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avsnittene. De administrative beskrivelser som er anført i
begynnelsen av rapporten, er utarbeidet av styringsgruppen.

Dette er en sluttrapport fra det brukerstyrte REIN-prosjektet
under Norges forskningsråds EFFEKT-program. Den inneholder de viktigste resultater fra fire års forskningsarbeid.
Innholdet bygger på publikasjonene som er listet under
kapittelet om Resultatformidling.

Redaktører for rapportens fagdeler er Kjetil Flydal,
Universitetet i Oslo (UiO); Christian Nellemann,
Norges landbrukshøgskole (NLH) og Norsk Institutt
for Naturforskning (NINA) og Ingunn Vistnes, NLH

En styringsgruppe har hatt det overordnete ansvar for
utforming og innretning av REIN-prosjektet. Prosjektet
er satt sammen av flere oppdrag med ønske om å få fram
bredest mulig kunnskap om virkningen av kraftledninger
og vindkraft på rein innenfor gitte budsjettrammer.
Forskningen er utført av flere forskningsmiljøer i Norge.
Faglige resultater og anbefalinger krediteres forskerne,
som knyttes til hvert bidrag i form av forfattere av hoved-
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Målgruppen for rapporten er utbyggere, forvaltning
og interesseorganisasjoner.
Styringsgruppen for REIN-prosjektet, 6. mars 2002
Johan Danielsen (leder)
Nils Henrik Johnson
Arne H. Erlandsen
Astri Svenkerud
Bjørn Høgaas
Sekretariat:
Jan Henning L’Abée-Lund

Kai Nybakk

Sammendrag
FORFATTERE AV SAMMENDRAGET:

Det ble i REIN-prosjektet
valgt en bred metodisk tilnærming
til problemstillingen om effekter
av kraftledninger og vindmøller
på reinsdyr.

(i alfabetisk rekkefølge)

Kjetil Flydal (UiO)
Per Jordhøy (NINA)
Christian Nellemann (NLH, NINA)
Eigil Reimers (UiO)
Olav Strand (NINA)
Ingunn Vistnes (NLH)

H

ørsel hos rein og effekten av kraftledninger og vindmøller på tamrein i innhegninger (UiO) og effekten
av kraftledninger på villrein og frittgående tamrein
(NINA og NLH) ble studert i perioden 1997-2000.
Gjennom eksperimentelle forsøk ville en prøve å avdekke
hvilke enkeltfaktorer ved konstruksjonene som kunne ha en
direkte virkning på reinens atferd. Det ble særlig fokusert på
mulige effekter av støy.
Hørselsevnen, og derav evnen til å oppfatte støy fra vindmøller
og kraftledninger, ble bestemt for to rein i et laboratorieeksperiment der dyrene ble lært opp til å reagere på lydsignal.
I innhegningsforsøkene ble reinens områdebruk og atferd sammenlignet i hegn med kraftledninger eller vindmølle, og i kontrollhegn uten slike konstruksjoner.
De regionale arealbruksstudiene satte fokus på mulige effekter
av kraftledninger på frittgående rein i landskapet. Dette ga
mulighet til å avdekke indirekte effekter av konstruksjonene,
dvs. unngåelsesresponser i lengre avstand enn der dyrene var
direkte eksponert, og den kombinerte effekten av kraftledninger og annen infrastruktur.
I undersøkelsen av frittlevende dyr ble månedlige og
årlige systematiske tellinger av mer enn 6000 villrein og
tamrein fra seks ulike områder i Norge i perioden 1975–2000
benyttet. Deres arealbruk ble testet ikke bare i forhold til
kraftledninger, men også i forhold til andre inngrep, terrengstruktur, høydelag, snødekke, snødybde, snøens hardhet
og sammensetning av lav- og plantedekket på mer enn 500
lokaliteter.
Det vil være betydelige variasjoner i reinens respons i
forhold til ulike inngrep, forskjellige årstider og værforhold,
og i forhold til kjønn og alder til den enkelte rein. På basis
av REIN-prosjektets studier gjennomført ved UiO (punkt 1
og 2), ved NINA og NLH (punkt 3-8) og annen litteratur
(punkt 7-9) kan følgende vurderinger sammenfattes:

Lavbeitene var minst slitt nær kraftledningene, noe som tyder på lite
bruk av disse områdene. Foto: Ingunn Vistnes.

