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FORORD 

I Vassdragsdirektoratet har man lenge følt behovet 
for et klarere skille mellom hva som er fakta og hva 
som er antakelser i spørsmål som angår anleggs
virksomhet og rein. 
I 197 5 samlet derfor cand.real. Pål Mellquist ved 
vår Natur- og landskapsavdeling inn tilgjengelig 
litteratur om emnet og resultatet ble publisert som 
VN-rapport nr. 2 under tittelen «Reinsdyr/kraftlinjer 
- En litteraturstudie». Materialet dengang var 
sparsomt og spriket endel, men til tross for dette 
ble denne upretensiøse sammenstillingen stående i 
nesten 10 år som det eneste forsøket her til lands 
på å systematisere det som forelå av opplysninger 
om emnet. 
I 1983 anmodet vi dr.philos. Eigil Reimers om å 
foreta en ny litteraturstudie. Hensikten var å fange 
opp eventuelle nye forskningsresultater og andre 
dokumenterte erfaringer som måtte være kommet 
til i mellomtiden for å kunne tegne et mer detaljert 
bilde av situasjonen enn det var mulig i 1975. 
Denne studie ble publisert i 1984 som nr. 9 i serien 
«VN-rapport». 
VN-rapporten fikk en god mottakelse blant fagfolk, 
men det viste seg snart at det var et behov for en 

noe kortere og mer popularisert versjon som kunne 
nå større målgrupper. Det foreliggende eksemplar 
som også har engelsk oversettelse og samisk sam
mendrag, er et resultat av dette. 
Fagmannen dr. Eigil Reimers har fått frie hender 
under utarbeidelsen av både VN-rapport nr. 9 og 
denne utgaven av Kraft og Miljø. Fremstillingsform 
og konklusjoner står derfor helt og holdent for hans 
regning. Vi takker ham for innsatsen. 
Åge Solbakk har oversatt til samisk, og reindrifts
administrasjonens språkkonsulent har sørget for at 
den samiske teksten følger offisiell rettskriving. 
Også ved denne anledning vil vi oppmuntre leserne 
til å sende oss dokumentasjoner eller observasjoner 
som bekrefter eller avkrefter de konklusjoner Rei
mers har kommet til. 
De som ønsker å fordype seg ytterligere i litteratu
ren henviser vi til VN-rapport nr. 9 som bl.a. har en 
omfattende litteraturliste. 

NVE-Vassdragsdirektoratet 
Natur- og landskapsavdelingen 

Knut Ove Hillestad 

Jon Arne Eie 
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Ville klovdyrs adferd overfor mennesker er 
stort sett et resultat av vår adferd overfor 
dem: de forblir så ville som vi lærer dem å bli. 

Geist ( 19 71) 



INNLEDNING 

Mennesket er en del av reinens miljø som de er del 

av vårt. Der disse dyrene har levd eller fortsatt lever 

i nordområdene, har de helt eller delvis formet 

livsgrunnlaget for menneskene. Selv i dag er rein og 

caribou selve eksistensgrunnlaget for enkelte india

nere, eskimoer og samer. Boplass- og dyregravfunn 

fra en rekke steder i både Nord- og Sør-Norge 

vitner om at reinen i flere hundre år, ja, kanskje 

flere tusen år, har vært av vesentlig betydning for 

fastboende og omstreifende jegerfolk. 

Opprinnelig ble reinen utnyttet som jaktobjekt, men 
etter hvert oppsto forskjellige former for tamrein

hold. Fra de første århundrer etter Kristi fødsel 

finnes det flere opptegnelser som beskriver forskjel

lig bruk av temmet rein. Men det var først omkring 

år 1600 at den moderne tamreindrift utviklet seg. 

I vårt århundre er fjellvidder og tundra blitt gjen

stand for annen utnyttelse enn bare jegerens. Vass

dragsreguleringer, olje- og gassfelt, gruvedrift, 

kraft- og telefonlinjer, rørledninger, veier, jernbaner, 
bebyggelse og turisttrafikk er blant de fremmedele

menter rein og caribou nå møter i sitt miljø. 

Et stadig tilbakevendende spørsmål er hvilken inn

virkning disse aktivitetene har for dyrenes 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 holdbare under
søkelser. 

Rein i de nordlige områdene i Europa og Asia og 

caribou i Nord-Amerika og i Grønland antas å 

tilhøre samme art (Rangifer tarandus) representert 

ved flere geografisk adskilte underarter. I det føl

gende vil samlebetegnelsen «rein» bli brukt for alle 

underartene. 
Rein har streifet rundt i nordområdene i mer enn en 

million år. Fem av underartene finnes i Nord

Amerika og i Vest-Grønland, en eksisterer på Sval

bard og to finnes i Europa og Asia. To underarter, 

Østgrønlandsreinen og Queen Charlotte Island rei

nen, som holdt til på en øy utenfor vestkysten av 

Canada, er utdødd. 

De underartene som lever over tregrensen (alpine 
områder) eller nord for tregrensen (arktiske områ

der) kalles tundrarein, mens de som hele året lever 

i barskogsområder betegnes som skogsrein. 

Denne publikasjonen er et sammendrag og en 
popularisering av VN-rapport nr. 9: «Virkninger av 

menneskelig aktivitet på rein og caribou» (Reimers 
1984). 
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FLOKKADFERD 
OG NOMADISK LEVEVIS 

Reinens adferd er et resultat av påvirkning fra 
viktige miljøfaktorer som klima (snø, vind). andre 
dyr (insekter, ulv, jerv), mennesker, oppdagbarhet i 
miljøet (de fleste bestandene lever i åpent lende) og 
vegetasjonen (ofte karrig saktevoksende). Først og 
fremst det åpne landskapet, tilstedeværelsen av 
ulven og utviklingen av plantedekket har vært driv
kraften bak flokkadferden. Gruppedannelse reduse
rer sjansene for å bli tatt av rovdyr (predasjon). 
men er ikke forenlig med et stasjonært livsmønster 
fordi næringstilgangen varierer på grunn av variasjo
ner i snødekket og vegetasjonens langsomme 
vekst. 
På Svalbard, hvor reinen ikke er utsatt for predasjon 
og insekter, mangler reinen den nomadiske flokkad
ferden. 
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 Sør Ottadals-områdene 
viser dette. 

STRESS 

Stress er en fysiologisk tilstand forårsaket av på
virkninger. De kan ha en ytre eller indre opprinnelse 
og gir seg uttrykk i et mangfold av kroppsreaksjo
ner som har til hensikt å beskytte organismen og 
bringe den mest mulig uskadet gjennom stressitua
sjonen. Hos frittlevende ville dyr kan nye omgivel
ser med ukjente miljøfaktorer, for stor bestands
tetthet osv. føre til stress. 
Stress viser seg hos dyrene på tre klart forskjellige 
og analyserbare måter: 

-synlige adferdsreaksjoner 
-fysiologiske reaksjoner 
-bestandsdynamiske (demografiske) reaksjoner 

Både de synlige og de fysiologiske adferdsreaksjo
nene på forskjellige typer forstyrrelser kan måles. 
Den videre kopling til formering og bestandsdyna
mikk kompliseres av et vell av andre faktorer (klima, 
insekter, rovvilt, ernæring etc.) som gjør en årsak
virkning-diskusjon til rent gjettverk. 

9 
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ENERGIBUDSJETT 

Den daglige aktivitet, vekst, fettlagring, fosterutvik
ling og melkeproduksjon, krever energi som må tas 
inn gjennom maten. Aktiviteten omfatter basal
stoffskiftet og aktivitetsstoffskiftet. Hvilestoffskif
tet er den minste energimengde som skal til for å 

holde igang livsviktige funskjoner så som blodsirku
lasjon, åndedrett og ekskresjon. Hvilestoffskiftet 
måles på hvilende dyr i godt hold, i temperaturnøy

trale omgivelser og i sultende tilstand. Aktivitets-

Rein som er 
lite forstyrret 

Forbruk 
AKTIVITET Timer (Kcal) 

Hvile+ Drøvtygging 8 1 467 
Beiting 8 3 285 
Ståing 3 605 
Gåing 4 1 467 
Løping 1 717 

SUM 24 7 541 

stoffskiftet er den energi som skal til for å dekke 
reinens daglige aktiviteter så som beiting, trekk, 
løping, drøvtygging etc. Energiutgiftene for en rein 

i et døgn avhenger av hvor mye tid dyret bruker på 
de forskjellige aktiviteter. 

I den følgende tabellen er sammenlignet en dags 
energiforbruk om sommeren hos rein som er lite 
forstyrret, med en rein som er utsatt for svært mye 
forstyrrelser. 

