veret var slik at lydene opphorte.

Det er mange eksempler på at rein krysser under og oppholder seg
under og i nærheten av høyspentledninger tilsynelatende uten pA-
viselig endring av normaladferden.

Det er denne type iakttagelser som ligger bak den oppfatning at rein
forholdsvis snart vender seg til høyspentledninger og at de følgelig
på sikt ikke representerer noe trekkhinder for dyrene. Og det er
rimelig å anta at høyspentledningene og den "takhøyde" de har, ikke
oppfattes som truende etterhvert som reinen venner seg til det nye.
Men 4 venne seg til betyr 2 bli fortrolig med, hvilket vil si at
dyrene ikke forbinder ubehageligheter eller overraskelser med frem-
medelementene, dvs. bakholdsangrep av rovvilt, plutselige lyder el-
ler lukt og syn av mennesker. Ettersom rovvilt ikke lenger er karak-
teristiske trekk ved reinens miljø og sannsynligvis hellerikke be-
nytter høyspentledningene som utgangspunkt for predasjon kan vi se
bort fra denne faktoren. støy fra ledningene i form av vindsus og
elektriske utladninger kan nok tenkes under spesielle værforhold å
føre til uro hos reinen og resultere i at de periodevis unngår led-
ningtrasene og omrAdene rundt. Observasjoner omkring dette mangler
imidlertid.

Menneskelig aktivitet i tilknytning til ledningen er etter min opp-
fatning den viktigste av de faktorene som avgjør om og i hvilken
grad reinen reagerer på en høyspentledning. Ledninger uten tilhør-
ende veier, bebyggelse, turistløyper etc. antar jeg at reinen på
sikt venner seg til. Ledninger med tilhørende menneskelig virksom-
het vil trolig ha mer langvarige og dyptgripende konsekvenser for
reinens trekk og dermed for deres bruk av områdene. Slike ledninger
kan forsinke og endre reinstrekket og helt eller delvis stenge rein-
bestandene eller spesielle kategorier av dyr (f.eks. simler med
kalver) ute fra omr&dene p4 den andre siden.

Hvilke omfang pavirkningene vil f2 avhenger av om vi har med tam-
rein eller villrein å gjøre, ledningens plassering i området (sen-
tralt eller perifert plassert) og menneskelig aktiviteti tilknyt-
ning til ledningen.

Det er gjennom årene bygget en rekke høyspentledninger gjennom tam-
reindistrikt og villreinområder. Det foreligger i den forbindelse
en rekke observasjoner og sakkyndige uttalelser i forbindelse med
både forundersøkelser og skades-erstatning.

d) Tamrein

Reindriften er karakterisert ved at man innretter seg mest mulig
etter reinens naturlige behov og foretar flyttinger mellom de for-
skjellige beitetyper og omrder som svarer til reineneskrav gjen-
nom året. Utover nødvendige tiltak som flytting, merking, slakte-
samlinger og skillinger, uroes reinen minst mulig, selv om den pas-
ses. Som de fleste dyr har også reinen klare vaner. Den oppsoker de
samme Arstidsbeiter og kalvingsland Qr etter Ar.
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Statens viltundersøkelser (nå Viltforskningen, OVF) sendte1 1970
ut en forespørsel til en rekke personer innen tamreindriften og
villreinforvaltningen og jegere, om reinens forhold til høyspent-
ledninger og veger. svarene som innkom var svært sprikende og ga
ikke  grunnlag for noen konklusjon. Saken ble derfor arkivert. Jeg
refererer innholdet i svarene for fullstendighetens skyld. Rein-
eierne i Fauske og Salangsdalen uttaler at tamreinen reagerer på
kraftledninger i høyfjellet og velger nye trekkveier. De reagerer
ikke sa mye pa kraftledninger i skog. Det er menneskelig ferdsel
som gir storst utslag pa reinen (Pavall1970, Eira 1973). Lappe-
fogden i Øst-Finnmark og Fylkesmannen i Troms mener at reinen ven-
ner seg til kraftledningene (Alstad1973, Prestbakmo1973). Bane-
inspektør Linjordet(1973) i Mo i Rana uttaler at kraftledningen
til linkstasjonene ved Bolna ikke har medført ulemper for reinen.
Derimot vil lavtliggende kraftledninger være en stor hindring og
risiko for reinen. Ifølge lappefogden i Vest-Finnmark er det en al-
minnelig oppfatning blant reineiere at kraft- og telefonledninger
fører til avdrift i forhold til reinens normale trekkveier (Sara
1973). Dog krysser reinen slike anlegg lettere ved naturlige trekk
enn under drift.

Det er bred enighet blant alle som svarte på henvendelsen at det er
støyen fra ledninger og master reinen reagerer på. (Det hevdes med
referanse til kollisjoner mellom bil/tog og rein at støy ikke skrem-
mer dyrene. Grunnen til at dyrene oppholder seg i jernbane/veitras-
sene og derfor blir pakjort, hvilket serlig skjer i vinterhalvAret,
er at trassene snoryddes og folgelig fremst&r som fristende trekk-
vei. Lyden kan nok skremme men dyrene rekker ikke å unnslippe).

Kraftlednin en Tunns odal - Nedre Ross@ a

Basert på generelle uttalelser om reinens forhold til kraftled-
ninger, fant Mellquist(1975) i forbindelse med kraftledningen Ross-
aga - Tunnsjodal, avvikende standpunkteri de sakkyndige uttal-
elsene. Villmo (1970) og Villmo & Tveitnes(1972) mente at kraft-
ledningene kan virke inn på reinens trekkmønster og dermed i deres
bruk av beitene. Skadene og ulempene blir sterkest dersom ledningen
går langs en trekkvei. Lif (1972) og Lundberg(1973) henviste til
at kraftgatene i Sverige benyttes som trekkveier av reinen og at
man på tamreinhold ikke har registrert noen negative effekter av
ledningene, snarere tvert imot.

Uenigheten kan muligens delvis bero på at Lif (1972) omtaler for-
holdet mellom rein og ledninger i skog mens Villmo (1970) og Villmo
& Tveitnes(1972) uttaler seg om ledninger og rein over tregrensen.

Gaare 0g Ritz€n (1974) uttalte seg som rettsoppnevnte sakkyndige
til samme kraftledning basert på egne befaringer, på de overnevnte
arbeidene og Dalane (1970), Klein (1971) og Hesjedal's vegetasjons-
kartlegging. De konkluderte med at ledningene førte til (1) varig
bortfall av beiteland= summen av mastefester og anleggs/oppsynsveg
og (2) et tidsbegrenset, anslagsvis 3 år, uromoment som forstyrrer
reinens frie ferdsel og som derfor virker på tilgjengelighet av
beiteland, og merarbeid ved flytting i denne tiden.
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Kraftlednin en Tunns odal - Namsos trafostas on

Sakkyndige Gaare& Villmo (1977) antok at reinen etter en tilven-
ningsperiode pa anslagsvis 3 ar fortsatt vil være sky overfor led-
ningen og neppe frivilling passere under den i perioder med vind og
coronastøy.

Kraftlednin ene fra Sk omen kraftverk til Kanstadbotn trafostas on
til Kobbvatn BAtsvatn

Sakkyndige Gaare & Villmo (1979) deler skadevirkningene opp i an-
leggsperioden og tilvennin s erioden. Det fastsl@es at det blir mye
forstyrrelser for reinen mens ledningene oppfores. Tilvennings-
perioden er avhengig av flere forhold f.eks. om reinen gar fritt
eller om den drives og dyrenes tamhetsgrad. Med de erfaringer som
reineiere bade i Norge og Sverige har gjort, synes det 4 vare mulig
4 regne en gjennomsnittlig tilvenningstid pa 3 Ar etter anleggs-
tidens slutt for vanlig beiteland og 4 ar etter anleggstidens slutt
for. flytte- og trekkveier. Det ma ogs@ regnes 4 Ar i et kalvings-
land. Det er særlig de ulike lydene i ledningen under ulike værfor-
hold som krever en lang tilvenningstid. Lydene kan beskrives som
knitrelyd fra ledningen, en tordenlyd i nærheten av mastene særlig
i sterk vind og en form for strengelyd som høres fra mastene.

Det er vanskelig a p2vise at det tap av beite som oppstAr ved byg-
ging av kraftledningen fører til en direkte reduksjon av antall rein
eller at beitekapasiteten reduseres slik at antall rein må reduser-
es. Det er også vanskelig å påvise at forstyrrelsene i forbindelse
med kraftlinjene fører til vekttap hos dyrene. Det er sluttelig
vanskelig a pavise at bygging av kraftledninger f.eks. gjennom
kalvingsland fører til direkte tap av dyr, selv om det er rimelig
grunn til a tro at det indirekte kan medvirke til tap.

Det som er helt klart er at både anleggsvirksomheten og den etter-
følgende perioden medfører en større arbeidsinnsats for reineierne
og større kostnader blant annet til bruk av bil og snøscooter. Støy
og uro under anleggsarbeidet og senere fra ledningen medfører at
rein trekker bort og sprer seg til andre områder.