1. Støy fra kraftledninger og vindmøller er hørbar
for rein, men ikke nødvendigvis forstyrrende.
Støynivået fra kraftledninger i fuktig vær eller sterk vind –
og fra vindmøller hvis det er sterk nok vind til å drive rotoren rundt – ligger på et nivå som er klart hørbart for reinen.
Innhegningsforsøkene viste likevel ikke tegn til at et økende
vindrelatert støynivå hadde noen effekt på reinens atferd.
2. Direkte eksponering for kraftledning- og vindmøllekonstruksjoner i seg selv har liten effekt på reinens
atferd lokalt.
Reinsdyrenes bruk av arealet i innhegninger med maksimalt
450 meters avstand til kraftledninger eller vindmøller, ble
ikke klart påvirket av disse konstruksjonene. Reinen som ble
eksponert for kraftledninger, hadde en generelt høyere frekvens
av aktivitetsskifter enn rein som ikke ble utsatt for denne påvirkningen. En slik atferdsrespons forekom ikke hos rein som
ble eksponert for en vindmølle med eller uten rotorbevegelse.
➝
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Kraftledninger har sannsynligvis mindre skadevirkninger for tam- og villrein
dersom de legges i skog.
Foto: Arnt Inge Vistnes

For øvrig viste reinsdyrene i innhegningene ingen entydige
atferdsresponser på verken kraftledninger eller vindmøller –
heller ikke under værforhold med sterk vind og økt støynivå
fra konstruksjonene.
Resultatene samsvarer med overvåkingsdataene (NINA/
NLH) fra samtlige områder, som indikerer at det ikke er
noen avstandsrelatert fordeling av rein innen 500 meter fra
inngrep generelt, inkludert kraftledninger.Tettheten av frittlevende rein var imidlertid svært lav innen 500 meter fra
kraftledninger i alle studieområdene. Se figur 1.
3. Kraftledninger kan redusere reinens arealbruk i
mange kilometers avstand.
Både vill- og tamrein reduserte bruken betydelig av områder
opp til 4 kilometer fra kraftledninger sammenlignet med
områder lenger unna. Resultatet var økt beitepress og slitte
lavbeiter i disse områdene. Reinens unnvikelse fra kraftledninger kunne ikke forklares ut fra forhold som terrengtype,
beiteforhold eller snøforhold. I mange tilfeller utgjorde områdene inntil kraftledningene spesielt gunstige beiteområder
med historisk høy bruk.
4. Kraftledninger kan danne barrierer for bruk av
større områder.
Undersøkelsene viser at i flere områder har kraftledninger
fungert som barrierer for villreintrekk og ført til at beiteområder har gått tapt eller at villreinen har blitt oppdelt i
flere mindre stammer. Dette synes å gjelde spesielt dersom
flere parallelle kraftledninger plasseres slik at de krysser
flyttleier eller avskjærer arealer i utkanten av beiteområdet.
5. Simler med kalv er mest følsomme for forstyrrelse.
Alle kategorier av rein reduserte bruken av områder nær
kraftledningene. I flere områder holdt imidlertid simler med
kalv seg betydelig lenger unna ledningene enn det bukk og
fjorårskalv gjorde. Den reinen som ble observert nær kraftledningene var i hovedsak bukk og fjorårskalv. At simler er
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mer følsomme overfor forstyrrelse er også funnet i andre studier
av rein og caribou.
6. Sesongmessige variasjoner i graden av forstyrrelse.
Det ble observert en reduksjon i bruk av områder opp til
2,5–4 kilometer fra kraftledninger både vår, sommer, høst og
vinter. Generelt antas det at reinens toleranse overfor inngrep
er størst på sommerdager med mye insekter, fordi insektene
da er den dominerende forstyrrelsesfaktoren. Flere av våre
undersøkelser viser imidlertid at dersom annet uforstyrret
habitat er tilgjengelig trekker reinen fortrinnsvis dit.De største
effektene av kraftledninger på reinens områdebruk ble registrert i kalvingstiden og under villreinjakten om høsten.
7. Konstruksjonsfasen gir sterkest kortvarig
forstyrrelse, men har liten langsiktig effekt.
Fluktstudier av rein og atferdsstudier i henhold til overflyginger
dokumenterer entydig at direkte skremsel av rein som medfører flukt – så som under konstruksjonsfasen – er kortvarig.
Tatt i betraktning at rein generelt vil reagere med frykt og
flukt på menneskelig aktivitet, er det overveiende sannsynlig
at konstruksjonsfasen er den perioden med sterkest kortvarig
forstyrrelse, men at denne vil ha liten langsiktig effekt.
8. Forskjeller i toleransen for forstyrrelser for ulike
populasjoner av tamrein, villrein og caribou.
Studier av tamrein og villrein med varierende tamhetsgrad
har alle vist barriere- og unnvikelseseffekter av kraftledninger.
Som følge av forskjellig tamhetsgrad i ulike populasjoner,
kan vi imidlertid forvente variasjoner innen intervallet 2-4
kilometer fra kraftledninger.
9. Effekter av terrengplassering og vegetasjon.
Andre studier indikerer at unnvikelsessonene for rein kan være
opp mot 75 prosent mindre i skog enn på fjellet. For store deler
av tamreinen og deler av villreinen ligger en del beiteområder
i skog. Utbygging her vil sannsynligvis ha mindre skadevirkning
for reinen enn i fjellet.