Rein som er 

Nødvendig sterkt forstyrret Nødvendig 
foropptak Forbruk foropptak 

(g. tørrvekt)•I Timer (Kcal) (g tørrvekt)•I 

4 733 
4 1 643 
4 806 
8 2 934 
4 2 867 

2 866bl 24 8 983 3 414bl 

0 1 Tørrvekt utgjør ca. 40% av plantenes våtvekt (levende vekt). 
bl Foropptak som er nødvendig for å dekke energiutgiftene. 



Tabellen viser to viktige forhold. En økning av 

aktivitetene gåing og løping fører til en kraftig 

økning av energiforbruket, - en økning som dyret 

helst skulle ta igjen ved øket næringsopptak. Øknin

gen i gang- og løpeaktiviteten fører til at beite-, 

hvile- og drøvtyggingstiden reduseres. 

I tillegg til sin daglige aktivitet skal simlene produ

sere foster og melk. I løpet av ca. 7 1/z måned 

utvikler det befruktede egget seg til kalv. I gode 

reinområder er fødselsvekten på rundt 6 kg. Vek

sten er langsom i første del av drektighetstiden og 

etter 4 måneder er vekten rundt halvkiloen, og etter 

5 måneder ca. 11/z kg. De siste 2,5 måneder øker 

fosteret vekten med ca. 4,5 kg. Fosterets vekst

hastighet bestemmer morens kaloribehov som altså 

øker sterkt mot slutten av drektighetstiden. 

Melkeproduksjonen er størst rett etter fødselen og 

utgjør rundt 2 liter pr. dag de første 2 ukene. 

Deretter avtar den først hurtig og deretter langsom

mere. Kalven er avvendt 4-5 måneder gammel. 

Vekst og fettlagring skjer hovedsaklig om somme

ren fra og med juni måned til og med september/ 

oktober. Vektøkingen er størst i juni/ juli og deretter 

avtagende. Vektøking i form av muskel- og fettvev 

ligger rundt 200 g/dag i «gode» og rundt 100 

g/dag i «dårlige områder» i gjennomsnitt for hele 

vekstsesongen for voksne simler. 

Energibudsjettet sammen med beitemengde og bei

tekvalitet avgjør dyrenes veksthastighet og kropps

størrelse. Kroppsstørrelsen bestemmer eller har 

innflytelse på tidspunktet for kjønnsmodning, drek

tighetsfrekvens, kalvingstid, overlevelse og dermed 

på produksjon og avkastning i en reinbestand. Stor 

kroppsvekt gir tidlig kjønnsmodning, høy drektig

het, tidlig kalving og lav dødelighet. 

1 1 
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REINENS REAKSJON 
PÅ MENNESKELIG AKTIVITET 

Menneskelig aktivitet omfatter i denne sammen
heng både bevegelige objekter og faste installasjo
ner. Menneskelig ferdsel til fots, i fly, båt, helikop
ter, tog, bil og beltekjøretøy utgjør bevegelige 
objekter. Faste installasjoner omfatter dammer 
(demninger), kanaler, kraft- og telefonledninger, 
rørgater (vann, olje, gass), bygninger, jernbaner, 
veier og stier. 

BEVEGELIGE OBJEKTER 

Menneskelig ferdsel til fots 
Mennesker til fots fører til stress hos rein først og 
fremst som følge av luktinntrykk, men også av 
syns- og hørselsinntrykk. Reaksjonene varierer fra 
mild aktpågivenhet til panisk flukt. Reaksjonsstyr
ken 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 først når man går 
direkte inn på den. Fluktavstanden er kort, gjerne 
under 50 m, uansett om dyrene har værdrag av 
personene eller ikke. Lignende adferd er observert 
hos rein i enkelte områder i Grønland og New-



foundland der mennesker eller rovvilt sjelden eller 
aldri opptrer. 

Hardangerviddareinen representerer en annen 
adferds-ytterlighet. - i hvert fall i villreinjakten. 
Store jaktkvoter og et stort antall jegere i slutten av 
1970-årene og i begynnelsen av 1980-årene, har 
resultert i en nervøs adferd hos reinen med opptil 
km-lange fluktavstander. 
Reinens reaksjon på mennesker er tillært og betin
get av det rovvilt- og insektmiljø dyrene lever i og 
av jakt og annen menneskelig virksomhet. Reak
sjonsmønsteret avhenger av bestandsdynamiske 
forhold: flokkstørrelse, alders- og kjønnssammen
setning, klimatiske forhold som temperatur, vind, 
nedbør, insektsituasjon: mengde og aktivitet av 
hudbrems, svelgbrems og mygg og tidligere kon
frontasjon med rovdyr og mennesker. Opphisselse 
og eventuelt flukt (reaksjonsterskelen) i hvert enkelt 
tilfelle er en funksjon av alle disse faktorene. Dette 
er grunn til de mange og tilsynelatende motstri
dende iakttagelser og utsagn om reinens reaksjon 
på mennesker. 

Motorisert ferdsel på land I vann 
Motorisert ferdsel omfatter trafikk med veigående 
kjøretøy, tog, båt, terrenggående kjøretøyer (belte
kjøretøyer, traktorer etc.) 
Reinen viser liten reaksjon på slik trafikk dersom 
den 

ikke assosieres med mennesker, 
foregår på sikker avstand av dyrene, 
ikke er rettet mot dyrene (kollisjonskurs) eller 
ikke krysser reinens trekkretning. 

Sikker avstand er et relativt begrep og bestemmes 
av topografi, vegetasjon og psykologisk tilstand 
som følge av tidligere påvirkninger. 
Når et bevegelig objekt (f.eks. en bil) nærmer seg 
reinen, oppleves det som om gjenstanden raskt 
øker i størrelse og 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. Når kjøretøy er bundet til vei, løype og bane vil 
reinen kunne velge fluktretning som fjerner dem fra 
truselen. Stress, fluktlengde og energitap blir følge
lig av begrenset omfang hvis dette er enkelthendel
ser. Men blir vei-, løype- eller linjetettheten eller 
trafikktettheten stor, kan resultatet bli vedholdende 
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stress som alle eller enkelte kategorier dyr til slutt 

svarer på ved helt eller delvis å sky området. 

Anleggsveien som forbinder Fairbanks med oljekil

dene i Prudhoe Bay i Alaska er et slikt tilfelle. 

Trafikktettheten på denne veien sammen med olje

rørledningen har resultert i at færre rein (særlig 

simler og kalver) enn tidligere benytter områdene i 

nærheten av veien. 

Samme resultat får vi med linjetrafikk som avskjæ

rer reinens trekkveier. Når dyrene ikke er skremt, vil 

de nærme seg i beitefart. Innenfor en viss avstand 

fra veien vil passerende kjøretøy stoppe reinen, 

eventuelt skremme dem tilbake til et sikkert punkt 

hvorfra ny fremrykning starter. Så lenge trafikktett

heten 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 etter 

hvert sky områdene. 

Dette var resultatet av bygging av riksvei og 

jernbane over Dovre. De tre villreinområdene Snø

hetta, Rondar.ie Nord og Knutshø var i eldre tid 

sammenhengende villreinterreng. De omfattende 

dyregravsystemene på strekningen Fokstua-

Kongsvoll er en bekreftelse på det. Med økende 

trafikk og lavere reinbestander stoppet trekket mel

lom disse områdene. 

Først etter en kraftig bestandsøking og sterk over

beiting av vinterbeitene i Snøhetta i 1950- og 

1960-årene gjenoppstod deler av dette trekket. 

Deler av Snøhettastammen trakk over i Knutshø på 

etterjulsvinteren og tilbake igjen før kalving, et 

trekk som har fortsatt til dags dato på tross av at 

Snøhettastammen er redusert til 2000-3000 vin

terdyr. 

Når trekkmotivet er stort nok forserer reinen hin

dringer som de i en mindre stresset situasjon 

skremmes til ikke å passere. Læring og vane er 

derfor av betydning for utnyttelsen av beiteressur

sene i et område. 

Vei- og linjeavhengig trafikk vil skremme reinen for 

kortere perioder eller eventuelt helt stenge trekkru

ter. Terrenggående kjøretøy kan bety en mer stres

sende opplevelse for reinen, fordi de dukker opp på 

uventede steder og fordi eventuell forfølgelse resul

terer i lengre perioder med høyt energitap og 

kortere beitetid. Men også her er læring av betyd

ning. Hvis reinen ikke forbinder noe ubehag med 

syn eller lyd av kjøretøy, vil det heller ikke reagere 

på dem når de dukker opp på sikker avstand. 



Ferdsel med terrenggående kjøretøy krever derfor 

disiplin og omtanke når det er rein i terrenget . 

Forsøk med rådyr og snøscooter i Sverige viser at 

rådyr raskt vender seg til snøscootertrafikk langs 

faste ruter. Fri kjøring derimot resulterte i fluktreak

sjon med flutavstander på 110 m . Tilsvarende viste 

tamrein nervøs adverd ved lyden av snøscooter 

etter at dyrene ved fire anledninger var fanget inn 

for fysiologisk prøvetagning ved hjelp av snøscoo

ter . 