Kraftlednin en Ska e - Verdal

Sakkyndige Gaare & Skjenneberg (1979 a) deler virkning av kraft-
ledningen på rein i tre hovedavsnitt: varig eller midlertidig beite-
berøvelse, merarbeid i forbindelse med driving av flokkene og for-
styrrelser i anleggstiden. De uttaler generelt at ved moderate vind-
hastigheter vil master og ledninger gi støy. I tillegg coronastoy i
perioder med høy luftfuktighet. I slike perioder vil fritt beitende
dyr nok passere under ledningen, men de roer seg ikkeder og utnyt-
ter derforikke beitet.

De pApeker at systematiske undersokelser av dette ikke er gjort,
men minsket slitasje av lavmatten under en kraftledning av samme
storrelsesorden er kjent fra Hardangervidda villreinomr&de ved
Strengen. Rein under driving er i en stress-situasjon hvor de rea
gerer ekstra lett på forstyrrelser som er uventede eller uvante.
Ledningen selv, som del av landskapet og eventuell støy fra den kan
oppfattes som slike forstyrrelser. For å sikre drivingen av større
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flokker vil dette kunne løses ved A leie ekstramannskap, hvilket
vil si merarbeid. De sakkyndige regner med at dette bedres etter
tilpassing p4 anslagsvis 4 Ar.

Kraftlednin en Kolsvik - Tunns odal

De sakkyndige Gaare & Skjenneberg (1979 b) deler skader og ulemper
for reindriften som følge av kraftledningen i tre:

A. Skader p! beitet p.g.a. mastefester, samt kjøring i terrenget.

B. Forstyrrelser for reinen under anleggstiden.

c.Forstyrrelser og hindringer for reinen p.g.a. egenskaper ved
den ferdige ledningen.

De sakkyndige fant at det burde gis erstatning for tapt vinterbeite
ved mastefester og kjoring i lendet(A) fordi vinterbeitene var yt-
terst marginale. Dette tok retten til følge. Forstyrrelser av reinen
under anleggstiden (B) omfattet støy fra mastearbeidet og fra heli-
kopter og trafikk under linestrekkingen. Forstyrrelsene resulterte
i at reinen spredte seg, fant andre beiteomr!der og var vanskeligere
å drive. Forstyrrelsen under punkt (C) vurderte de sakkyndige ut
fra fritt beitende rein og rein som er under driving. Fordi linjen
Kolsvik - Namsen for det meste ikke g!r gjennom marginalt beite,
fant de sakkyndige at ledningen ikke hindret reinen i dens beite-
bruk og at frittbeitende rein ville venne seg til kraftledningen.

Annerledes stilte det seg for rein som var under samling eller
driving. Reinen er da under stress og er langt sterkere på vakt
overfor ukjente og fremmedartede ting i terrenget. Reinen drives
under ledningen ved flere anledninger og de sakkyndige antar at
ledningen forårsakerøket drivingsinnsats.

e) Villrein

Mens  tamreindriften i noen grad kan dirigere reinens bruk av om-
rAdene s er villreinforvaltningen helt uten slike muligheter. Vill-
reinen vil i enhver situasjon og til enhver tid reagere på sine om-
givelser ut fra sitt arvemessige og tillærte adferdsmønster. Men-
neskelige aktiviteter og inngrep som man kan tvinge tamreinen til å
akseptere og 2 leve med, lar seg ikke pdytte villreinen.

Olstad (1945) skriver: "Under sine streiftog kommer villreinen aldri
ned pa lavlandet. Den skyr ogs4 hoyereliggende bebygde strok, selv
om bebyggelsen er spredt. Heller ikke krysser den jernbanelinjer og
sterkt trafikkerte veier. Kraftledninger og telegraf- og telefon-
linjer synes den ogsa nodig 2 ville passere."

Denne beskrivelsen bygger på den erfaringen man hadde om villreinens
livsmønster og adferd fra århundreskiftet og frem mot den andre
verdenskrig. Beskrivelsen passer nok ikke uten videre på dagens
villrein.

Faktum er ifolge Dalane (1970) "at dyrene har oppfort seg langt an
nerledes i den 20-30 Ars perioden enn hva man etter Olstad hadde
erfaring for tidligere. Større og mindre villreinflokker har krysset
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veier, jernbanelinjer, telefon- og høyspentledninger sA og si over-
alt og i et slikt omfang at man vanskelig kan si at disse kommunika-
sjonslinjene nå synes A representere hindre undervisse gitte for-
utsetninger."

I flereav våre villreinområder der vi har hentet våre erfaringer
om villreinens oppførsel, har det gjennom lengre tid vært for store
bestander i forhold til beiteressursene og beitene er sterkt ned-
slitt. særlig gjelder dette vinterbeitene. Stammene vil derfor sann-
synligvis reduseres av naturlige årsaker, eller de vil bli redusert
ved sterkere jakt. En redusert villreinstamme vil få et større om-
råde til disposisjon og populasjonspresset vil opphøre. Det er da
rimelig å anta at tendensen til å krysse kommunikasjonslinjer av
diverse slag vil avta.

På Statens viltundersokelser's foresporsel om reinens forhold til
kraftledninger svarte tre personer med opplysninger. K. Haukelid
var fjelloppsynsmann pa Haukelidseter i tiden 1947-56. Ifolge Hauke-
lid (1970) var det telefonlinjen langs riksveien som stoppet rein-
trekket mellom nord og syd-siden av riksveien. Gjennom vinteren
1967--68 observerte K. Rabbe i Røldal viltnemnd at reinen ofte pas-
serte under 20 kV kraftledningen som sto under spenning (Rabbe
1970). Ved et tilfelle fant han at flokken hadde stått under en
transformatormast og skubbet seg til masten. Damvokter H. T. Uti-
gaard ved Aursjoen i Snohettafeltet uttaler at reinen i Aursjotrakt-
ene ikke var redd verken kraftledninger eller telefonlinjer (Uti-
gaard 1970).

Reguleringsteamet ved DVF har tilleggsopplysninger (Kjos-Hanssen&
Gunnerod 1977). Sauda-Forre-Lyse-Tonstad kraftledningen (275 kV)
som gar nord-sor i Ryfylkeheiene har oyensynlig ikke hindret et buk-
ketrekk vestover om sommeren eller at rein på vinterbeite når de
vestligste beiteomrAdene utpå vinteren.

På bakgrunn av disse iakttakelsene og observasjoner av bukketrekket
i forbindelse med Kvanndal-Songa kraftledningen (se sakkyndige ut-
talelser om denne ledningen referert senere) konkluderer de med at
kraftledninger vil virke hindrende på bukketrekket under anleggs-
tiden og et par år etter, men at reinen venner seg til ledningen i
løpet av 2-3 Ar. Det er all grunn til å tro at det er de samme in-
divider som beiter i de perifere bukkeomrAder Ar etter Ar. Kjos-
Hanssen& Gunnerod (1977) har også observasjoner av fostringsflokker
(simler og kalver) og deres forhold til kraftledninger. Simler er
vre for forstyrrelser i kalvingstiden i likhet med fostringsgrup-
pene etter kalvingstiden. Ved flyobservasjon 17. juli 1976 ble en
stor fostringsflokk sett idet den beitet ved og under 275 kv-led-
ningen Dalen-Forre, der den gar gjennom ovre del av bjorkeskogenp
sørsiden av Botsvatn ved Bykle. Dalen-Førre ledningen krysser Setes-
dalsheiene vest for Botsvatn. Det er ifølge Kjos-Hanssen& Gunnerod
(1977) intet i reinens utbredelsesmonster som tyder på at ikke denne
ledningen også passeres av reinen. Forfatterne tar imidlertid for-
behold om at deres observasjoner er foretatt i godvær da det som
kjent er lite støy fra ledningene. Hvorvidt coronaeffekt eller vind-
sus fra kraftledningene kan holde reinen borte i kortere eller
lengre tid er ikke kjent, noe som søkes avklaret ved de fortsatte
undersøkelser. I det videre feltarbeidet ble det ikke foretatt ob-
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servasjoner av trekk under ledningene i støyperiodene som kunne av-
klare spørsmålet. Det er ikke uvanlig at reinflokker krysser led-
ningene i støyperioder, men direkte observasjoner av dette ble bare
foretatt når reinflokkene var skremt av anleggsvirksomhet eller
jegere (Odd Kjos-Hanssen pers. medd.).

Kjos-Hanssen (1980) har opplysninger om følgende ledninger 275 kV-
linjen Dalen-Forre, en 66 kV-linje fra ystol til Hovden og en 66
kV-linje Adneram Roskreppfjorden. Han konkluderer med at ingen av
disse ledningene har hatt noen effekt på reinstrekket verken under
byggingen eller senere.

Reimers (upublisert materiale fra 1980) iakttok skogscaribou (wood-
land caribou) som ved flere anledninger passerte under kraftled-
ninger i skog p2 Newfoundland.