Avbøtende tiltak
Innenfor REIN-prosjektet har det ikke vært grunnlag for å
vurdere effekten av forskjellige mastetyper og vindmøller
på reinens atferd, men kraftledninger på størrelse med
132– 420 kV spenningsnivå ble generelt funnet å påvirke
arealbruken til frittgående rein.
Avbøtende tiltak omfatter hovedsakelig plassering av kraftledninger i terrenget.Tilsvarende kan også gjelde for vindmøller hvis disse har negativ effekt på reinens arealbruk, men
det er ikke gjennomført studier av dette på frittgående rein.
Det er viktig å velge traseer for kraftledninger etter reinens sesongmessige bruk av området, slik at de ikke danner
barrierer for etablerte trekkruter. Anleggsarbeidet bør om
mulig gjennomføres i en periode av året når reinen ikke er i
det aktuelle området.
En bør unngå å legge kraftledningene gjennom sentrale
beiteområder for rein. Nye inngrep i uberørte områder som
er et viktig reinbeite bør unngås slik at disse beiteressursene
sikres. Kraftledninger bør fortrinnsvis plasseres ved eksisterende inngrep dersom disse allerede har fortrengt reinen fra
området. Plassering av kraftledninger utenom sentrale reinbeiter – i skog, under stup og i dalfører – vil sannsynligvis
kunne minske negative effekter for reinen i betydelig grad.
Ifølge Statkraft Grøner AS er kabling først og fremst aktuelt
på lavere spenningsnivåer, dvs. opp til og med 66 kV. På høyere
spenningsnivåer medfører kabling ofte betydelige inngrep –
blant annet i form av sprengning av kabelgrøft og tiltak for å
sikre kablene mot ytre påvirkninger. I høyfjellsområder, med
mye fjell og vanskelige forhold, vil anlegg av denne typen bli
svært omfattende.

Foto: Per Jordhøy

Kabling kan være aktuelt lavere i terrenget hvor kabelen
for eksempel kan legges i tilknytning til en vei eller i områder
med større løsmasseforekomster, der det er lett å legge
kabelen, og hvor drift og tilsyn av kabelen er enklere enn i
ugjestmilde og utilgjengelige høyfjellsområder.
For å kunne definere kriterier og grenseverdier for når
det vil være aktuelt med ulike avbøtende tiltak, er det behov
for videre forskning.
➝

Antall rein i flokk

Figur 1: På tross av betydelige regionale
effekter av kraftledninger på vill- og
tamrein (pkt. 3-9), viste sammenfallende
data og resultater fra både UiO, NLH og
NINA ingen lokale effekter på de rein
som nærmet seg kraftledningene innen
500 m (pkt. 2). Figuren viser månedlige
observasjoner av rein (mai–oktober) fra
Setesdal Ryfylke 1984–1987 i forhold
til 300 og 420 kV kraftledninger.