Fly- og helikoptertrafikk 

En vesentlig del av undersøkelsene av forstyrrei

ses-innvirkning på rein har vært konsentrert om 

fly / helikopter . 

Dyrenes reaksjon på fly/ helikopter kan tenkes å 

være avhengig av først og fremst vertikal og hori

sontal avstand . Sannsynligvis er det et samspill 

med andre faktorer som lyd , årstid , flokkstørrelse , 

tidligere aktivitet, flytype , dyrenes tidligere erfaring 

og terrengtype . Manglende eller ufullstendig pre

sentasjon og vurdering av en eller flere av disse 

samspillfaktorene er en av årsakene til at resulta

tene i de refererte arbeidene spriker. Noen generelle 

konklusjoner kan allikevel trekkes. 

Rein reagerte ikke på passasjerflytrafikk 

3000- 10 000 meters høgde eller på jetjagere 

som fløy over dyrene i 900-3000 m høyde. De 

fly som er av interesse er småfly og helikoptre. Det 

synes å være enighet om at helikoptre forstyrrer 

mer enn småfly. Ingenting er imidlertid gjort for å 

skille mellom typer av helikoptre og småfly . 

Reinens reaksjon på småfly som passerte direkte 

over , avtok raskt når passeringshøyde økte mot 80 

m. Passeringshøyder på over 80 m resulterte i 

mindre klare adferdsreaksjoner . 

Dyrene synes å være mest følsomme overfor over

flyvning om vinteren, og i kalvingstiden og m inst 

følsomme om sommeren og på høsten. Reinens 

aktivitet rett før overflyvningen har betydning for 

reaksjonen . Reaksjonene var sterkest hvis den for

utgående aktiviteten var trekk, mindre sterk hvis 

dyrene beitet, enda mindre hvis de lå og minst hvis 

de sto. Flokker med kalv reagerer sterkere enn 

grupper uten kalv. Disse resultatene samsvarer med 

resultatene fra arbeid med reinens reaksjoner på 

veitrafikk , men står i konflikt til den vanlige oppfat

ning at store flokker av rein ikke skremmes så lett 

som enkeltdyr og småflokker. 
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a) Reinens reaksjoner på kraftledninger. Generelle 

betraktninger 
Det er , som nevnt tidligere, grunn til å vurdere 
kraftledninger og forholdet til rein i anleggsperioden 

og i perioden etter at ledningen er etablert. Innhol

det i disse to avsnittene er generelle betraktninger 

hvor jeg ikke kan referere til spesielle undersøkelser. 

Anleggsperioden - Rein vil vanligvis , men ikke 

alltid , trekke vekk fra selve kraftledningstraseen og 

områdene rundt i anleggsperioden . Årsaken er men

neskelig 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 denne perioden forseres av dyrene fordi 

bruken av «den andre siden» er for etablert og 

trekkdriften derfor for sterk til at dyrene hindres i å 

passere . 
Mer perifert plasserte ledninger kan ha større trekk

hindrende virkning fordi de avskjærer områder som 

ikke er i kontinuerlig bruk. Dyrene har følgelig 

mindre brukstradisjon og derfor lavere trekkmotiv. 

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 

nyfødt kalv er vare og lettskremte, og redselen for 

anleggsvirksomheten kan overvinne trekkdriften. 

Hvis anleggsperioden varer i flere år, kan de tradi

sjonelle kalvingsområdene falle ut av bruk for lengre 
perioder. 

Perioden etter at ledningen er etablert - Det er 

ikke gjort noen forsøk som kan avklare hva det er 

ved ledningen som i enkelte situasjoner fører til 

unnvikende reaksjoner hos reinen. Støy fra lednin

gen synes å være en dominerende faktor . Observa

sjonen fra Suldal viste at villreinen stod og ventet 

på å passere kraftledningen når det var lyd fra den, 

og passerte når været var slik at lydene opphørte. 

Det er mange eksempler på at rein krysser under og 

oppholder seg under og i nærheten av høyspentled
ninger tilsynelatende uten påviselig endring av nor
maladferden. 

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 «tak
høyde» de har, ikke oppfattes som truende etter 
hvert som reinen venner seg til det nye. Men å 
venne seg til betyr å bli fortrolig med, hvilket vil si 
at dyrene ikke forbinder ubehageligheter eller over
raskelser med fremmedelementene, dvs. bakholds
angrep av rovvilt, plutselige lyder eller lukt og syn 
av mennesker. Ettersom rovvilt for tiden ikke er 
karakteristiske trekk ved reinens miljø i Norge og 
sannsynligvis heller ikke benytter høyspentlednin
gene 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 ledningstra
seene og områdene rundt. Observasjoner omkring 
dette mangler imidlertid. 

Hvilket omfang påvirkningene vil få, avhenger av 
om vi har med tamrein eller villrein å gjøre, lednin
gens plassering i området (sentralt eller perifert 
plassert) og menneskelig aktivitet i tilknytning til 

ledningen. 
Det er gjennom årene bygget en rekke høyspentled
ninger gjennom tramreindistrikt og villreinområder. 

Det foreligger i den forbindelse en rekke observa
sjoner og sakkyndige uttalelser i forbindelse med 
både forundersøkelser og skadeserstatning. 

b) Støy 
Elektriske utladninger fra høyspentledninger kan 
særlig i fuktig vær og i periode med stor luftfor
urensning, høres som visling eller knitring. 
Virkningen av støy fra høyspentledninger på rein er 
lite kjent. Alminnelig oppfatning er at reinen unnvi
ker ledningsområdet når ledningsstøyen er sterk. 

c) Biologiske virkninger av elektriske og magne-
tiske felt fra kraftledninger 

Elektriske og magnetiske felt under kraftledningene 
kan teoretisk tenkes å ha virkning på rein (og andre 
dyr). Den elektriske feltstyrken under kraftledningen 
er først og fremst avhengig av spenningsnivået og 
av høyden mellom bakkenivå og strømførende liner. 
Dernest spiller linenes innbyrdes plassering en vik
tig rolle. En litteraturvurdering av biologiske virknin
ger av ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felt 
viste at resultatene langt fra var sammenfallende. 
De aller fleste forsøkene med dyr (mus, rotter, 
marsvin, kaniner, fjærkre, insekter) er foregått ved 
bruk av feltstyrker som er like store eller større enn 
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det som kan måles i høyspenningsanlegg for 400 
kV som er det maksimale i Norge. 
Forsøkene viser at 50 og 60 Hz elektromagnetiske 
felt ikke har påvirket forplantning, vekst eller utvik
ling hos disse dyrene. Imidlertid rapporterer noen 
forskere (mens andre ikke) hormonelle og adferds
messige forandringer og endringer i blodet og ner
vesystemet. Disse forandringene kan imidlertid 
skyldes sekundære virkninger forårsaket av hårvib
rasjoner og/eller elektriske utladninger. 
Konklusjonen er at man pr. i dag vet svært lite om 
de biologiske virkningene av ekstremt lavfrekvente 
elektromagnetiske felt. Helsemessige virkninger på 
mennesker av elektriske og magnetiske felt under 
400 kV-linjer er ikke påvist. 
En vurdering av det fremlagte materialet tilsier en 
forsiktig konklusjon fordi det meste er preget av 
antagelser og meninger og svært lite er basert på 
eksakte undersøkelser. 

1. Sikre konsekvenser av kraftledninger er varig tap 
av areal som belegges til mastefester og midler
tidig tap av' areal som ødelegges i forbindelse 
med transport av linjemateriale. Betydningen for 
rein er liten, men avhenger av beitets marginali
tet. 

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

3. Et utilstrekkelig datagrunnlag gir som foreløpig 
konklusjon at både tam og vill rein venner seg til 
kraftledninger som ikke følges av annen mennes
kelig virksomhet som veitrafikk, turiststier, be
byggelse etc. etter få år. 

4. Kraftledninger kombinert med annen menneske
lig virksomhet kan endre reinens trekk for lengre 
perioder, eventuelt føre til permanent stenging 
av trekkruter og dermed føre til tap av større 
beitearealer. 

5. Faktorer som har virkning eller som kan tenkes å 
virke inn på reinens trekkmotiv for å passere en 
kraftledning, er ledningens topografiske plasse
ring, om ledningen går i skog eller åpent lende, 
ledningens plassering i forhold til beite-, kal
vings- og paringsområder, ledningsstøy, dyrenes 
kjønn og alder og deres tidligere erfaring. 



