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Mye av forskningen på 1980- og 1990 tallet ble oppsummert i denne boka

Miljøbarometer (tar vi vare på villreinen så…….)

Hva tenker vi om dette i dag

Forskningen siden 1990 tallet – en oppsummering

Hva kommer/ driver vi med…

Betydning for regionale planer- kvalitetsnorm



1980 – 1990

• Fokus på bestandene
• Hva bestemmer slaktevekter, reproduksjon og

overlevelse - sammenligning av områder

• Hvordan høste
• Hvilke faktorer har skapt reinens spesielle

levesett
• Økosystemet: Villrein, jerv og fjellrev

• Radioøkologi

• Villreinen er satt på bås-

1990 – 2000 2000 – 2010 2010 – 2019 Framtid



1980 – 1990

• Økt fokus på arealene

• Økt tetthet og større beiteslitasje i sentrale områder

• To før / etterstudier
• Flytting av hytte og stier i Rondane
• Utbygging av Blåsjø

• Effekter av bestandsforvaltning på kondisjon på HV

• Etablering av et nasjonalt overvåkningsprogram

• Bruk og bevaring- kunnskapsgrunnlaget som ble
brukt i Villrein og Samfunn

1990 – 2000 2000 – 2010 2010 – 2019 Framtid



1980 – 1990

• GPS –teknologien tas i bruk
• Flere lokale GPS- merkeprosjekter
• Lokale styringsgrupper – deltagelse

• Habitatmodeller
• Effekter av bestandsforvaltningen
• Klima og tetthet i villreinbestanden på Svalbard –

synkronisering av bestander pga ising

• Kunnskasgrunnlag for regionale planer, eks villrein og
ferdsel

• Startet ferdselsregistreringer
• Fjernmålig og bruk av satelittbilder
• Horisont Snøhetta, et sosioøkologisk system

• Effekter av inngrep og forstyrrelser – rapporter fra
samtlige av de nasjonale villreinområdene: Villreinens
arealbruk- oppsummering av kulturhistoriske data, 
lokalkunnskap, GPS – data og habitatmodeller

1990 – 2000 2000 – 2010 2010 – 2019 Framtid









Vegen mot en robust forvaltning av villreinen = Sosio-økologisk system

Det hele fjellet



Kunnskap skal være så mangt, den skal være…

Relevant

Anvendt

Korrekt

Forstått

Deles

Finnes

Løsningsorientert

Den skal fikse problemer

Akseptert



Det ultimate mål…

Vinn-vinn situasjoner



1980 – 1990

• Adaptiv forvaltnig
• Utvikle forslag til avbøtende tiltak
• Videreutvikling av habitatmodeller til prediktive

verktøy
• Mer omfattende fokus på deltagelse i 

prosjektene
• Populasjonsmodeller som utnytter tidsseriene

fra overvåkningsprogrammet – kan estimere
vitale rater

• CWD, CWD,CWD,CWD,CWD….og CWD
• Større / nytt fokus på formidling
• Forslag til kvalitetsnorm for villrein
• En helse: 

1990 – 2000 2000 – 2010 2010 – 2019 Framtid



Hva er effektene av å fjerne infrastruktur?

(Analogt med autovern og bredde på veg)



Rondane, Snøhetta og Nordfjella

Analyser krysningsfrekvens villrein

Sannsynlighet for at rein krysser sti (y-aksen)
som funksjon av angitt mengde folk på stien den dagen (x-aksen)

Vet enda ikke hvordan denne sammenhengen er på Hardangervidda
Strand m.fl. 2014







Mål for formidlingsarbeidet: skape felles kunnskap og eierskap



2019, framtida og reinen som miljøbarometer

• Noen ord om Hardangervidda
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Fotråte
70-80 % dødelighet
Rammer mest kalv
Bakterie som finnes naturlig hos villrein
Høy tetthet
Klima

Svært mye av dette på Hardangervidda, i Rondane Nord og i Reinheimen i år

Usikker på effekten på bestandsnivå – kan være svært stor i år. 
Strukturtellingene nå i høst indikerer at vi har lite kalv etter jakt







Hva nå?

Vi har mye dokumentasjon

Uten sammenligning verdens største datasett på
arealbruk hos en hjorteviltart

Resultatene er i mange henseende svært tydelige



Anbefalinger fra: “Villrein og ferdsel” / “Horisont Snøhetta”

At det etableres en todelt
forvaltningsstartegi:

• Skjerming av 
villmarksprega og sentrale
områder

• Aktiv tilrettelegging og
styring av ferdsel i
utvalgte fokusområder



http://villrein.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=8c87f
a846a864cc6892b5079e416282b

http://villrein.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=8c87fa846a864cc6892b5079e416282b


Adaptiv eller lærende forvaltning
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