Avstand til kraftledning (m)
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Konklusjon
Reinen kan vise normal atferd lokalt ved direkte eksponering
for kraftledninger og vindmøller. Støy fra konstruksjonene
er hørbar for reinen, men har antakelig ingen sterk negativ
effekt på den lokale fluktatferden.
Undersøkelsene viser at de regionale effektene kan være
betydelige ved at reinen unngår større områder i tilknytning
til kraftledninger – antakelig som en «anti-predator»-strategi
siden inngrepet kan assosieres med menneskelig aktivitet.
Samlet kan det fastslås at kraftledninger, alene eller i kombinasjon med andre inngrep i fjellområdene, har betydelige
negative regionale effekter på tam- og villrein.
Konstruksjonsfasen har normalt kun kortvarig innvirkning.
Regionale effekter kan medføre tap av store beiteområder
(typisk en 50-80 prosent reduksjon av områder opp til 2,5–4
kilometer fra kraftledningene), avskjæring av trekkruter
samt overbeiting i gjenværende uforstyrrede områder.Til
sammenligning er effektene av hyttefelt typisk en 50-90
prosent reduksjon av bruk av områder 5-10 kilometer fra
hyttefeltet.
Sammen med annen utbygging, spesielt hyttefelt og veier,
kan kraftutbygging få alvorlige konsekvenser for bæreevne
og produksjon hos både vill- og tamrein. Resultatene er i
samsvar med andre internasjonale studier av arealbruk for
rein og caribou i forhold til utbygging.

Organisering og
gjennomføring
Prosjektet har hatt en stabil ledelse gjennom hele
prosjektperioden. Det har jevnlig vært avholdt møter i
styringsgruppen. I tillegg har det vært arrangert møter,
der forskerne i prosjektet har presentert resultater fra de
ulike temaene prosjektet har søkt å belyse.
Styringsgruppen har bestått av:
Nåværende medlemmer:
JOHAN DANIELSEN (leder),
Direktoratet for naturforvaltning (DN)
ARNE H. ERLANDSEN,
Energibedriftenes landsforening (EBL)
BJØRN HØGAAS, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)
NILS HENRIK JOHNSON,
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
ASTRI SVENKERUD, Statnett SF
Tidligere medlemmer:
BJARTE GUDDAL, NVE
KJELL SAKSGÅRD, Statkraft SF
Prosjektsekretariat:
JAN HENNING L’ABÉE-LUND, NVE
KAI NYBAKK, Statkraft Grøner A/S

Foto: Per Jordhøy
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Nye tider –

nye krav

Energiforbruket i Norge har de senere år økt med 1–2 %
i året. Dette stiller et stadig større krav til overføringsnettet
av elektrisk energi. Samtidig er det planer om å etablere
ny produksjonskapasitet (vann-, vind- og gasskraft) og
nye kabelforbindelser til utlandet. Dette har aktualisert
bygging av nye kraftledninger.

I

forbindelse med planer om bygging av nye kraftledninger
i Norge er fokus blant annet rettet mot forholdet mellom
tekniske inngrep og reinsdyr. I områder hvor de tekniske
installasjonene kommer i konflikt med vill- eller tamrein, er
utbyggere av større anlegg forpliktet til å gjøre konsekvensundersøkelser i henhold til energiloven og plan- og bygningsloven.

Behov for statusgjennomgang
Med dette som bakgrunn så Statnett SF behov for en gjennomgang av dagens kunnskaper omkring forholdet mellom kraftledninger og reinsdyr. Et forprosjekt ble initiert og gjennomført i 1997. Forprosjektet dokumenterte at kunnskapservervelsen hadde vært liten siden forrige statusgjennomgang på
midten av 1980-tallet. Det presenterte også hvilke forskningsområder som syntes å være aktuelle.
Etter initiativ fra Statnett ble det brukerstyrte «REIN-