Olje- og gassledninger 
a) Rørledninger over bakken 
Særlig fra Alaska har man data om reinens reaksjon 
på olje- og gassrørledninger lagt over bakken. 
Før oljeledningen tvers igjennom Alaska ble bygget, 
undersøkte man reinens reaksjon på simulerte rør
ledninger. Resultatene fra disse eksperimentene 
kan sammenfattes i 5 punkter: 

1. Flokkens størrelse og kjønnssammensetning og 
lederdyrets kjønn var bestemmende for hvorvidt 
reinen passerte over eller under ledningen. En
keltdyr og mindre grupper passerte lettere enn 
store grupper. Grupper ledet av bukker passerte 
lettere enn grupper med simler som ledere. 

2. Jo mer plaget av insekter dyrene var, jo lettere 
passerte de rørledningene. 

3. Ettersom tidspunktet for høstvandringen nær
met seg, økte hyppigheten av passeringer, noe 
som kan forklares med at dyrene ble sterkere 
motivert. Observasjonene tydet på at caribouen 
vente seg til rørledningen. 

4. Oppbygde overganger var mer attraktive enn 
underganger. 

5. 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. 

årene etter at rørledningen ble bygget, har man 
etter seks års studier og 48 000 km observasjons
linjer konkludert med følgende: Rein som har valgt 
å oppholde seg i områdene i nærheten av oljeled
ningen og tilsynsveien, er sjelden eller aldri repre
sentative for hele stammen. Voksne bukker er 
svært vanlige og utgjør 80-100% av alle obser
vasjonene. Disse prosentene står i klar kontrast til 
40% som er bukkeprosenten i hele bestanden. 
Simler og kaivers bruk av de bebyggete områdene 
er følgelig meget liten. Enkeltrein krysser ledningen 
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 oljeledningen 
som skaper problemer for reinen. Det som skrem
mer reinen vekk fra oljeledningskorridoren synes å 
være veitrafikk, konstruksjonsarbeider og annen 
menneskelig aktivitet. Det faktum at reinen unngår 
hele oljeledningskorridoren har resultert i at antall 
passeringer er kraftig redusert og at det har vært 
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umulig å måle frekvensen av passeringer. Nå kan 
man jo si at dette siste ikke er særlig interessant, 

ettersom dyrene faktisk unngår 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 Artic Herd har, til tross for 
disse tilsynelatende negative faktorene, fortsatt å 
øke i antall og det er ingen tegn på reduksjon i 
rekruttering eller på overbeiting, sultedød eller for
giftning verken i denne bestanden eller i Nelchina

stammen, som er den andre store cariboubestan
den som er påvirket av oljeledningen. Men på den 

annen side kan man heller ikke klart demonstrere 
total harmonisering mellom ledning og rein. 

Rapporter fra Sovjetunionen er mer sprikende. 
forsøk på å imponere besøkende eksperter har de 
gitt inntrykk av at ledninger over bakken er «lett 
match» for reinen. Disse påstandene står i konflikt 

med andre kilder som beskriver hvordan trekkende 
rein reagerte på rørledninger over bakkenivå. Dy
rene virret omi(ring og greide bare å passere på 

steder hvor snøen dekket ledningen eller i forsenk
ninger der de kunne springe over. Ledningen førte 
til at reinen måtte finne andre beiteområder. 

b) Nedgravde rørledninger 

Det finnes ingen publiserte observasjoner av rei
nens reaksjoner på faktiske eller simulerte ned
gravde rørledninger. Ettersom reinen har lettere for 
å passere rørledninger via overganger enn under
ganger og fordi nedgravde rør ikke representerer 

vesentlig forskjellige terrengformasjoner enn det 
dyrene konfronteres med i sitt naturlige miljø, er 
det antatt at nedgravde rør ikke betyr noen vesent
lig hindring sammenlignet med rør over bakkenivå. 
Faktorer som kan tenkes å virke på dyrene, er 
eventuelle grøfter, bratte eller høye kanter, bredden 
på rydde-felt i skog og type beplantning. 

Turistruter 
Vardete eller kvistete turistruter virker ikke skrem
mende på rein. Det gjør derimot den fottrafikk som 
er en følge av rutene. Svært ofte blir menneskets 
valg av ruter i fjellet sammenfallende med reinens. 
Turistenes betydning for dyrenes forvillingsprosess 
kan tenkes å virke på følgende måte: Ved synet av 
dyr vil man som oftest prøve å komme så nært 
innpå at fluktavstanden overskrides. Ved stadige 

gjentakelser vil den økes. 
I områder med markert topografi som i Rondane 
nord, er turistrutene lagt i villreinens trekkruter. 



Dalene og flyene er gjennomgående så små, ofte 
ikke mer enn noen hundre meter brede, at reinen 
ikke kan bevege seg på betryggende avstand fra 
fotfolket. Resultatet er at villreinen i Rondane nord, 
har måtte oppgi sine beiteområder syd for Grims
dalen gjennom store deler av sommerhalvåret. Bru

ken av områdene syd for Døråldalen - Verkilsda
len er etter hvert så lite brukt av villreinen at 
områdene står i fare for å bli «glemt» av reinen. 
Dette er en av grunnene til at man på lokalt hold har 
søkt å etablere egne lokale reinstammer i disse 
områdene. 
Selv om turist-villrein-situasjonen kanskje er spe

siell i Rondane, så betyr turistrute-trafikken i mange 
av våre villreinområder en reduksjon av tilgjengelig 
beiteareal og næringsopptak og en økning av dyre
nes aktivitet og dermed deres energiforbruk. 

Støy (detonasjoner, togfløyer, motordur, 
kompressorstøy etc.) 
Reinen reagerer lite på støy alene forutsatt at 
støykilden ikke er for nær eller dyrene assosierer 
ubehag med støyen. For eksempel fant man at rein 
reagerte på seismiske detonasjoner med å trekke 
lenger unna hvis avstanden var mindre enn 800 m. 
På lengre avstander hadde detonasjonene ingen 

virkning. 
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KAN KONFLIKTEN MELLOM REIN 
OG MENNESKER DEMPES? 

Ja, når man forstår hva konflikten består i. 
Ferdsel til fots er den aktivitet som er minst forenlig 
med villreinen og villreinsjakten er en av de faktor
ene som er årsaken til reinens redsel for mennes
ker. 
Det er ikke aktuell politikk å stoppe eller begrense 
reinsjakten eller å erstatte villrein med tamrein. Det 
er heller ikke ønskelig å regulere godtfolks adgang 
til å vandre i våre fjellområder. Men det er i høyeste 
grad både mulig og ønskelig å begrense ferdselen 
ved å begrense adgangen til å trenge inn i områder 
med motorhjelp, det være seg fly, bil, traktor, 
snøscooter eller motorbåt. 
Vårt riksvei- og jernbanenett tilbyr mer enn nok 
muligheter til å oppleve norsk høyfjell for alle. I 
tillegg eksisterer et meget omfangsrikt veinett som 
er bygget for skogsdrift, seterdrift og anleggsdrift i 
forbindelse med vassdragsreguleringer og annen 
industrivirksomhet. Dette veinettet er dessverre 
stort sett åpent for publikum og representerer 
derfor den største trussel for villreinen. Selv de 
mest avsidesliggende områder åpnes opp ved hjelp 
av disse veiene og reinen må forberede seg på møte 
med mennesker selv her. 
Det viktigste tiltak for beskyttelse av reinen er at 
disse veiene stenges for annen motorisert ferdsel 



enn den strengt nødvendige. Det skal presiseres at 

det ikke er den motoriserte ferdsel i seg selv som er 
reinens problem. Det er den fottrafikk som følger i 
kjølvannet av motorferdselen reinen reagerer på. 

Annen motorisert ferdsel omfatter trafikk utenfor 
vei med fly, traktor, jeep, snøscooter og båt. Lov 
om motorferdsel i utmark setter klare grenser for 
slik trafikk. Det er grunn til å ønske seg en inn
stramming av den praksis kommunestyrene har 
etablert særlig med hensyn til snøscooter. Det er 
fortsatt ikke den motoriserte ferdselen som bekym
rer, men utvidelse av menneskets aktivitetsområde 
som denne trafikken resulterer i. 
Det er i vårt århundre gjennomført så mange og så 
omfattende inngrep i både villrein- og tamreinområ
der at man med beskjeden innsats burde kunne 
fastslå de langsiktige virkninger på rein. Dels er det 
et spørsmål om å systematisere kunnskap som i 
dag finnes spredt omkring, dels må det gjennomfø
res nøyaktige observasjonsserier av reinens bruk av 
områder med forskjellig inngrep. 
Tiltak som vil redusere konfliktene mellom rein og 
mennesker og som kan iverksettes øyeblikkelig er: 

* å begrense bruken av seter-, skogsdrift- og 
anleggsveier for annen trafikk enn den veien er 
bestemt for, 

* begrense hyttebygging i tilknytning til slike veier 
og i høyfjellet, 

* justere turist-rutenettet i forhold til reinens be
hov for beite og frie vandringsveier, 

* stramme inn den motoriserte ferdselen i ut
marka. 
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SAMMENDRAG 
OG KONKLUSJON 

1. Arbeidet er en litteraturstudie vedrørende virk
ningene på villrein, tamrein og caribou (ameri
kansk betegnelse på rein i Nord-Amerika) av 
menneskelig aktivitet. 