Kraftlednin en Kvanndal - Son a

I forbindelse med et begrunnet spørsmål i Stortinget beskriver Dal-
ane (1970) villreinens adferd i forhold til bestandstetthet i Norge
fra forrige århundre og frem til slutten av 1960-årene. Han antar
at reinens skyhetøker med minkende bestand og vice versa. Vill-
reinens manglende respekt for veier, toglinjer, kraft- og telefon-
ledninger i 1960-årene kan forklares ut fra at villreinbestandene
er store og at neringsstress presser dyrene til 2 matte akseptere
langt mer av menneskelig aktiviteter. Bestandene er flere steder
for store og vil enten selv reduseres eller bli redusert ved øket
avskyting. Dalane (1970) støttet av Reimers (1970) uttaler at det
pa lengre sikt derfor ikke er grunn til helt avvise muligheten av
at nevnte kraftledning vil kunne redusere jaktsjansene for de som
har sine jaktterrenger nord for ledningen. Ledningen ble bygget i
1970-72 av NVE - Statskraftverkene.

Skjønnsretten (Vest-Telemark herredsrett 1973) drøftet ledningen i
1973 og fant på bakgrunn av innhentede opplysninger at det tradi-
sjonelle bukktrekket til jellomr&dene opp mot Roldal-Haukeli 1kke
var stoppet av ledningarbeidene i anleggsperioden. Men de fant at
jakten i anleggsperioden hadde gitt noe mindre utbytte. Dette til-
skrev de den trafikk og uro som anlegget hadde fort med seg.

Etter en samlet vurdering av sakkyndiges utredninger i forbindelse
med denne ledningen fant retten ingen grunn til å anta at den ville
fremby varig hinder for reintrekket. Retten antok at mulige skade-
virkninger på reinen ville opphøreom et par års tid (etter 1973).

Kjos-Hanssen& Gunnerod (1977) gir supplerende opplysningerom
linjen og konsekvensene for reinen: ".... i årene 1967-69 var det
svært meget rein, i dette området (der ledning var planlagt) i som-
mermånedene. I anleggstiden (1970-72) var det påtakelig mindre rein,
med et fall i jaktutbyttet. En nærliggende årsak er at arbeidet med
ledningen laget forstyrrelser og hindret bukketrekket nordover på
forsommeren.I 1973 og 1974 var det mindre rein i området enn i år-
ene for ledningen ble bygget, men bade i 1975 0g 1976 var det en
relativt stor bestand av bukker i området." Kjos-Hanssen (1980) har
flere opplysninger om denne ledningen. Fra figur 2 fremgår det at
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fellingstallene fra omrAdene nord for ledningen fortsatte A øke  i
arene 1977-79 hvilket tyder pa at virkningen pa reinstrekket var
kortvarig.

Kraftlednin ene Sunndalsora - Les a

To parallelle kraftledninger skjærer igjennom to villreinomrAder
snøhettafeltet og Nord-OttadalsomrAdet. Sakkyndige uttalelser er
gitt av Hagen (1967), SorumgArd& Heitkotter (1980), Gaare& Gabri-
elsen (1982) 0g Reimers (1982b). En samlet vurdering av innhentede
opplysninger i form av sakkyndige uttalelser og vitneutsagn i for-
bindelse med de to parallelle kraftledningene, gir som konklusjon

Antall
felte
rein so

40

30

Trase- Linje-
stikking bygging

20

10

1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 4r

Fig. 2. Antall felt rein i de deler av Suldal og Vinje kommuner som
ligger nord for 275 kV linja Kvanndal-Songa. Basert på vilt-
nemndenes fellingsstatistikk for området. Statistikk fra før
1967 foreliggerikke, men avskytingen antasa ha ligget pa
1967-nivå eller noe lavere. Mange andre faktorer enn kraft-
linjebygginga kan ha påvirket fellingsresultatet. For året
1968 skyldes det dårlige fellingsresultat ugunstig vær med
mye sørlig vind i tida før jakta begynte. Figuren må derfor
kun tas som en indikasjon på at kraftlinjebygginga skadet
jakta. Figuren viser imidlertid klart at 5 år etter at linje-
bygginga var avsluttet sA hadde linja i alle fall ingen ef-
fektp jaktutbyttet. (Kjos-Hanssen 1980).
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at reinens bruk av beitearealene vest for ledningene (arealet utgjør
ca 1/3 av Snohettafeltets samlede areal p2 3 290 km) er sterkt
redusert i 1970 og 1980-årene. Bare et lite antall av bestanden
trekker forbi "aktivitetslinjen" som i 1983 utgjøres av 2 kraft-
ledninger, veien Littledalen - Aursjoen, veien Aursjoen - Lesja,
hyttebebyggelse, setre, Aursjomagasinet. Registrering av tidligere
tiders fangstanlegg (Skogland& Molmen 1980) viser at områdene vest
for "aktivitetslinjen" var sikre villreinterreng i eldre tid. Det
hersker ingen tvil om at det er den samlede menneskelige aktivitet
i form av tekniske inngrep og trafikk som er årsak til at reinen
ikke lenger passerer mellom de to delområdene. Det har ikke vært
mulig å avgjøre virkningen av kraftledningene alene på reinstrekket.

Spørsmålet om skadevirkningene av vassdragsreguleringen, spesielt
kraftledningene og oppdemming, har vært vurdert i underskjønn, re-
visjonsskjønn og overskjønn. Flertallet i overskjønnet fant det
godtgjort at vassdragsreguleringen hindrer reinstrekket og fastsatte
et årlig erstatningsbeløp på 60 000 1983-kroner. Overskjonnet er
anket til Høyesterett.

Kraft lednin en Aurland - Fardal

Gabrielsen (1972) uttaler i sin sakkyndige uttalelse at det for
villrein ikke er noe faglig belegg for A past2 noen produksjons-
skader i forbindelse med kraftledningen. Gabrielsen antar at uroen
i anleggsperioden vil skape problemer for reinsjakten innen det om-
rådet som ligger sør for Blåskavlen, men vest for kraftledningen.
Utover anleggstiden går han ut fra, som temmelig sikkert, at vill-
reinen vil venne seg til kraftledningen og bruke området som den
hittil har gjort.

Kraftlin en Sima - Hau astøl

De sakkyndige Gaare& Gabrielsen (1977) fastslar at de strok kraft-
ledningen går gjennom er en del av det området som villreinstammen
p4 Hardangervidda Arlig@rs utnytter til beite. Dette gjelder for
bukkene. Men også for andre deler av stammen vil området i krise-
situasjoner fungere som et avlastningsområde. Tap av beiter og
beiteskader som følge av bygging av ledninger anser Gaare & Gabri-
elsen (1977) for å være ubetydelig sammenlignet med den totale
beiteressurs som er tilgjengelig for reinen på Hardangervidda. Al-
ternative beitemengder er tilgjengelige både nå og formodentlig i
fremtiden. Ledningtrasseen fra Haugastol og gjennom Finsedalforet
går ikke igjennom spesielt viktige beiteområder.I dette tilfelle
er det ifølge Gaare og Gabrielsen ikke snakk om marginal-beiter.

Ledningen som trekkhindring er det grunn til å vurdere nærmere. For
det første vil den kunne virke hindrende i anleggsperioden for til-
gang på avlastningsområder i mer eller mindre krisebetonte situa-
sjoner. Såvidt vites var vinteren 1976-77 den første gangen på
hvertfall2 ti&r hvor reinen ant det nodvendig 2 trekke bort fra
sine vanlige vinteroppholdssteder på Østvidda, gjennom Finsedal-
føret over på Hemsedal-Hallingskarvterrenget som ligger nordenfor.
Gaare& Gabrielsen (1977) finner det på tross av dette vanskeliga
ans]3 eventuelle skadevirkningerp2 reinstrekket etter anleggstiden.
De finner det imidlertid godtgjort at reinen i anleggstiden vil en-
dre sin bruk av områdene i nær tilknytning til ledningen og fore-
slar erstatning for tapt jakt tilsammen20 dyr i 2 Ar.
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Kraftlednin en Hau astol - Da ali

De sakkyndige Gaare & Gabrielsen(1978) fastslAr at pA denne etap-
pen av kraftledningen fra sima finnes villreinen fra Haugastøl til
Kvanneskarberget og sporadisk i skogslandskapet lenger sør og øst.
Fordi reinens bruk av disse omrAdene er begrenset antar de sakkyn-
dige at beitegrunnlaget ikke blir vesentlig redusert som følge av
ledningen. De regner videre med at villreinen etter fA Ar vil aksep
tere linjen som et landskapselement som den krysser. Betydningen
for reinsjakten kan likevel være følbar i anleggstiden, hvilket vil
si at de regner med at reinen vil unngA omrAdene rundt ledningen i
denne perioden.