prosjektet» etablert våren 1998 som en del av EFFEKT-programmet under Norges forskningsråd. Allerede ved oppstarten
av prosjektet kom det signaler om at problematikken rundt
vindmøller også burde innlemmes i forskningsprosjektet.
Bakgrunnen var økt fokusering på bygging av vindmøller langs
kysten i tarmreinområder. I Stortingsmelding nr. 29 1998-1999
(Energimeldingen) er målsettingen at produksjonen fra nye
fornybare energikilder skal øke med syv TWh (milliarder
kilowattimer) innen år 2010. Av dette forventes vindkraft å
bidra med tre TWh.
Forskningsrådet så utfordringen på dette området og
stimulerte til at prosjektet ble utvidet. Problemstillingene
rundt kraftledninger og rein – og rundt vindmøller og rein
– har mange likhetstrekk. En hovedmålsetting har vært å
bedre kunnskapen rundt interaksjonen reinsdyr og disse
inngrepene.Ved en slik spisset problemstilling og målrettet
forskningsaktivitet ønsket man å bedre beslutningsgrunnlaget for forvaltningen og utbyggere.
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Fig. 2 Forvaltningsenheter (tot. 23 stk.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Setesdal Ryfylke
Setesdal Austhei
Skaulen Etnefjella
Våmur Roan
Brattfjell Vindeggen
Blefjell
Hardangervidda
Norefjell – Reinsjøfjell
Oksenhalvøya
Fjellheimen
Nordfjella
Lærdal, Årdal
Vest-Jotunheimen
Sunnfjord
Førdefjella
Svartebotnen
Ottadalsområdet
Snøhetta
Rondane
Sølnkletten
Tolga, Østfjell
Forelhogna
Knutshø

22
23

18

21

17

19 20

16

15

13
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12
10

11
9
8
7
6

3

5
1

Opprinnelig villrein
Blanding tam- og villrein
Opprinnelig tamrein
Figur 2
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Økende fragmentering
Villreinen i Sør-Norge er i dag splittet opp i 23
forvaltningsenheter, se figur 2. Denne fragmenteringen
skyldes både naturlige og menneskeskapte barrierer.
Etter hvert som områdene har minsket i størrelse, har
bestandenes sårbarhet overfor nye påvirkninger øket
tilsvarende.
Fragmenteringen har ført til at forholdet mellom sommerog vinterbeiter er blitt endret. Enkelte områder kan ha
store areal med lavbeite og dermed godt vinterbeite.

Et eksempel på dette er Rondane. Andre områder – som
for eksempel Snøhetta – kan ha store areal med grøntbeite og dermed godt sommerbeite.
Fragmenteringen kan også medføre genetiske konsekvenser. Små bestander vil være mer utsatte for «innavlsdepresjoner» enn store bestander. Samlet sett betyr
fragmenteringen at artene og deres levemåte blir preget
av en økende grad av kompleksitet.

Hørsel, Atferd, Arealbruk og beite
REIN-prosjektet har initiert i alt fem deloppdrag.
Deloppdragene kan deles inn i tre hovedgrupper:
Hørsel, Atferd samt Arealbruk og beite.

institutt for naturforvaltning (NINA). De to sistnevnte
institusjonene har hatt et meget tett samarbeid, slik at de
har fremstått som én enhet i prosjektet.

Fysiologiske og økologiske tilnærmingsmetoder gjorde
det nødvendig å innhente fagkompetanse fra ulike norske
forskningsmiljøer. Deloppdrag ble gitt til Universitetet i
Oslo (UiO), Norges landbrukshøgskole (NLH) og Norsk

Fremstillingen i denne rapporten følger denne strukturen.
Teksten inneholder en rekke henvisninger til referanselisten
som finnes bakerst i rapporten.

PROBLEMSTILLINGER

FORSKNINGSINSTITUSJON

Fysiologiske studier av hørsel hos reinsdyr

Universitetet i Oslo

Atferdsstudier på tamrein nær kraftledninger

Universitetet i Oslo

Atferdsstudier på tamrein nær vindmøller

Universitetet i Oslo

Effekter av kraftledn. på villreinens arealbruk

NINA/NLH

Effekter av endret arealbruk på beitet

NINA/NLH

Bevilgninger til prosjektet
I sin fireårige aktivitetsperiode har REIN-prosjektet
hatt en totalfinansiering på ca. fem millioner kroner.
Hovedfinansieringen har kommet fra Norges forskningsråd og Statnett med henholdsvis ca. 2.2 millioner og ca.
1.8 millioner kroner. I tillegg har følgende institusjoner
bidratt finansielt:

• Direktoratet for naturforvaltning
• Statkraft SF
• Energibedriftenes Landsforening (EBL)
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
• Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE)
• Lyse Energi A/S
• Tafjord Kraftproduksjon AS
• Fylkesmennene i Vest-Agder, Oppland, Sør-Trøndelag,

I tillegg har medlemmene i styringsgruppen og sekretariatet gjennom arbeidstid og reiseutgifter ytet et
betydelig egenbidrag. Dette gjelder også Eigil Reimers.
De innkomne midlene har vært fordelt på de ulike
deloppdragene i prosjektet på følgende måte:
Fysiologiske studier av hørsel hos reinsdyr:
200.000 kr.
Atferdsstudier på tamrein nær kraftledninger: 550.000 kr.
Lønnsmidler til stipendiatstilling på
hørsels- og atferdsstudier hos reinsdyr
nær kraftledninger:
1.150.000 kr.
Atferdsstudier på tamrein nær vindmøller:
550.000 kr.
Beitestudier og arealbruk:
2.450.000 kr.