2. Tamrein, villrein og caribou har, i de få situasjo
ner det har vært mulig å sammenligne, vist en 
i prinsipp likeartet adferd vis-a-vis menneskelig 
virksomhet. Rein brukes som samlebetegnelse 
for villrein, tamrein og caribou i det følgende. 

3. Til tross for en stor mengde publisert litteratur 
er kunnskapene om reinens reaksjon på men
neskelig virksomhet forbausende mangelfull. 
Forfatterne av de mange publikasjonene uttryk
ker i stor utstrekning meninger og ikke eksakt 
viten. Kravet om at en forstyrrelse er betyd
ningsfull bare når den kan registreres som 
nedsatt reproduksjon og reduksjon av besta
ndsveksten eller nedgang i bestanden er helt 
urealistisk på bakgrunn av dagens kunnskaps
nivå. Det må være tilstrekkelig å dokumentere 
at rein viser endret adferd overfor menneskelig 
virksomhet f.eks. ved at områder faller ut av 
bruk og at energiforbruket øker og at energiinn
taket synker. 
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4. Dyrenes aktivitetsbudsjett oppdelt i energiinn

tekter (beiting, ligging og drøvtygging) og ener

giutgifter (ståing, graving i snø etter mat, gåing 

og løping) står sentralt i forståelsen av hvorle

des og hvor sterkt menneskelig aktivitet virker 

på rein. Forstyrrelser fører til redusert energiinn

tak og øket energitap. Vedvarende forstyrrelser 

vil sluttelig resultere i nedsatt kondisjon og 
reproduksjon og øket dødelighet. 

5. Ville klovdyrs adferd overfor mennesker er stort 

sett et resultat av vår adferd overfor dem: de 

forblir så ville som vi lærer dem til å bli. Lukt og 
syn av mennesker (og rovdyr) er den helt 

dominerende fryktutløser hos villrein. Dyr som 

etterstrebes av mennesker eller rovvilt lærer 

gjennom egen erfaring eller flokkens erfaring å 

unnvike livstruende eller ubehagelige situasjo

ner. Det er grunn til å anta at instinktiv redsel 

har lav arvbarhet. Medfødt redsel for likt og 

ulikt, ville i seg selv være en livstruende sløsing 
med energi og en evolusjonsmessig blindvei. 

Rein viser )o ingen angst for små dyr som rype 
og hare eller store dyr som moskus eller sau. De 

viser heller ingen redsel for mennesker i områ

der der de ikke etterstrebes, som for eksempel 

på Svalbard. Det drives jakt på de fleste rein

stammene i verden. Dette har resultert i en 

tillært fryktreaksjon og muligens en utvelgelse 

(seleksjon) av mer vare dyr. All virksomhet som 

dyrene forbinder med mennesker er derfor mu

lige og sannsynlige fryktutløsere hos rein. Reak

sjonsstyrken avhenger av påvirkninger. Tam

reindriften er basert på en temming (domestise
ring) av dyrene slik at de kan håndteres av 

mennesker. Tamreinens reaksjon på 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 reagerer lite på motorisert ferdsel i luft, til 

sjøs og på land, sålenge kjøretøyer beveger seg 

på sikker avstand og ikke er på «kollisjonskurs» 

med dyrene. 

Reaksjonsavstand og styrke er avhengig av 

årstid, tidligere aktivitet, tidligere erfaring, 

flokkstørrelse og flokksammensetning og type 

motorisert gjenstand. 

7. Sikre konsekvenser av alle anleggstekniske inn
grep som ikke innebærer neddemming, er per-



manent tap av areal som nedbygges og midler
tidig eller permanent tap av areal som belegges 
i forbindelse med anleggsvirksomheten. Betyd
ningen for rein i form av tapt beiteland er 
vanligvis liten. 

8. Veier og jernbaner oppfattes ikke som trekkhin
der dersom de ikke etterlater seg skarpe vei
skjæringer, brøytekanter eller forbindes med 

annen menneskelig virksomhet. Det er trafikken 
på veier og jernbane, som når den er tett nok, 
kan endre, forsinke, eller helt eller delvis stenge 
trekket og dermed redusere tilgjengeligheten av 
områdenes beiteressurser. Kommunikasjon åp
ner opp områdene for jakt og alminnelig ferdsel. 
Det er denne type menneskelig aktivitet rein 
reagerer på og som har den klart sterkeste 
virkningen. 

9. Rein reagerer lite på ubevegelige fremmedele
menter (hytter, hus, dammer, stolper, snøskjer
mer etc.) så lenge dyrene 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 sten
ges. Beitearealene som neddemmes kan være 
forholdsvis beskjedne. Men virkningen på rei

nen står ikke i forhold til arealstørrelsen fordi 
beiteland langs vann og vassdrag utgjør dyre
nes vår,- sommer- og høstbeiter og omfatter 
eller ligger nær opp til kalvingsområdene. Disse 

beitene er av kritisk betydning for dyrenes vekst 
og kondisjon gjennom de korte sommermåne
dene og dermed for deres overlevelse om vinte
ren og kalvingssuksess den påfølgende vår. De 
kunstige sjøene kan presse dyrene til å passere 
i vanskeligere lende, eventuelt stenger de gamle 
trekkrutene. Vannstandsendringer kan vinters
tid føre til sprekkdannelser og «dyregraver». 

11. Arbeidet med kraft-, telefonledninger etc. fører 

til at reinen vanligvis endrer sine trekk og sitt 
beitebruk i anleggstiden. Årsaken er først og 

fremst menneskelig aktivitet i forbindelse med 
anleggsvirksomheten. Reinen synes å venne 
seg til ledninger som ikke følges av annen 
menneskelig virksomhet, forholdsvis raskt. Un-

29 



30 

der spesielle værforhold (fuktig vær og vind) kan 

ledningsstøy føre til fryktreaksjoner og nølende 

eller forsinket passering. Slik støy kan det ten

kes at dyrene aldri venner seg til. Ledninger 

som anlegges i sammenheng med annen men

neskelig virksomhet fører lettere til at reinen 

endrer trekk for lengre perioder, eventuelt per

manent. Faktorer som kan tenkes å virke inn på 

reinens motiv for å passere en kraftledning er 
ledningens topografiske plassering, om den går 

i skog eller i åpent lende, ledningens plassering 

i forhold til beite-, kalvings- og paringsområder, 

ledningsstøy, dyrenes kjønn og alder og deres 

tidligere erfaring. 

12. Rørledninger over bakken synes å virke hem

mende, men ikke helt stengende på reinens 

trekk. Det er særlig simler og kalver som viser 

unnvikende adferd. Dyrene passerer lettere over 

ledningene (brede jorddekkede overganger) enn 

under ledringene (brede passasjer der lednin
gen er hevet over normal bakkehøyde). Reinen 

synes å venne seg til rørledninger forutsatt at 

det bygges tilstrekkelig med overganger. Rør
ledninger som følges av annen virksomhet 

f.eks. veier og trafikk, synes å representere et 

permanent trekkhinder for reinen. Simler og 

kalver unngår stort sett rør- og veikorridorene i 

hele deres lengde. Nedgravde ledninger antas 

ikke å føre til endret adferd hos reinen og 

dyrene passerer fritt kort tid etter at konstruk

sjonsarbeidene er avsluttet. Rørledninger i skog 

kan tenkes å føre til endrede trekkvaner hos 

reinen. De snauhogde arbeids- og tilsynsgatene 

som nedgravde rørledninger i skog krever, vil 
kunne lede dyrene inn i nye trekkmønster. 

13. Turistruter betyr fotturisme. Reinen skjelner 

ikke mellom jegere og ikke-jegere og reagerer 

med frykt og flukt på ofte lange avstander. Der 

reinens og menneskets trekkruter er sammen

fallende som i Rondane Nord hindres reinen i å 

bruke deler av viktige beiteområder i turistse

songen. 

14. Reinen reagerer lite på støy alene (detonasjo

ner, togfløyter, motordur, kompressorstøy) for

utsatt at støykilden ikke er for nær og at dyrene 

ikke forbinder støyen med ubehageligheter. 