Kraftlednin en sima - Aurland

De sakkyndige Gaare& Gabrielsen(1981) viser til at kraftledningen
gAr gjennom de vesentligste delene av to villreinomrAder: Hardanger-
vidda og Nordfjella. De baserer konsekvensanalyse pA fellingstallene
i de jaktfeltene som er berørt av ledningen. De jaktfeltene som har
lavest fellingsprosent ligger ner kraftledningtrasen, 3 felt lig-
ger vest for denne og l ligger pa den nordostre del av trass€ens
løp innen kommunen. I alt er det 7 jaktfelt som ligger vest for
ledningen. Reinens trekk inn i disse vestlige omrAdene g2r pa
strekningen Klevavatn - Fretheimdalsvatn, iser rett nord for Rygg-
vellevatn. Andre trekkmuligheter er det lite av, pA grunn av ter-
rengforholdene. Trekket inn er motivert av tradisjon og søk etter
nering og gar p2 senhosten - tidligvinteren, mens trekket ut er
motivert av paringsdrift og gAr pA sensommeren. Trekket ut i for-
bindelse med brunst og paring er sterkt motivert og Gaare og Gabri-
elsen (1981) antar at bukkene alltid vil finne et tidspunkt pa dog-
net for A passere selv store hindringer. PA grunn av den gradvise
oppbygging av dette trekket med pendling frem og tilbake om ingen
hindringer finnes, er det fare for at dette vestomrAde kan tømmes
for rein før jakt. Gaare & Gabrielsen(1981) finner det ikke urime-
lig at en slik tømming av de vestenforliggende omrAder vil forekom-
me iallefall i 1 av de 3-4 Ar anlegget drives.

Gaare og Gabrielsen ser bort fra tap av beiteland ved mastefester,
veger etc., fordi det var sommerbeiteland i overskudd. som varig
landskapselement kan nok ledningen virke hemmende, men trekket inn
i vestomrAdene har god tid p seg og jakten vil neppe bli skadelid-
ende.

I sin vurdering av forholdene i Ulvik antar Gaare& Gabrielsen
(1981) at enkelte jegere kan fA jakten forstyrret under anleggs-
driften. Likeledes vil det være rimelig A erstatte en mulig frem-
tidig barriereeffekt nAr reinstammen reduseres og dermed blir mer
normal. To parallelle ledninger med corona-sty kan fryktes 4 tomme
terrenget pA vestsiden i enkelte Ar tilsvarende forholdet i Aurland.

Kraftlin en Les a - VA 3mo

To parallelle ledninger(132 0g 300 kV) og en sommervei passerer
igjennom de østlige delene av Nord-OttadalsomrAdet. Den ene led-
ningen ble bygget i 1960-61, den andre i 1970-72. Nord-ttadalsom-
radet var en del av Trio tamreinlag A/L's orde inntil 1965. (Reim-
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ers 1972). ppkjopt tarein fra Trio ble satt ut i or&det i 1964-
65 og jakt ble åpnet på den nye villreinstammen i 1967. Stammen
øket  fra ca 600 dyr før kalving i 1965 (Reimers 1972) til 3 251 dyr
før kalving i 1975 (Holthe 1977). Reinen har hatt rikelig med vin-
terbeiter vest for ledningene og dette er sannsynligvis grunnen til
at reinen  ikke  passerte ledningene for å beite de prima vinter-
beitene i øst, i de første årene etter 1965 da stammen var under
oppbygging. Observasjoner frem til midten av 1970-årene tyder på at
rein som på vinteren har vært på trekk østover har returnert fra
ledningene uten å krysse (Heitkøtter pers. medd.). En befaring langs
linjene 2. april 1976 viste spor av en flokk på ca. 100 dyr som had-
de trukket mot ledningen, uten 2 krysse (Reimers& Sorumg&rd 1976).
Spor fra flokker på henholdsvis 40-50 dyr, 8 dyr og 60-70 dyr har
trukket under ledningen på flere steder og oppholdt seg i ledningens
nerhet. Nord-ttadalsstammen ble tellet den 3. april 1976 og bare
60-70 dyr (bare bukker), ble funnet øst for ledningene.

En ny observasjonstur ble gjennomført langs ledningene 2. mars 1977
(Sørumgård 1977). En stor flokk (muligens 1000 dyr) hadde krysset
ledningene bade i st-vest og vest-ost retning. Det var ogs4 spor
av 30-40 dyr og en annen stor flokk som hadde passert ledningene og
som hadde beitet langs og under ledningene.

Inntrykket fra begge observasjonsturene er at reinflokkene fortrin-
nsvis krysset ledningene der disse ligger lavt i terrenget og
sjeldnere der ledningene ligger høyt i terrenget.

Jakt har vært drevet i Nord-Ottadalsområdet fra og med 1967. Hsten
1977 var første året rein ble felt øst for ledningene (Molmen 1977).
Reinen var da sterkt presset av 300 jegere. Molmen (1977) nevner
forøvring at kraftledningene var en absolutt barriere i årene 1966-
74. Senere har det vært kryssing, men ikke i så stort omfang at det
er blitt en fast bestand på østsiden. omfanget av fangstanlegg i
områdene øst for ledningene viser med all tydelighet at disse om-
rådene tidligere var sikre villreinterreng (Mølmen& Reimers (1977).

Kraftlednin er i forbindelse med viltbiolo iske forundersokelser
Jotunheimen/Breheimen

De sakkyndige Molmen & Reimers (1977) identifiserer i alt 7 kritiske
konfliktområder mellom anlegg og villrein, hvorav 2 er kraftledning-
trasseer: Finndalen og Sota-Mysubytta. De sakkyndige antar at byg
ging av en 275 kV ledning parallelt med den eksisterende 66 kV led-
ningen fra Hundsjøen til Vågåmo vil føre til at arealene mellom Fin-
ndalen og Vågåvatn vil falle ut av reinens bruk i alle fall de nærm-
este 5-10 Ar. Det er ikke mulig å konkludere med at tilstanden blir
permanent.

En 275 kV ledning Sota-Mysubytta området vil kunne representere et
trekkhinder for reinen, men skadeomfang og langtidsvirkningen av
inngrepet på reinen kan ikke forutsies.

f) Konklus on kraftlednin er

En vurdering av det fremlagte materialet tilsier en forsiktig on-
klusjon ford1 det meste er preget av antagelser og meninger og svert
lite er basert pd eksakte kunnskaper.
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1. Sikre konsekvenser av kraftledninger er varig tap av areal som
belegges til mastefester og midlertidig tap av areal som ødeleg-
ges i forbindelse med transport av linjemateriale. Betydningen
for rein er liten, men avhenger av beitets marginalitet.

2. I anleggsperioden vil rein vanligvis endre sine trekk og sitt
beitebruk. Arsaken er først og fremst menneskelig aktivitet i
forbindelse med anleggsvirksomheten.

3. Et utilstrekkelig datagrunnlag gir som foreløpig konklusjon at
bAde tam og vill rein venner seg til kraftledninger som ikke føl-
ges av annen menneskelig virksomhet som veitrafikk, turiststier,
bebyggelse etc. etter fA Ar.

4. Kraftledninger kombinert med annen menneskelig virksomhet kan
endre reinens trekk for lengre perioder, eventuelt føre til per-
manent stenging av trekkruter og dermed føre til tap av større
beitearealer.

5. Faktorer som har virkning eller som kan tenkes 2 virke inn p@
reinens eller caribouens trekkmotiv for A passere en kraftledning
er ledningens topografiske plassering, om ledningen gar i skog
eller Apent lende, ledningens plassering i forhold til beite-,
kalvings- og paringsomrAder, corona- eller vindstøy fra ledning-
en, dyrenes kjønn og alder og deres tidligere erfaring.

2-4 Ole- o asslednin er

a) Rorlednin er over bakken

Eksperimentelle data om caribou og reinens reaksjon pA rørledninger
lagt over bakken, simuleringsstudier i Prudhoe Bay-omrAdet og Se-
ward Peninsula i Alaska, kommer fra Child (1973a, b, 1974, 1975),
Child& Lent (1973). Informasjon om rein/caribou reaksjon pA opera-
tive rorledninger stammer fra Joint State/Federal Fish & Wildlife
Advisory Team (JFWAT) tre&rsprogram (Cameron & Whitten 1976, 1977,
1978, 1979, 1980, 1982, Cameron et al. 1979, Whitten& Cameron
1983). Mer generelle opplysninger stammer fra Andreev (1972, 1979,
sitert i Klein 1973, Klein 1980), Fielder (1975), Klein (1975),
Klein (1978 sitert i Roby 1978), Klein (1980), Taylor sitert i ca-
le (1974), Villmo ( 1975). ·

Child fant at de fleste av caribouene som nærmet seg den simulerte
rørledningen viste unnvikende adferd. Av totalt 5599 dyr passerte
994 (17.6%) over ledningen p2 spesiallagde ramper, 273 (4.9 %) pas-
serte via underganger, 36 (0.7 ) krop under gjerdet som simulerte
ledninger og 1924 (34.4 ) reverserte trekkretningen. Resten av dyr-
ene 2372 (42.4%) fulgte simuleringsgjerdet til det sluttet og kom
seg forbi "ledningen" pa den m@ten. Child's konklusjon fra dette
samt et tilsvarende forsøk med en mindre oljeledning som omfattet
1362 dyr var:

1. Hvorvidt caribouen passerte over eller under ledningen var av-
hengig av flokkens størrelse og kjønnssammensetning og leder-
dyrets kjønn. Enkeltdyr og mindre grupper passerte lettere enn
store grupper. Grupper ledet av bukker passerte lettere enn grup
per med simler som ledere.
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2. Jo mer plaget av insekter dyrene var jo lettere passerte de led-
ningene.