Nordland, Buskerud og Sogn og Fjordane

➝
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Er reinsdyr i stand til å
høre støy fra kraftledninger og vindmøller?
Hørselsstudier viser at støy fra
kraftledninger og vindmøller klart
Foto: Andreas Hermannsen

oppfattes av reinen, men at
menneskets oppfattelse av slik støy
er bedre enn reinens i størstedelen
av frekvensområdet.

D

et har til nå ikke vært kunnskap om hørselskapasiteten hos hjortedyr. Samtidig har det i enkelte studier
vært fokusert på den negative effekten støy fra
menneskelig virksomhet kan ha på dyr generelt [5–7] – og på
reinsdyr og caribou spesielt [14-17] hvis de utsettes for kortvarig intensiv støy fra lavtflygende jetfly eller fra oljeutvinning.
Vindmøller og kraftledninger produserer mye støy under
visse værforhold. Dette gjelder spesielt ved moderate og høye
vindstyrker for vindmøller [9] og ved høy fuktighet og coronastøy fra kraftledninger [6, 18].
Coronastøy er trukket frem som en mulig faktor som kan
influere på reinsdyrs motiv for kryssing under kraftledninger
og bruk av områder i nærheten av dem. Corona er elektriske
utladninger som forekommer på overflaten av spenningsatte
liner og opphengsarmaturer, og som kan høres som lett knitrende lyd i fuktig vær.
For at dette skal ha relevans, må reinsdyr være i stand til
å høre denne type støy. Prosjektet tok derfor initiativ til å
kartlegge innenfor hvilket frekvensområde reinen hører og
hvor den har sitt mest følsomme område.

Testet i laboratorieoppsett
Hørselskapasiteten til to tamrein ble testet i et laboratorieoppsett ved Biologisk Institutt ved UiO, se tekstboks 2.
På bakgrunn av testene ble det beregnet et audiogram som
viser høretersklene fra lav til høy frekvens.Ved et lydtrykk
på 60 dB var reinens område for lydoppfattelse mellom 70 Hz
og 38 kHz.Vi fant et bredt frekvensområde med god lydoppfattelse fra 500 Hz til 32 kHz, med den laveste hørselsterskelen
på 3 dB ved 8 kHz.
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Ut i fra den kunnskap som finnes om hørsel hos andre ungulater (klauvdyr/hovdyr), er reinsdyrenes hørselskapasitet som
forventet. Generelt ligger høreterskelen på omtrent samme
nivå som for hest, sau, svin, storfe og geit [19-21].

Lydopptak og målinger
Lydopptak av 300 og 420 kV-kraftledninger ble gjort ved
regnvær og i overkant av 0°C. Det ble også gjennomført
målinger av bakgrunnsstøy i tilliggende områder ved kraftledningene med samme type terreng og vegetasjon – og som
var langt nok unna til at støy fra ledningen ble dempet vekk.
Støynivået fra kraftledningene var høyere enn bakgrunnsstøyen for frekvenser fra 125 Hz til 16 kHz. Dette betyr at
hørselssansen hos reinsdyr klart kan skille ut denne støyen
fra bakgrunnsstøyen [22,23].
Sammenligner man hørselsevnen hos rein med hørselsevnen hos mennesker – og relaterer dette til støynivået fra
kraftledningene (Fig. 3) – er det åpenbart at støyen vil
oppfattes både av reinsdyr og mennesker. Generelt vil støy
oppfattes sterkere med økende intensitetsnivå (lydtrykk)
over høreterskelen. Dette betyr at mennesker vil oppfatte
resonansfrekvensen (dyp summing) av vekselspenningen for
kraftledninger som ligger rundt 100 Hz, bedre enn rein. For
reinsdyr vil denne lyden knapt oppfattes. Reinen vil derimot
høre coronastøyen som ligger fra 8 kHz og oppover, bedre
enn mennesket.
Støy fra vindmøller har sterkere intensitet enn støy fra
kraftledninger (Fig. 3) og vil derfor utvilsomt oppfattes av
reinsdyr.Vindmøllestøy er imidlertid sterkest ved de laveste
frekvensene [6,9] og vil oppfattes sterkere av mennesket enn