15. Reinens reaksjon på mennesker og deres virk

somhet er tillært og derfor betinget av det 



rovvilt- og insektmiljø dyrene lever i, av jakt og 

annen menneskelig aktivitet. Reaksjonsmønste

ret varierer fra mild aktpågivenhet til vill flukt 

avhengig av bestandsdynamiske forhold (flokk

størrelse, alders- og kjønnssammensetning), 

klimatiske forhold (temperatur, vind, nedbør), 

insektsituasjon (mengde og aktivitet av hud

brems, svelgbrems og mygg) og tidligere kon
frontasjon med rovdyr og mennesker. Opphis
selse og eventuelt flukt (reaksjonsterskelen) i 

hvert enkelt tilfelle er en funksjon av alle disse 

faktorene. Dette er grunn til de mange og 
tilsynelatende motstridende iakttagelser og ut

sagn om reinens reaksjon på mennesker. 
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COAHKKAIGEASSU JA LOAHPAHALLAN 

1. Bargu lea girjjalasvuooadutkan man lahkai olbmuid 
doainunat vaikkuhit bohccui ja caribou1ii. 

2. Boazu, goddi ja caribou leat dain oktavuooain maid 
lea sahttan sulastahttit, cajehan sullalagan lahtaid 
olbmuid doainunaid vuosta. 

3. Vaikko leat almrnuhuvvon ollu girjjit bohcco ja cari
bou ja daid lahtaid birra olbmuid doainunaid ektui, 
de leat dieout daid birra irnaslas vailevaccat. Oaid 
ollu girjjiid ja gihppagiid callit ovdanbuktet eanas 
oaiviliid ja eai cielga die6uid. Gaibadus ahte vahat 
lea dea~alas dusse dalle go sahtta registrerejuvvot 
uhcanan produksuvdnan (buvttadussan) dahje nali uh
caneapmin, i leat doarvai otna diehtodasi ektui. 
Ferte leat doarvai duo~astit ahte boazu/caribou 
cajeha rievdan vieruid olmrnoslas doaimrnaid ektui omd. 
go i sat guooo guovlluin, go energia geavaheapmi las
sana ja go unnit borragoahta. 
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4. Elliid eallinlagi sahtta juohkit dan lahkai: energia 
ooaout (guohtun, livvun ja smirezastin) ja energia 
golut (cuozzun, guohkkan, vazzin ja ruohttan). Dat 
assit leat guovddazis go galga ipmirdit man garrasit 
olbmo doairnmat vaikkuhit bohccui/caribodii. Arut un
nidit energia sisavaldirna ja lasihit energia massirna. 
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) 
hajas ja ihtimis goddi ja caribou balla eanemusat. 
Eallit, maid olbmot dahje boraspiret oaguhit, ohppet 
iezaset dovddiidusa dahje ealu dovddiidusa bokte 
garvit heakkavaralas uhkadusaid ja diliid. Navdo 
ahte gamusdovdan ballu lea uhcan arbbalas. Eameballu 
duon dan vuosta livccii ies alddes heakkavaralas 
vuoibmegeavaheapmi. Boazu han i bala smavva elliin 
nugo rievssahis ja njoamrnilis dahje stuora elliin 
nugo moskusis dahje savzzas. Boazu 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 
vaikkuhusaid duohken. Boazodoalu vuo66un lea bohccuid 
dapman nu ahte olbmot sahttet daid gieoahit. Danne 
boazu uhcan balla olbmos, ja maoe lojit boazu lea, 
da0e uhcit dat balla. Ollu ealuin dasa lassin culdet 
eret ja goddet hirraseamos bohccuid. 

6. Boazu ja caribou balla uhcan motorfievrruin mat 
johtet aimmu, cazi ja eatnama mielde nu guhka go 
fievru lea sihkkaris gaskka duohken, ja i jo6e 
njuolga elliid vuosta. Man gaskka duohken ja man 
garrasit dat balla lea jahkeaiggi, 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-

35 



36 

listuvvojit dahje valdojuvvojit atnui huksendoaim
maid oktavuo6as. Guohtuneatnamiid massin lea uhcan 
mearkkasupmin bohccui ja caribou'ii. 

8. Geainnut ja ruovdema6ijat eai gehcco johtolatoahcin 
jos dain eai leat ceakko ravddat, muohtaravddat 
dahje eai ovvtastahttojuvvo eara olmmoslas oktavuo-
6aide. Lea johtalus geainnuid ja ruovdemaoijaid 
alde, go dat lea doarvai stuoris, mi sahtta nuppa
stuhttit, maijidit dahje aibbas dahje belohahkii 
giddet johtolaga ja dan lahkai hehttet beassamis 
guohtumii. Johtalus rahpa guovlluin vejolasvuooa 
bivdit ja dabalas johtimii. Dakkar olmmoslas doaim
main balla goddi ja caribou ja dat cielgasit vaik
kuhit garrasepmosit goddai ja caribodii. 

9. Boazu ja caribou uhcan balla lihkakeahtes vieris
diijggain (barttat, viesut, buoout, stoalpput, 
muoht~suojit jna.) nu guhka go eallit eai ovt
tastahte daid olbmuiguin ja nu guhka go eai leat 
biddjon baskkes dahje vattes johtolahkii. 



10. Regulerenmagasiidna duoddaris dabalaccat cuohca 
garrasit bohccui, erenoamazit danne go rnavssolas 
guohtuneana dulvaduvvo ja go johtolagat giddejuv
voj it. Dulvaduvvon guohtuneatnamat eai darbbas l~at 
nu viidat. Muhto vaikkuhus bohccui ja caribouii i 
leat eatnanviidodaga duohken danne go guohtuneatna
mat javregattiin ja cahcelegiin leat elliid giooa-, 
geasse- ja cakcagur~turna~ ja leat lahka guottetbaik
kiid. Dat guohtumat leat hui dea~alaccat elliid sad
damii ja ahtamussamii oanehis geassemanuid aiggi vai 
saddet buriid vuirnmiid ala dalvai ja giooa sadda 
miessai. Baddaduvvon javrrit duvdet elliid johtit 
vaddaset eatnamiid badjel dahje gi<ldejit ovddes joh
tolagaid. Cahceallodaga nuppastusat dalveaigge daga
hit jiekDaluoddanemiid ja roavkkuid. 

11. Elfapmo-, telefonlinnjaid jl. bargamat dagahit ahte 
boazu ja caribou dabalaccat muhtta johtolagaid ja 
guohtuma rahkadusaiggi. Sivvan lea vuosttazettiin 
olmrr.oslas doaimmat rahkadusaiggi. Boazu, goddi ja 
caribou orrot seatnamin hui jooanit joooasiidda 
(linnjaide) maidda eai leat cadnojuvvon eara olm-
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moslas doaimmat. Dalkin (njuoska dalki ja biegga) 
sahttet jienat ja slamat jo66asiin leat balddonas
san nu ahte johtin ma~~ona. Dakkar jienaide eallit 
varra eai seana goassege. Jo66asat mat rahkaduvvo
jit eara olmmoslas oktavuhtii, dagahit davja dan 
ahte boazu ~uhtta johtolaga gaska~igasa~~at 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 nali, agi ja 
ovdalas dovddidusa duohken. 

12. Bohccit eatnama badjel orrot hehttemin, muhto eai 
aibba~ giddemin cariboua johtolaga. Erenoamazit ald
dut ja miesit orrot ballamin dain. Car~bou manna 
alkibut badjel jo66asiid (govdes eanagokcon rasti
demiid) go jo66asiid (linnjaid) vuoli (govdes rasti
deamit gos linnjat leat dabalas allodagas) . Caribou 
orru seatnamin bohcciide go fal leat rahkaduvvon 
doarvai rastideamit. Bohccit mat leat cadnon eara 
doaimmaide, omd. geainnuide ja johtalusaide, orrot 



learnen bistevas johtolatoahcin caribodii. Alddut ja 
miesit garvet davja bohcciid ja geainnuid oppa sin 
guhkkodagas. Eatnanvuollai goivojun bohccit ja jo6-
6asat eai oro cuohcirnin cariboJii, ja dat rastidit 
daid dala maDDa go rahkadusbarggut leat loahpahuvvon. 
Bohccit vuvddiin sahttet nuppastahttit sihke bohcco 
ja cariboua johtolatvieruid. Njaskkahagat gokko 
bohccit leat goivojuvvon eatnama vuollai, sahttet 
stivret elliid o66a johtolatvieruide. 

13. Turistarna6ijat buktet vazzituristtaid. Goddi i earut 
gi lea bivdi ja gi i leat ja balla davja guhkegaskka 
duohken. Gos bohcco ja olbrno johtolagat ovttastuv
voj it nu go davvi Rondanes, de hehttejuvvo boazu 
boahtirnis dea~alas guohturniidda turistaaiggi. 