3. Ettersom tidspunktet for høstvandringen nærmet seg, økte hyppig-
heten av passeringer noe som kan forklares med at dyrene ble
sterkere motivert.

4. Data ga grunnlag for å anta at caribouen vendte seg til simu-
leringen.

5. Over ganger var mer attraktive enn underganger.

6. Kalver krysset ikke ledningen uten ifølge med sine mødre. Simler
og kalver ble ofte skilt av ledningen, men fant hverandre igjen
etter relativt kort tid.

Child& Lent (1973) 0g Child (1977) viste at tamrein p4 Seward Pe-
ninsula reagerte på den simulerte oljeledningen omtrent på samme
mate som caribou.

Arbeidene til Cameron og Whitten er særlig verdifulle fordi de er
de mest systematiske observasjonene av caribou og deres reaksjon på
en operativ oljeledning. Etter seks års studier og 48 000 km obser-
vasjonslinjer står følgende klart (Cameron& Whitten1982):caribou
som har valgt 4 oppholde seg i omrdene i nerheten av oljeledningen
og tilsynsveien er sjelden eller aldri representative for hele stam-
men. Voksne bukker er svært vanlige og utgjor80-100% av alle ob-
servasjonene. Disse prosentene står i klar kontrast til 40 % som er
bukkeprosenten i hele bestanden. Simler og kalvers bruk av de bebyg-
gete områdene er følgelig meget liten. Noen caribou krysser ledning-
en uten problem og ville vel krysset en hvilken som helst ledning
selv om de måtte ha krøpet under den. Andre nøler eller nekter å
passere. Det er ingen klare indikasjoner på at det er selve olje-
ledningen som skaper problemer for caribouen. Mange bukker og få
simler og kalver er også et karakteristisk trekk for områder der
oljeledningen er lagt i overdekkede grøfter. Cameron& Whitten
(1982)antar at det som skremmer caribouen vekk fra oljelednings-
korridoren er veitrafikk, konstruksjonsarbeider og menneskelig ak-
tivitet. Det faktum at caribouen unngår hele oljeledningskorridoren
har resultert i at antall passeringer er kraftig redusert og at det
har vert umulig 2 m&le frekvensen av passeringer.N kan man jo si
at dette siste ikke er særlig interessant, ettersom dyrene faktisk
unngar hele korridoren.

Data tyder på at oljeledningen er i ferd med å splitte The Central
Arctic Herd i en vestlig og en østlig bestand. The Central Artie
Herd har, til tross for disse tilsynelatende negative faktorene,
fortsatta oke i antall og det er ingen tegnp reduksjon i rekrut-
tering eller på overbeiting, sultedød eller forgiftning verken i
denne bestanden eller i Nelchina-stamen som er den andre store ca-
riboubestanden som er påvirket av oljeledningen. Men på den annen
side kan Cameron og Whitten heller ikke klart demonstrere total
harmonisering mellom ledning og caribou.

Rapporter fra Sovjetunionen er mer sprikende. I forsok p2 4 impon-
ere besøkende eksperter har de gitt inntrykk av at ledninger over
bakken er "lett match" for reinen (Fielder 1975, Taylor in Calef
1974, Tester 1979). Disse p@standene star i konflikt med andre kil-
der. Skrobov (1972) har beskrevet hvordan trekkende rein i Norilsk
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reagerte pa rorledninger over bakkeniv2. Reinen virret omkring og
greide bare å passere på steder hvor snøen dekket ledningen eller i
forsenkninger der de kunne springe over. Ledningen førte til at
reinen matte finne andre beiteomrader.

V. N. Andreev, en velkjent russisk biolog, fortalte til Klein
(1973, 1980) at eksperimentelle overganger stort sett ikke virket.
selv bredt anlagte overganger med ledegjerder førte til at bare 25
% av reinen krysset ledningen. Allikevel har reinbestanden fortsatt
å øke i antall. Bestandsvekst i situasjoner der rein og caribou kom-
mer i konflikt med menneskelig aktivitet er neppe noe å overraskes
over. unntagen i bestander med ekstrem tetthet opptil 30-40 dyr pr
km (de fleste rein/cariboubestander i verden teller under 2 dyr
pr km), vil bestandsutviklingen vere dominerende avhengig av
jaktuttak og predasjon. Den naturlige dodlighet i form av sykdom-
mer, ulykker og sult er liten i de fleste reinbestandene. Små en-
dringer i jaktuttak og predasjonpress i en bestand vil raskt regist-
reres som bestandsøking eller reduksjon. Virkningen av ledningen
har helt ubetydelige kortsiktige virkninger på bestandsstørrelsen
sammenlignet med jakt og predasjon.

b) Ned ravde rorlednin er

Det finnes ingen publiserte observasjoner av rein og caribou's re-
aksjoner på faktiske eller simulerte nedgravde rørledninger. Etter-
som caribou har lettere for å passere rørledninger via overganger
enn underganger og fordi nedgravde rør ikke representerer vesentlige
forskjellige terrengformasjoner enn det dyrene konfronteres med i
sitt naturlige miljø, er det antatt at nedgravde rør ikke betyr noen
vesentlig hindring sammenlignet med rør over bakkenivå (Banfield
1974, Cale & Lortie1971). Faktorer som kan tenkes 2 virke pa dyr-
ene er eventuelle grafter, bratte eller hoye kanter, bredden pA ryd-
de-felt i skog og typebeplantning.

Det svenske Vattenfall(1983) har forsokt 2 klarlegge konsekvensene
pa reinneringen med overforing av naturgass gjennom Sverige fra
Nord-Norge og Trondelag. Rordimensjonen er 1.4 m + isolasjon. Ror-
ledningen er tenkt lagt enten i innlandet eller ved kysten. Rørled-
ningen skal legges 1 en 2-2,5 m dyp og 2 m bred sjakt som fylles
igjen. Ledningen utstyres med kompressor-stasjoner med innbyrdes
avstand på 200 km og skiltes med 3 km avstand mellom skiltene. Leg-
ging av rørledningen vil kreve en 40 m bred arbeidsgate som etter
anleggstiden innskrenkes til 15 m bredde for å muliggjøre tilsyn.
Konsekvensene for reindriften ble ansett å omfatte:

(1) forstyrrelser under selve anleggstiden

(2) en langtidseffekt som med nedgravd ledning og skjermet plas-
sering av kompressorstasjonene vil begrenses til mild påvirk-
ning av reinens trekkretning og trekk-hastighet.

Ledningsgaten vil både krysse og sammenfalle med trekkrutene.

Jeg antar at langtidseffekten av selve rørgaten blir liten og ube-
tydelig for reinen. Men det blir i denne sammenheng i likhet med
enhver anleggsvirksomhet nødvendig å drive ettersyn og derfor lette
adkomsten ved bygging av veier. Dette betyr vanligvisøket ferdsel
som er den største trussel mot reinens bruk av sitt miljø.
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2.5 Turistruter

vardete eller kvistete turistruter virker ikke skremmende på rein
eller caribou. Det gjør derimot den fottrafikk som er en følge av
rutene. svært ofte blir menneskets valg av ruter i fjellet sammen-
fallende med reinens. Turistenes betydning for dyrenes forvillings-
prosess kan tenkes 4 virke pa folgende mate: Ved synet av dyr vil
man som oftest prove 2 kome s2 nrt innp2 at fluktavstanden over-
skrides. Ved stadige gjentakelser vil den økes.

I områder med markert topografi som i Rondane nord er turistrutene
lagt i villreinens trekkruter (Heitkotter1970, 1975, Reimers et
al. 1982). Dalene og flyene er gjennomgende s4 sma, ofte ikke mer
enn noen hundre meter brede, at reinen ikke kan bevege seg på be-
tryggende avstand fra fotfolket. Resultatet er at villreinen i Ron-
dane nord har måttet oppgi sine beiteområder syd for Grimsdalen
gjennom store deler av sommerhalvåret. Bruken av områdene syd for
DørAldalen - Verkilsdalen er etterhvert så lite brukt av villreinen
at omrAdene star i fare for 2 bli "glemt" av reinen. Detteer en av
grunnene til at man på lokalt hold har søkt a etablere egne lokale
reinstammer i disse områdene (Reimers et al. 1982).

Selv om turist-villrein situasjonen kanskje er spesiell i Rondane,
s2 betyr turistrute-trafikken i mange av vare villreinomrder en
reduksjon av tilgjengelig beiteareal og næringsopptak og en økning
av deres aktivitet og dermed deres energiforbruk.

2.6 Stø detonas oner to flø ter motordur kom ressorst etc.

Rein og caribou reagerer lite på støy alene forutsatt at støykilden
ikke er for nær (Mccourt et al. 1974, Russel1977) eller dyrene as-
sosierer ubehag med støyet (Ericson 1972). For eksempel fant Mccourt
et al. (1974) 0g Russel (1977) at caribou reagerte på seismiske de-
tonasjoner med A trekke lenger unna hvis avstanden var mindre enn
800 m. PA lengre avstander hadde detonasjonene ingen virkning.
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VIII

1.