av et reinsdyr fordi mennesket har en bedre lavfrekvent
hørselsevne.
Lydbølger dempes med avstand fra lydkilden, og høyere
frekvenser vil dempes raskere enn de lavere [24]. Dette betyr
at ved lang avstand til kraftledninger og vindmøller, vil lave
frekvenser i støybildet dominere over de høye [9].Tatt i
betraktning at mennesket har bedre hørsel enn rein ved
lave frekvenser, er det sannsynlig at støyen kan oppfattes
på lenger avstand av oss enn av reinsdyr.

BAKGRUNN
Vi antok tre mulige effekter av kraftledninger og vindmøller
på reinens atferd:
1. Biologiske/fysiologiske effekter fra det elektromagnetiske
feltet under kraftledningene. Dette kan innebære induserte
strømmer og spenningsfelt i kroppen, som sanses av reinsdyrene [25].
2. Skremmende støy som følge av elektriske utladninger
(corona) fra kraftledningene eller vindturbulens fra
kraftmaster og vindmøllemaster – og spesielt vindmøllerotoren [9,25].
3. Skremmende visuelle effekter av mastene og ledningene
– og bevegelsen av vindmøllerotoren.

Figur 3

Hvis disse effektene har direkte negativ innvirkning på reinsdyrene, ville vi ved studier av rein i innhegning forvente å
finne redusert bruk av arealene i innhegningene som var
nærmest kraftledninger og vindmøllen og/ eller urolig
atferd, stress eller frykt som følge av eksponering for konstruksjonene.

Betinget unngåelsesrespons til bestemmelse
av hørselen hos rein
Forsøksdyret sto i en bås, et lydisolert kammer, ved
hørselstestingen. Prosedyren gikk ut på å lære et dyr
å drikke vann fra et belønningskar i fremkant av båsen.
Lydpulser ble avspilt ved tilfeldige intervaller, etterfulgt av
et mildt støt gjennom karet. Reinsdyret lærte å forbinde
de to stimuli og unngikk støtet ved å
bryte kontakten med karet.
Å avbryte drikkingen ble dermed en indikasjon på at

dyret hadde hørt lyden. Når lydsignalet og støtet var
over, blinket en lampe og signaliserte at dyret hadde hørt
lyden. For hver enkelt frekvens ble dyret testet ved å
redusere lydintensiteten til det nivå der andelen av riktige
responser på lydsignalet (avbrutt drikking) ikke var høyere enn tilsvarende responser utenom lydsignalet [3].
Dette nivået ble fastsatt som terskelen for lydoppfattelse
hos reinsdyret.

Systematiske observasjoner av reinens atferd i
forhold til mulige forstyrrelser (Denne tekstboksen hører til s.14.)
Observasjonene ble gjennomført med en observatør
per hegn, samtidig med registreringer av dyrenes atferd og
plassering i hegnene hvert 10. minutt (scan-observasjon) [1].
Dette ble gjort for å sikre at ytre miljøpåvirkninger var mest
mulig like for alle observasjoner. Fra scan-observasjonene
brukte vi følgende data: Reinsdyrenes gjennomsnittlige
avstand til kraftledningen eller vindmøllen og reinsdyrenes
andel av urolig atferd, dvs. løping, ståing og gåing.
Hvert 20. minutt fulgte vi et dyr nøye gjennom fem sammenhengende minutter og registrerte alle typer atferd og aktivitetsskifter hos dette individet (fokal-observasjon) [1].
Reinens gjennomsnittlige avstand til kraftledningen eller
vindmøllen, reinens andel av urolig atferd og reinens frekvens av aktivitetsskifter ble testet for mulige effekter av
kraftledningene eller vindmøllen med eller uten rotorbe-

vegelse. I tillegg ble effekter av vindstyrke, vindretning,
temperatur og tid ut i forsøket undersøkt nærmere.
Vindstyrke er relatert til turbulensstøy fra master, ledninger
og vindmøller [6,9] og kan derfor gi indikasjon på om
denne støyen påvirker reinens atferd. Vindretning kan
være bestemmende på reinens
bevegelsesretning [11], mens
temperatur er relatert til insektaktivitet som kan gi stresset atferd
hos reinen [13]. Effekten av tid
ut i forsøket ble testet for mulig
habituering, dvs. tilvenning til de
potensielt forstyrrende effekter av
kraftledningene og vindmøllen
med økende eksponeringstid.
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Økning i aktivitetsskifter, men ingen

øvrige atferdsresponser
Reinen som ble eksponert for
kraftledninger, hadde en generelt
høyere frekvens av aktivitetsskifter
enn rein som ikke ble utsatt for
denne påvirkningen.