14. Boazu ja caribou eaba balla dusse slarnas okto (bav
kaleapmi, toganjurgganas, rnuhtorjurra, kornpressor
slaprna) go fal slapmagaldu i leat nu lahka, ,ja eal
lit eai dovdda slama varalazzan. 
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15. Bohcco ja caribou lahtat olbmuid ja sin doaimmaid 
vuosta leat ohppojuvvon ja leat eaktuduvvon bora
spire- ja divrebirrasis gas eallit ellet, bivddus 
ja olnunoslas doaimmain. Elliid lahtat sahttet leat 
rnaDggalaganat. Dat sahttet leat varves dahje fahkka 
bahtareamit. Dat leat eallosturrodaga, agi ja nali 
duohken, dat leat dalkkadaga duohken (temperatuvra, 
biegga, aimmusboahtu)' dat leat divredili duohken 
(cuoikka, gurbrnalotti ja njunneborro hivvodat), ja 
dan duohken makkar oktavuooat leat leamas avdal 
boraspiriiguin ja olbmuiguin. Ballan ja bahtareaprni 
leat buet daid dagaldagaid duohken. Dat fas dagaha 
dan ahte eai leat ovttaskas oainnut rnovt olbrnuid 
doairnmat vaikkuhit bohcco ja caribou lahtaide. 



SUM MARY 
AND CONCLUSIONS 

1. This publication is a survey of literature con
cerned with the effects of human acitivities on 
reindeer and caribou (Rangifer). 

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

3. In spite of the large volume of published re
ports, the interaction between reindeer or cari
bou and man is still poorly understood. The 
authors of many of the publications aften ex
press opinions rather than scientific facts. In 
the face of aur present knowledge it is unrealis
tic to attempt to quantify disturbances in terms 
of reduced fertility and decreasing populations. 
It ought to be sufficient to demonstrate that 
reindeer/caribou alter range use and increase 
energy expenditure or decrease energy intake. 

4. An overview of the animals' activity budget, 
divided into energy intake activities (grazing, 
lying down and ruminating) and energy expen
diture activities (standing, foraging or digging 
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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 reproduc

tion rates and increased mortality. 

5. The reactions of wild ungulates to man are 

general ly 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 predators) are the predominant causes of 

fear among wild reindeer and caribou. Animals 

that are exploited by man or other predators 

learn to avoid dangerous or uncomfortable situ

ations through their own or the herd's previous 

experience. There is reason to believe that 

instinctive fear is not hereditary. lndiscriminate 

innate fear would in itself constitute a danger

ous waste of energy and represent an evolutio

nary 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 popu

lations throughout the world are hunted and 

preyed upon. This has resulted in an acquired 

fear reaction and possibly in natural selection 

favouring the most alert animals. All the activ

ities which animals associate with man are 

possible or potential triggers to reactions of 

fear. The magnitude of the reaction is depen

dent upon the stimulus. Successful manage

ment of domestic reindeer is based upon 

domestication of the animals 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 systematically cull 

out the more nervous or «wild» animals in order 

to maintain maximum control of the herd. 

6. Reindeer and caribou react moderately to air

craft, cars, trains, boats and terrain vehicles as 

long as these vehicles keep their distance and 

are not on a «collision course» towards the 

animals. Their reactions depend upon season, 

preceeding activity, earlier experience, herd 

size, herd composition and the type of vehicle. 



is at close range or unless the animals associate 
the noise with discomfort or fear. 

14. The reactions of reindeer and caribou to man 
and his activities are acquired and may be 
attributed to the predator and insect environ
ment in which the animals live, or to hunting 
and other human acitivites. The reaction pat
tern varies from mild concern to panicked flight 
and is determined by population dynamics (herd 
size, age-, and sex-distribution). climatic condi
tions (temperature, wind, precipitation). insects 
(number and acitivity of warble flies, bottle
nose flies, mosquitoes, 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 
factors. This may explain the many apparently 
contradictory reports on the reactions of rein
deer and caribou to man. 
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På varme sommerdager når mygg og brems er plagsomt aktive søker reinen opp på topper og snøbreer der vinden eller snøen lindrer plagene. 

50 when mosquitoes and gadflies make life intolerable for the reindeer, they move up to the high/ands and snow fields where the wind 



Reinen er et flokkdyr som året rundt finner beskyttelse mot rovvilt , insekter og mennesker ved å opptre samlet . 51 
Reindeer are herd animals that protect themselves from predators, insects and peop/e by seeking safety in numbers at all times of the year. 



Den korte fjellsommeren som ikke varer lenger enn 3-4 måneder er den t id reinen bygger opp reservene for å stå imot vinterens næringsmangel. 

5 2 The short mountain summer season, which lasts for only 3 or 4 months, is the time when reindeer build up their reserves to tide them over the lean 
winters. 



Lukt og syn av mennesker resulterer som oftest i øyeblikkelig flukt . Reinens adferd overfor mennesker er et resul tat av vår adferd overfor dem. 53 



Vår i fjellet. Iskald og matfattig vinter har 
veket for nye generasjoner av planter og 
dyr. 

Spring in the mountains. The icy-cold, 
Arctic winter eventually gives way to 
new generations of plants and animals . 

Vinteren har lagt sitt hvite og ugjen
nomtrengelige teppe over sommerens 
ubegrensede beiterikdom. Reinens beite
muligheter er begrenset til oppstikkende 
rabber og flokkstørrelsen reduseres til 
det antall som får plass. 

Winter has laid its frozen white carpet 
over the summer's vast grazing ranges. 
The reindeer's grazing is now limited to 
barren ridges and the size of the herd is 
reduced to adjust to the carrying capac
ity of the area. 
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Vakre fjell, vandreglede og gode minner. 
Med litt varsomhet kan det bli glade 
sommerdager i fjellet også for reinen. 

Majestic mountains, the joy of hiking, 
and p/easant memories. By exercising 
caution, we can allow the reindeer toa, 
to enjoy the lang summer days in the 
mountains. 





~ 
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Rein og menneske. Vår eyne og våre muligheter til å forandre vårt og reinens mi ljø synes ubegrensede. Villreinen har ikke noe annet valg enn å vaktsomt 
følge våre virksomheter . A bringe den til flukt inn blant de truede artene vil være pinlig og uverdig. 

58 Reindeer and man. Our possibilities and abilities to alter our own and the reindeer 's environment appear to be limit/ess. Wild reindeer have no other choice 
bue keenly monitor our activities. It wou/d be shameful and disgraceful if man were to cause the reindeer to join the ranks of endangered species. 
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Svalbardrein lever et liv helt ustresset av mennesker. jakt , rovvilt og insekter. 59 





Reinsgrav med ledegjerder i Rondane. 

A reindeer pit at the centre of stane 
guide fences in Rondane. 

Ferdsel , jakt og fangst har tusenårige 
tradisjoner i fjellet. Til høyre en reinsgrav 
plassert i Nordmannsslepa på Hardan
gervidda. 

Hiking, hunting and trapping are ancient 
traditions in the mountains. To the right, 
a reindeer pit at Nordmannsslepa on the 
Hardangervidda Plateau. 
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Påske er tid for skiturer og stor utfart. 
Simlene er kalvtunge på denne tiden og 
har startet sin vandring mot kalvings-

lassene. 

Eastertime is skiing time in Norway. 
Femafe reindeer are heavy with calf at 
this time of the year and have begun 
their trek to ca/ving grounds. 

Rein viser liten reaksjon på snøscooter 
når ferdselen foregår på sikker avstand 
og ikke er på kollisjonskurs med dyrene. 

Reindeer react moderately to snow 
scooters when the machines keep their 
distance and avoid running a coflision 
course with the animafs. 



Motorferdsel i utmark er generelt for 
budt. De som har dispensas jon bør 
opptre hensynsfullt både overfor terreng , 
dyr og fotfolket. 

Motor vehic/e craffic in the wilderness is 
genera/ly prohibiced. Those receiving dis
pensarion from rh ru/es shou/d exercise 
adequace care as regards rerrain, animals 
and hikers. 

Campingvognleir i høyfjellet. Intet vak
kert syn, kjøretøyene er som regel ikke 
noe problem for reinen . Det er derimot 
menneskene som bebor dem. 

A recreacional vehicle camp high up in 
rhe mounrains. Alrhough nor a prercy;I 
sighc, the vehic/es do nor as a rule 
disrurb the reindeer. Bue the people who 
live in the vehicles do represenc a 
problem. 
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Vår evne og vilje til å holde veier og spor 
åpne i vinterhalvåret skaper bokstavelig 
talt uoverstigelige barrierer for reinen . 

Our desire and ability to keep roads and 
tracks open in the wintertime quite lirer
ally create virtually insurmountable bar
riers for the reindeer. 





Økende omfang av lufttransport virker 
forstyrrende på reinen først og fremst 
fordi den resulterer i øket ferdsel og at 
nye fjellområder gjøres tilgjengelige. For
budet mot motorferdsel i utmark rammer 
også landing med småfly og helikoptre 
som bare kan lande på bestemte vann 
eller punk ter på land. 