2.

3.

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON

Arbeidet er en litteraturstudie vedrørende virkningene pA rein
og caribou av menneskelig aktivitet.

Tamrein, villrein og caribou har, i de fA situasjoner det har
vært mulig A sammenligne, vist en i prinsipp likearted adferd
vis a vis menneskelig virksomhet.

Til tross for en stor mengde publisert litteratur er kunn-
skapene om rein og caribou og deres reaksjon pA menneskelig
virksomhet forbausende mangelfull. Forfatterne av de mange
publikasjonene uttrykker i stor utstrekning meninger og ikke
eksakt viten. Kravet om at en forstyrrelse er betydningsfull
bare nAr den kan registreres som nedsatt reproduksjon og re-
duksjon av bestandsveksten eller nedgang i bestanden er helt
urealistisk p@ bakgrunn av dagens kunnskapsniv2. Det m@ vre
tilstrekkelig A dokumentere at rein/caribou viser endret ad-
ferd overfor menneskelig virksomhet f.eks. ved at omrAder fal-
ler ut av bruk og at energiforbruket øker og at energiinn-
taket synker.

4. Dyrenes aktivitetsbudsjett oppdelt i energiinntekter (beit-
ing, liggin9 og drovtygging) og energiutgifter (st&ing, grav-
ing i sno etter mat, g@ing og loping) star sentralt i forst&-
elsen av hvorledes og hvor sterkt menneskelig aktivitet virker
pa rein/caribou. Forstyrrelser fører til redusert energiinn-
tak og øket energitap. Vedvarende forstyrrelser vil sluttelig
resultere i nedsatt kondisjon og reproduksjon og øket dødelig-
het.

5. Ville klovdyrs adferd overfor mennesker er stort sett et re-
sultat av vAr adferd overfor dem: de forblir sA ville som vi
lærer dem til A bli. Lukt og syn av mennesker (og rovdyr) er
den helt dominerende fryktutløser hos villrein og caribou.
Dyr som etterstrebes av mennesker eller rovvilt lærer gjennom
egen erfaring eller flokkens erfaring A unnvike livstruende
eller ubehagelige situasjoner. Det er grunn til A anta at in-
stinktiv redsel har lav arvbarhet. Medfodt redsel for likt og
ulikt, ville i seg selv være en livstruende sløsing med energi
og en evolusjonsmessig blindvei. Rein viser jo ingen angst
for smA dyr som rype og hare eller store dyr som moskus eller·
sau. De viser heller ingen redsel for mennesker i omrder der
de ikke etterstrebes, som for eksempel p2 Svalbard. Det drives
jakt pA de fleste villrein- og cariboustammene i verden. Dette
har resultert i en tillært fryktreaksjon og muligens en ut-
velgelse (seleksjon) av mer vare dyr. All virksomhet som dyr-
ene forbinder med mennesker er derfor mulige og sannsynlige
fryktutlosere hos villrein og caribou. Reaksjonsstyrken av-
henger av pavirkninger. Tamreindriften er basert pa en tem-
ming (domestisering) av dyrene slik at de kan hAndteres av
mennesker. Tamreinens reaksjon pA mennesker er derfor lite
fryktpreget og mindre, jo mer veldrevet flokken er. I mange
tamreinflokker drives det dessuten en aktiv utvelgelse og
slakting av "ville" eller vare dyr.

6. Rein og caribou reagerer lite på motorisert ferdsel i luft,
til sjos og p4 land, sAlenge kjoretoyet beveger seg p4 sikker
avstand og ikke er p2 "kollisjonskurs" med dyrene.
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Reaksjonsavstand og styrke er avhengig av årstid, tidligere
aktivitet, tidligere erfaring, flokkstørrelse og flokksammen-
setning og type motorisert gjenstand.

7. Sikre konsekvenser av alle anleggstekniske inngrep er perman
ent tap av areal som nedbygges og midlertidig eller permanent
tap av areal som belegges i forbindelse med anleggsvirksom-
heten. Betydningen for rein og caribou i form av tapt beite-
land er liten.

8. Veier og jernbaner oppfattes ikke som trekkhinder dersom de
ikke etterlater seg skarpe veiskjæringer, brøytekanter eller
forbindes med annen menneskelig virksomhet. Det er trafikken
pa veier og jernbane, som nar den er tett nok, kan endre, for-
sinke eller helt eller delvis stenge trekket og dermed redu-
sere tilgjengeligheten av områdenes beiteressurser. Kommunika-
sjon Apner opp omrAdene for jakt og alminnelig ferdsel. Det
er denne type menneskelig aktivitet villrein og caribou rea-
gerer p2 og som har den klart sterkeste virkning p4 villrein
og caribou.

9. Rein og caribou reagerer lite på ubevegelige fremmedelementer
(hytter, hus, dammer, stolper, snoskjermer etc.) s2 lenge dyr
ene ikke forbinder dem med mennesker og så lenge de ikke er
plassert midt i en trang eller vanskelig trekkvei.

10. Reguleringsmagasin i fjellet har vanligvis stor effekt for
reinen, først og fremst fordi verdifullt beiteland demmes ned
og fordi trekkveier stenges. Beitearealene som neddemmes kan
være forholdsvis beskjedne. Men virkningen på rein og caribou
står ikke i forhold til arealstørrelsen fordi beiteland langs
vann og vassdrag utgjor dyrenes var-, sommer- og hostbeiter
og omfatter eller ligger nær opp til kalvingsområdene. Disse
beitene er av kritisk betydning for dyrenes vekst og kondisjon
gjennom de korte sommermånedene og dermed for deres overlev-
else om vinteren og kalvingssuksess den påfølgende vår. De
kunstige sjøene presser dyrene til å passere i vanskeligere
lende, eventuelt stenger de de gamle trekkrutene. vannstands-
endringer kan vinterstid føre til sprekkdannelser og "dyre-
graver".

11. Arbeidet med kraft-, telefonledninger etc. fører til at rein
og caribou vanligvis endrer sine trekk og sitt beitebruk i
anleggstiden. Arsaken er forst og frerst menneskelig aktivi-
tet i forbindelse med anleggsvirksomheten. Tamrein, villrein
og caribou synes a venne seg til ledninger som ikke følges av
annen menneskelig virksomhet, forholdsvis raskt. Under spesi
elle værforhold (fuktig vær og vind) kan corona og vindstøy
fra ledningene føre til fryktreaksjoner og nølende eller for-
sinket passering. Slik støy kan det tenkes at dyrene aldri
venner seg til. Ledninger som anlegges i sammenheng med annen
menneskelig virksomhet fører lettere til at reinen endrer
trekk for lengre perioder, eventuelt permanent. Faktorer som
kan tenkes a virke inn pa reinen eller caribouens motiv for A
passere en kraftledning er ledningens topografiske plassering,
om den går i skog eller i åpent lende, ledningens plassering
i forhold til beite-, kalvings og paringsomrAder, corona-
eller vindstøy fra ledninger, dyrenes kjønn og alder og deres
tidligere erfaring.
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12. Rorledninger over bakken (eleverte ledninger) synesåvirke
hemmende, men ikke helt stengende pa caribouens trekk. Det er
særlig simler og kalver som viser unnvikende adferd. caribouen
passerer lettere over ledningene (brede jorddekkede over-
ganger) enn under ledningene (brede passasjer der ledningen
er hevet over normal bakkehoyde). Caribouen synes å venne seg
til rørledninger forutsatt at det bygges tilstrekkelig med
overganger. Rørledninger som følges av annen virksomhet f.eks.
veier og trafikk, synes A representere et permanenttrekk-
hinder for caribou. Simler og kalver unngår stort sett rør-
og veikorridorene i hele deres lengde. Nedgravde ledninger
antas ikkeA føre til endret adferd hos caribouen og dyrene
passerer fritt kort tid etter at konstruksjonsarbeidene er
avsluttet. Rørledninger i skog kan tenkesA føre til endrete
trekkvaner hos bade rein og caribou. De snauhogde arbeids og
tilsynsgatene som nedgravde rørledninger i skog krever,vil
kunne lede dyrene inn i nye trekkmønster.

13. Turistruter betyr fotturisme. Villreinen skjelnerikkemellom
jegere og ikke-jegere og reagerer med frykt og flukt pa ofte
lange avstander. Der reinens og menneskets trekkruter er sam
menfallende som i Rondane Nord hindres reinen i a bruke deler
av viktige beiteomrder i turistsesongen.

14. Rein og caribou reagerer lite p4 stoy alene (detonasjoner,
togfløyter, motordur, kompressorstøy) forutsatt at støykilden
ikke er for nær og at dyrene ikke forbinder støyen med ube-
hagligheter.