The increasing amount of air transport 
has a disturbing effect on the reindeer 
primarily because it leads to more traffic 
as well as to increased access to new 
mountain areas. The prohibiton on motor 
traffic in the wilderness also applies to 
the landing of small aircraft and helicop
ters, which is only allowed on certain 
lakes and at specific points on land. 

Lavtflyging med jagerfly, småfly og heli
koptre virker sterkt skremmende på 
reinen. Men hvis dyrene ikke forfølges 
roer de seg fort ned igjen. 

Low-flying fighter planes, helicopters 
and small aircraft frighten off the rein
deer. However, if the animals are not 
pursed they cairn down again quickly, 





Veier skremmer neppe reinen. Men trafikken gjør det hvis den er tett nok . Et alvorlig problem med et økende antall veikilometre er at stadig nye fjellområder 
åpnes opp for ferdsel. Fra den nye anleggsveien til Savtso kraftverk i Alta. 

7 0 Roads do not scare the reindeer. But traffic does if it is dense enough. One serious problem associated with the increase in the number of road kilometres 
bullt is that new mountain regions are continually being opened for traffic . This picture is from the new service road to the Savtso Power Plant in Alta. 



Villrein krysser anleggsvei på Hardangervidda. Verken syn eller lukt av mennesker og følgelig ingen grunn til nervøsitet eller redsel. 
7 1 

Wild reindeer crossing a service road on rhe Hardangervidda Plateau. Nor a person in sight or smell, and therefore no reason to be nervous or afraid. 



Reinen er mindre engstelig for anleggene 
enn for menneskene som jobber der. 
Bildene viser tamrein ved Alta-anleggene 
og en villreinkalv på Ulla- Førre-anleg
gene. 

Reindeer are less afraid of the construc
tion sites than of the people who work 
there. The picture shows domestic rein
deer at the Alta sires on the Finnmark 
Plateau and a wild reindeer calf at the 
Ulla-Førre sires. 





Kraftledninger kan i alle fall i anleggs
tiden og varierende tid etterpå hindre 
reinstrekk . «Rene linjern. det vil si linjer 
som ikke følges av bebyggelse, veier 
med stor trafikk , turistløyper etc. vil 
reinen på sikt venne seg til . Bildet viser 
beitende tamrein på nyspiret tipp ved 
Grana kraftverk i Sør-Trøndelag. 

At /east during construction and for a 
certain period of time after completion of 
a plant, power lines may represent an 
obstacle for reindeer migration. The ani
mals will eventually get used to «Cfear 
lines». i.e. lines not accompanied by 
buildings, heavily trafficked roads, foot
paths, etc. The picture shows a domes
tic reindeer grazing on a recently sown 
rock tip at the Grana Power Plant in 
Sør- Trøndelag. 

Bildet tatt om morgenen 2. påskedag 
1ga1 utenfor Statskraftverkenes man
nskapsforlegning ved Tunga mellom 
Haugastøl og Finse. Reinflokken hadde 
overnattet liggende under ledningen som 
var under spenning. Dyrene reiste seg da 
fotografen kom ut. 

This picture was taken on Easter Mon
day 1981 outside the State Power Ad
ministation 's crew quarters at Tunga, 
between Haugastøl and Finse. The herd 
spent the previous nigh t under the high
tension power lines. The animals stood 
up when the photographer came out. 
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I mange situasjoner , og ofte under insek-

l
tangrep , synes ikke reinen å bli skremt 
av kraftlinjer og nyutlagt tipp. 

Often, and especially when plagued by 
insects, the animals seem to have no 
fear of the power lines or newly leve/led 
rock tips. 

Reinsflokken krysset først veien . elva og 
deretter under to kraftlinjer. Fra Geitryg
gen på Hardangervidda . 

The herd of reindeer crossed the first 
road, the river and then went under two 
power lines. From Geitryggen on the 
Hardangervidda Plateau. 



Veiskjæringer , fyllinger og grustak som 
tilsås vil igjen gi beitemuligheter for rein . 
Beitende rein i veiskjæringer kan imidler
tid fort resultere i trafikkulykker . Bildene 
er fra den nye anleggsveien til Savtso 
kraftverk i Alta og gammel tipp ved Nea 
i Sør-Trøndelag. 

When seeded with grass, slopes down 
to roads, rockfills and quarries will once 
again provide good grazing for reindeer. 
Grazing along the roadside can, how
ever, quite easily result in traffic ac
cidents. These pictures are from the new 
service road to the Savtso Power Plant 
in Alta in Finmark and an old rock tip by 
the River Nea in Sør-Trøndelag. 







Oppdemming av vannkraftmagasiner vir
ker som regel negativt på reinen først og 
fremst ved at trekkveier stenges og ver
difullt sommerbeiteland demmes ned. 
De negative virknirkningene kan også 
omfatte sprekkdannelser i isen som følge 
av vannstandsendringer. Sprekker dek
ket av nysnø kan virke som dyregraver. 

The impoundment of hydropower reser
voirs usually affects reindeer adversely 
because migratory rautes are blocked 
and valuable summer grazing ranges are 
submerged. These negative effects may 
a/so include the formation of extensive 
cracks in the ice as a result of changes in 
water fevei. Cracks covered by fresh 
snow may turn into ruthlessly efficient 
reindeer pits. 

Vinterdøden rammer de dyr som ikke har 
beite eller ikke får fred nok til å bygge 
opp reservene for en lang vinter. 

Winterkill strikes the animals that do not 
have access to grazing areas or that are 
not teft in peace lang enough to build up 
their reserves to meet the lang winter. 

.... 



Selv truende oljeledninger som her i 
Alaska kan reinen passere. dog ikke uten 
å prøve å gjøre seg lavere. 

Reindeer can even overcome obsracles 
such as rhar presenred by rhese threar
ening oil pipelines in Alaska, although 
rhe animals have ro rry to «shrink» a 
lit tie. 







Bukkene tåler adskillig mer av fremme
delementer i sitt miljø enn simler og 
ungdyr. Simler og kalver våger sjelden å 
oppholde seg i nærheten av oljeledn
ingen og anleggsveien som følger ledn
inger. I alle situasjoner er det bukkene 
som «tar sjansen». 

The bucks tolerate many more unfamiliar 
elements in their environment than the 
females and young animals do. Females 
and calves do not usualfy dare to ap
proach the oil pipelines or the road that 
folfows the pipeline. It is always the 
buck that «takes chances». 
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Veisalt brukes på mange anleggsveier for 
å dempe støvplagen. Men også veisalt 
ser ut til å friste rein . Hvorvidt veisalt 
bare er av det gode eller om det kan 
skade reinen er ukjent. Tamrein ved Ski
botn . 

Salt is used on many of the service roads 
to minimize dust. But road salt seems to 
tempt reindeer. It is not known whether 
this salt is purely beneficia/ or whether it 
may be harmful to the animals. Domes
tic reindeer at Skibotn. 

Rein og husdyr kan beite sammen. Van
ligvis vil de imidlertid velge forskjellige 
terrengavsnitt og således ikke konkur
rere . 

Reindeer and livestock can graze toge
ther. However, they will usually choose 
different parts of the terrain and thus not 
campete against ane another. 







I vindstille og på varme sommerdager 
kan insektene, særlig mygg og brems, 
gjøre livet uutholdelig for en rein . Denne 
cariboukalven var tett besatt med mygg 
og lot fotografen komme på kloss hold. 

On cairn, warm summer days insects 
such as mosquitoes and gadflies may 
makes life almost intolerable for rein 
deer. This caribou calf was densely 
covered by mosquitoes and allowed the 
photographer to get quite c/ose to it. 

En gjenglemt ledning fra Reinsdyrflya på 
Svalbard ble skjebne for 4 brunstige 
reinsbukker. Ett dyr fikk ledningen fast , 
en annen bukk støtte samme med ledn
ingsbukken og ble selv sittende fast. To 
nye bukker hev seg også inn i heftig 
brunstkamp og det hele endte med en 
heldigvis sjelden tragedie . 

Forgotten wires at Reinsdyrflya on Sval
bard led to a meeting with destiny for 4 
rutting reindeer bucks. One of the ani
mals got tang/ed up in the line, another 
ran into the tangled buck and a/so got 
stuck. The two other rutting bucks got 
mixed up in violent fight and the whole 
ting ended in a freak tragedy. 





Forskningen representerer utvilsomt et 
uromoment for reinen, men må sees på 
som utgift til bedre vern og bedre for
valtning av dette fjellets karakterdyr. 

Research undoubtedly represents a 
cause for alarm for the reindeer, but 
must be viewed as the east of better 
protection and management of this 
species which is so typical of the Nor
wegian high/ands. 
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