15. Reinens og caribouens reaksjon pa mennesker og deres virksom-
het er tillært og derfor betinget av det rovvilt- og insekt-
miljø dyrene lever i, av jakt og annen menneskelig aktivitet.
Reaksjonsmonsteret varierer fra mild aktpAgivenhet til vill
flukt avhengig av bestandsdynamiske forhold (flokkstørrelse
alders- og kjønnssammensetning), klimatiske forhold (tempera-
tur, vind, nedbor), insektsituas jon (mengde og aktivitet av
hudbrems, svelgbrems og mygg) og tidligere konfrontasjon med
rovdyr og mennesker. Opphisselse og eventuelt flukt (reak-
sjonsterskelen) i hvert enkelt tilfelle er en funksjon av al-
le disse faktorene. Dette er grunnen til de mange og tilsyne-
latende motstridende iakttagelser og utsagn om rein og cari-
bou's reaksjon p2 mennesker.

Forfatterens adresse:

svanøy Stiftelse
6965 SVANØYBUKT
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COAHKKAIGEASSU JA LOAHPAHALLAN

1. Bargu lea girjjalasvuo6adutkan man lhkai olbmuid
doaimmat vikkuhit bohccui ja caribou'ii.

2. Boazu, goddi ja caribou leat dain oktavuoain maid
lea sahttan sulasthttit, c6jehan sullalagan lhtaid
olbmuid doaimmaid vuosta.

3. Vaikko leat almmuhuvvon ollu girjjit bohcco ja cari-
bou ja daid lhtaid birra olbmuid doaimmaid ektui,
de leat die6ut d&id birra ima5las vilevac&at. Daid
ollu girjjiid ja gihppagiid callit ovdanbuktet eanas
oaiviliid ja eai cielga dieouid. Gibadus ahte vahat
lea deaalas duse dalle go s&htta registrerejuvvot
uhcanan produksuvdnan (buvttadussan) dahje nli uh-
caneapmin, i leat doarvai otna diehtodasi ektui.
Ferte leat doarvai duoastit ahte boazu/caribou
cajeha rievdan vieruid olmmoslas doaimmaid ektui omd.
go i sat guooo guovlluin, go energia geavaheapmi las-
sana ja go unnit borragoahta.

4. Elliid eallinlgi s&htta juohkit dan lahkai: energia
boaout (guohtun, livvun ja smirezastin) ja energia
golut (cuozun, guohkkan, v&zzin ja ruohttan). Dt
assit leat guovddazis go galga ipmirdit man garrasit
olbmo doaimmat vaikkuhit bohccui/caribouii. Arut un-
nidit energia sisavldima ja lasihit energia massima.
Bistevas arut loahpas goaridit ealli ja lasihit jap-
minlogu.

5. Meahci gazzaelliid lahtat olbmuid ektui leat dan
duohken mo mi daiguin lahttet. Dat bissot nu hirasin
go mi daid oahpahit bissut. Olbmuid (ja boraspiriid)
hjas ja ihtimis goddi ja caribou balla eanemusat.
Eallit, maid olbmot dahje boraspiret oaguhit, ohppet
iezaset dovddiidusa dahje ealu dovddiidusa bakte
garvit heakkavaralas uhkadusaid ja diliid. Navdo
ahte gamusdovdan ballu lea uhcan arbbalas. Eameballu
duon dan vuosta livccii ies alddes heakkav6rala5
vuoibmegeavaheapmi. Boazu han i bala smvva elliin
nugo rievssahis ja njoammilis dahje stuora elliin
nugo moskusis dahje savzzas. Bqazu i bala olbmuin
ge guovlluin gos dat i oaguhuvvo, ovdamearkka dihte
Svalbarddas. Eanas godde- ja caribounalit mailmmis
bivdojuvvojit. Dat lea mielddisbuktan ahte dat leat
oahppan ballat ja varra ahte hirrasepmosat buoremusat
cevzet. Buot olbmo doaimmat arvvus dagahit balu god-
dai ja caribou'ii. Man stuoris ballu lea, lea die6us
vikkuhusaid duohken. Boazodoalu vuo6oun lea bohccuid
d&pman nu ahte olbmot s6httet daid gievahit. Danne
boazu uhcan balla olbmos, ja mae lojit boazu lea,
dae uhcit dat balla. Ollu ealuin dasa lassin culdet
eret ja goddet hirraseamos bohccuid.
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6. Boazu ja caribou balla uhcan motorfievrruin mat
johtet airnrnu, cazi ja eatnama mielde nu guhka go
fievru lea sihkkaris gaskka duohken, ja i jode
njuolga elliid vuosta. Man gaskka duohken ja man
garrasit dat balla lea jahkeiggi, ovdalas doaim-
maid, ovdalas dovddiidusa ja eallosturrodaga duohken
ja eallosegohusa ja fievroslaja duohken.

7. Buot rahkadusteknihkalas doaibmabijuid sihkkaris
vaikkuhusat leat bistevas eanamassimat ja gaskaai-
gasas dahje bistevas eanamassimat go eatnamat bil-
listuvvojit dahje vldojuvvojit atnui huksendoaim-
maid oktavuooas. Guohtuneatnamiid massin lea uhcan
mearkkasupmin bohccui ja caribou'ii.

8. Geainnut ja ruovdemaoijat eai gehcco johtolatoahcin
jos dain eai leat ceakko ravddat, muohtaravddat
dahje eai ovvtastahttojuvvo eara olrnrnoslas oktavuo-
6aide. Lea johtalus geainnuid ja ruovdemijaid
alde, go dat lea doarvai stuoris, mi shtta nuppa-
stuhttit, manidit dahje ibbas dahje belohahkii
giddet johtolaga ja dan lhkai hehttet beassamis
guohtumii. Johtalus rahpa guovlluin vejolasvuoda
bivdit ja d6balas johtimii. Dkkar olmmo5las doaim-
main balla goddi ja caribou ja dat cielgasit vik-
kuhit garrasepmosit goddai ja caribou'ii.

9. Boazu ja caribou uhcan balla lihkakeahtes vieris-
dinggain (barttat, viesut, buo6ut, stoalpput,
muohtasuojit jna.) nu guhka go eallit eai ovt-
tastahte daid olbmuiguin ja nu guhka go eai leat
biddjon baskkes dahje vattes johtolahkii.

10. Regulerenmagasiidna duoddaris dbalacat cuohca
garrasit bohccui, erenoamait danne go mavssolas
guohtuneana dulvaduvvo ja go johtolagat giddejuv-
vojit. Dulvaduvvon guohtuneatnamat eai darbbas leat
nu viidat. Muhto vikkuhus bohccui ja caribou'ii i
leat eatnanviidodaga duohken danne go guohtuneatna-
mat j&vreg&ttiin ja c&hcelegiin leat elliid gid6a-,
geasse- ja cakcaguohtumat ja leat lahka guottetbaik-
kiid. Dat guohtumat leat hui deaalac&at elliid ad-
damii ja ahtamussamii oanehis geassemanuid aiggi vai
saddet buriid vuirnrniid ala dlvai ja gi66a sadda
miessai. Bddaduvvon j6vrrit duvdet elliid johtit
vaddaset eatnamiid badjel dahje giddejit ovddes joh-
tolagaid. C&hceallodaga nuppastusat dlveigge daga-
hit jieknaluoddanemiid ja roavkkuid.

11. Elfapmo-, telefonlinnjaid jl. bargamat dagahit ahte
boazu ja caribou dabalaccat muhtta johtolagaid ja
guohtuma rahkadusaiggi. Sivvan lea vuosttazettiin
olmmo5las doaimmat rhkadusaiggi. Boazu, goddi ja
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caribou orrot seatnamin hui jooanit joooasiidda
(linnjaide) maidda eai leat cadnojuvvon eara olm-
mo5las doaimmat. Dalkin (njuoska dlki ja biegga)
sahttet jienat ja slamat joooasiin leat balddonas-
san nu ahte johtin mannona. Dakkar jienaide eallit
varra eai seana goassege. Jo66asat mat rhkaduvvo-
jit eara olmrnoslas oktavuhtii, dagahit dvja dan
ahte boazu muhtta johtolaga gaskaaigasaccat dahje
bistevaccat. Jos boazu dahje caribou galga duostat
mannat meatta elfapmolinnja, de lea dan duohken mo
linnja lea luonddus, lea go vuomis vai duoddaris,
mo linnja manna guohtun- ja ragatguovlluid ektui,
jupmet go linnjat, ja lea vela ealli nli, agi ja
ovdalas dovddidusa duohken.

12. Bhccit eatnama badjel orrot hehttemin, muhto eai
aibbas giddemin cariboua johtolaga. Erenoamait ld-
dut ja miesit orrot ballamin dain. Caribou manna
alkibut badjel joooasiid (govdes eanagokcon rasti-
demiid) go joooasiid (linnjaid) vuoli (govdes rasti-
deamit gos linnjat leat dabalas allodagas). Caribou
orru seatnamin bohcciide go fal leat rhkaduvvon
doarvai rastideamit. Bohccit mat leat adnon eara
doaimmaide, omd. geainnuide ja johtalusaide, orrot
leamen bistevas johtolatoahcin caribou'ii. Alddut ja
miesit garvet dvja bohcciid ja geainnuid oppa sin
guhkkodagas. Eatnanvuollai goivojun bohccit ja joo-
oasat eai oro cuohcimin caribou'ii, ja dat rastidit
daid dala manna go rhkadusbarggut leat loahpahuvvon.
Bohccit vuvddiin shttet nuppastahttit sihke bohcco
ja cariboua johtolatvieruid. Njskkahagat gokko
bohccit leat goivojuvvon eatnama vuollai, sahttet
stivret elliid oooa johtolatvieruide.

13. Turistamaoijat buktet vazzituristtaid. Goddi i earut
gi lea bivdi ja gi i leat ja balla dvja guhkegaskka
duohken. Gos bohcco ja olbmo johtolagat ovttastuv-
vojit nu go davvi Rondanes, de hehttejuvvo boazu
boahtimis deaalas guohtumiidda turistaaiggi.

14. Boazu ja caribou eaba balla due 5lamas okto (bav-
kaleapmi, toganjurgganas, muhtorjurra, kompressor-
lapma) go fal lpmagldu i leat nu lahka, ja eal-
lit eai dovdda 5lama varala2an.

15. Bohcco ja caribou lhtat olbmuid ja sin doaimmaid
vuosta leat ohppojuvvon ja leat eaktuduvvon bora-
spire- ja divrebirrasis gos eallit ellet, bivddus
ja olmmola5 doaimmain. Elliid l6htat shttet leat
manggalganat. Dat sahttet leat varve5 dahje f&hkka
bahtareamit. Dat leat eallosturrodaga, agi ja nli
duohken, dat leat dlkkadaga duohken (temperatuvra,
biegga, aimmusboahtu) , dat leat divredili duohke
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(cuoikka, gurbmalotti ja njunneborro hivvodat), ja
dan duohken makkar oktavuooat leat leamas ovdal
boraspiriiguin ja olbmuiguin. Ballan ja bahtareapmi
leat buot did dagaldagaid duohken. Dat fas dagaha
dan ahte eai leat ovttaskas oainnut movt olbmuid
doaimmat vaikkuhit bohcco ja caribou l6htaide.
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IX SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. This publication is a survey of literature concerned with the
effects of human activities on reindeer and caribou {Rangifer).

2. Human activities seem to have basically similar effects on the
behaviour of domestic and wild reindeer and caribou. Differ-
ences among the three probably result from different past ex-
periences with man.

3. In spite of the large volume of published reports, the inter-
action between reindeer or caribou and man is still poorly un-
derstood. The authors of many of the publications often express
opinions rather than scientific facts. In the face of our pre-
sent knowledge it is unrealistic to attempt to quantify dis-
turbances in terms of reduced fertility and decreasing popula-
tions. It ought to be sufficient to demonstrate that reindeer/
caribou alter range use and increase energy expenditure or de-
crease energy intake.

4. An overview of the animals' activity budget, divided into ener-
gy intake activities {grazing, lying down and ruminating) and
energy expenditure activities {standing, foraging or digging
for food in snow, walking, running etc.), is fundamental for
understanding how and to what extent human activities affect
reindeer and caribou. Disturbances lead to reductions in energy
intake and increases in energy use. Prolonged disturbances will
ultimately result in reduced physical conditioning, lower re-
production rates and increased mortality.

5. The reactions of wild ungulates to man are generally the result
of man's behaviour towards them: the animals remain as wild as
we teach them to be. The scent and sight of humans (and preda-
tors) are the predominant causes of fear among wild reindeer
and caribou. Animals that are exploited by man or other preda-
tors learn to avoid dangerous or uncomfortable situations
through theirown or the herd's previous experience. There is
reason to believe that instinctive fear is not hereditary. In-
discriminate innate fear would in itself constitute a danger-
ous  waste of energy and represent an evolutionary dead end.
Reindeer show no fear towards small animals like hares and
ptarmigans or towards larger animals like sheep or muskoxen.
Nor do they fear humans in areas where they are not exploited,
such as in Svalbard. The majority of wild reindeer and caribou
populations throughout the world are hunted and preyed upon.
This has resulted in a acquired fear reaction and possibly in
natural selection favouring the most alert animals. All the
activities which animals associate with man are possible or
potential triggers to reactions of fear. The magnitude of the
reaction is dependent upon the stimulus. successful management
of domestic reindeer is based upon domestication of the ani-
mals to the extent that the animals can be handled by man with
a minimum of stress. The less fear the reindeer have for man,
the easier a herd is to manage. Furthermore, many herders sys-
tematically cull out the more nervous or "wild" animals in or-
der to maintain maximum control of the herd.
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6. Reindeer and caribou react moderately to aircraft, cars,
trains, boats and terrain vehicles as long as these vehicles
keep their distance and are not on a "collision course" to-
ward  the animals. Their reactions depend upon season, prece-
eding activity, earlier experience, herd size, herd composi-
tion and the type of vehicle.

7. The most inevitable consequence of building or construction
activity is the permanent loss of rangeland due not only to
the installations themselves but also to the temporary or per-
manent loss of areas occupied during construction. The impor-
tance of this land for reindeer and caribou grazing, however,
is not great.

8. Reindeer and caribou cross roads and railroad tracks unless
these are steeply sloped or unless banks are excessively high
or in cases where other human activity is disturbing. Frequent
traffic, however, may partially delay or completely block mi-
gration, thus reducing available grazing resources. Roads in
particular open up new areas for hiking and hunting and are
by far the most serious threats to the well-being of reindeer
and caribou.

9. Reindeer and caribou adapt to immoveable objects (cabins,
houses, dams, posts, snowfences, etc.) as long as the animals
do not associate the objects with humans and as long as the
objects are not located directly in the path of migration
routes which are narrow or which are not very accessible.

10. Mountain reservoirs have profound effects on reindeer primar-
ily because important rangeland is submerged and migration
routes are closed. The importance of dams to the reindeer may
be disproportionally greater than the size of the dammed area.
Rangelands along waterways and lakes are the reindeers spring,
summer and autumn pastures arid frequently include or are lo-
cated adjacent to calving areas. These pastures are normally
limited to mountain areas and they are critical both for the
animals' growth and fattening during the short summer season,
for their survival during the winter, and for the success of
calving the following spring. Artificial lakes frequently
force the animals to migrate by less favourable routes or
block migration routes altogether. Changes in water level may
cause cracks in the ice which can be "deathtraps".

11. The construction of powerlines (and telegraph cables etc.)
leads the animals to alter their migration pattern and their
range use during the construction period. Domestic and wild
reindeer and caribou appear to adjust fairly quickly to "pure
lines" i.e. lines which are not associated with additional
human activity. Under certain weather conditions (high humid-
ity and strong winds) the corona-effect and the noise from
the lines may lead to reactions of fear and hesitation or de-
lay in crossing. The animal may never become used to this type
of noise. Lines which are associated with additional human
activity may permanently or temporarily stop migration. Fac-
tors which may influence the animals motivation for crossing
powerlines are: the topographical location of the line (in
valleys, over mountain tops etc.) whether it is located in
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forested or in open terrain, the location in relation to graz-
ing, calving and rutting areas, corona or wind noise from the
lines, age and sex of the animals and their earlier experien-
ce.

12. Elevated oil or gas pipelines appear to inhibit but not to
completely stop caribou from passing. Females and calves show
the most evasive behaviour. caribou pass more readily over
powerlines (on broad earth-covered overpasses) than under
powerlines (broad underpasses where the lines are elevated
over ground level). caribou adapt to "pure pipelines" provided
that enough overpasses are built along the various migration
passages. Pipelines which are accompanied by other human ac-
tivity e.g. roads and traffic, represent serious threats to
continued migration. caribou, cows and calves generally avoid
the entire lengths of the corridors (pipelines and roads).
Buried pipelines are assumed to have minimal effects on the
behaviour of the caribou once the construction period is over.
Pipelines through forested areas may alter reindeer and cari-
bou migration patterns. The clear-cut work and maintenance
corridors required in connection with buried pipelines could
also provide new migration routes for the animals.

13. Wild reindeer do not discriminate between hunters and hikers.
The animals react with fright and flight, frequently over long
distances. Where the paths of hikers and reindeer are coinci-
dental, such as in Rondane North, the reindeer are hindered
from using important grazing areas during the tourist season
(summer, autumn and Easter).

14. Reindeer and caribou do not react to noise (detonations,
train-whistles, engine-noise, compressor-noise etc.) unless
the noise source is at close range or unless the animals as-
sociate the noise with discomfort or fear.

15. The reactions of reindeer and caribou to man and his activi-
ties are acquired and may be attributed to the predator and
insect environment in which the animals live, or to hunting
and other human activities. The reaction pattern varies from
mild concern to panicked flight and is determined by popula-
tion dynamics (herd size, age- and sex-distribution), clima-
tic conditions (temperature, wind, precipitation), insects
(number and activity of warble flies, bottle-nose flies, mos-
quitoes, black flies) and previous encounters with predators
and man. In each individual case the excitation and eventual
flight (reaction threshold) are functions of all of these fac-
tors. This may explain the many apparently contradictory re-
ports on the reactions of reindeer and caribou to man.
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