F

or øvrig viste reinsdyrene ingen entydige atferdsresponser på verken kraftledninger eller vindmøller
– heller ikke under værforhold med sterk vind og økt
støy fra konstruksjonene. Atferden til reinsdyr i to innhegninger som var lokalisert ved kortenden under to parallelle
kraftledninger (132 og 300 kV) i Slådalen, Lesja kommune,
ble sammenlignet med atferden til reinsdyr i to kontrollinnhegninger som lå om lag 500 meter unna kraftledningene i
det samme området (Fig. 4, se neste side).
Dyr fra to forskjellige tamreinflokker – henholdsvis fra Mathis
Gaup i Kautokeino og fra Vågå tamreinlag – ble brukt i et
forsøk i august-september 1999. Reinsdyrene fra Kautokeino
og Vågå ble testet i separate perioder på ni dager, med tre rein
i hver av de fire innhegningene. Observasjonene av reinens
atferd ble gjort ved standardiserte metoder og samtidig for
dyr i alle innhegningene, se tekstboks side 13.
Med en hegn på 400 meters lengde fikk vi en gradient
med avtagende effekt av kraftledningen med økt avstand.Ved
betydelig negativ effekt hadde vi derfor forventet å finne at
dyrene i gjennomsnitt befant seg lenger unna kortenden av
kraftledning-hegnene enn tilsvarende kortende av kontrollhegnene. Sammenligningen av reinens gjennomsnittlige
lokalisering i de fire hegnene viste at reinen ikke var lokalisert
lenger unna i kraftledning- enn i kontrollhegn (Fig. 5, se side
16). Utfra dette virket det ikke som om kraftledningen hadde
noen klar negativ effekt på arealbruken i hegnet.
Hvis kraftledningene hadde noen betydelig effekt, ville vi
også forventet et habitueringsforløp, dvs. økt bruk av arealer
nær kraftledningene med tiden og ingen endring i arealbruk
i kontrollhegnene. Både reinsdyrene fra Kautokeino og Våga
var i gjennomsnitt lokalisert med lenger avstand til kraftled-
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ningene i de første dagene av forsøket (Fig. 6, se side 16).
Tendensen var imidlertid den samme i både kraftledningog kontrollhegnene. Dette tyder på at det var kontrolltårnet
med observatør som var den primære påvirkningsfaktoren.
Både reinen fra Kautokeino og Vågå viste en økt andel av
urolig atferd ved økt temperatur (Fig. 7, se side 16). Dette
kan ha sammenheng med økt insektsplage ved stigende
temperatur [13]. Det var kun Kautokeino-reinen som viste
mer urolig atferd i krafledninghegnene enn i kontrollhegnene.
Faktisk viste Vågå-reinen den motsatte tendens.Totalt sett er
det derfor ingen indikasjon på at kraftledningen førte til økning
i urolig atferd. Det er også verdt å merke seg at Vågå-reinen
viste mer enn tre ganger så urolig atferd som Kautokeino-reinen
– en sannsynlig effekt av tamhetsgrad.

Høyere frekvens av aktivitetsskifter
Både hos Kautokeino- og Vågå-reinen var frekvensen av
aktivitetsskifter høyere i krafledning- enn i kontrollhegnene
(Fig. 8, se side 16).Tilsvarende atferdsresponser på menneskelig relatert forstyrrelse ble funnet i studier av caribou ved
vei og oljeledning i Alaska [26,27], men det ble da vist
at effekten på atferd var sterkere hvis veien var trafikkert.
I dette tilfellet var det frittgående dyr som kun var eksponert
for forstyrrelser i forbindelse med kryssing av veien og oljeledningen, mens dyrene i våre forsøk var eksponert for forstyrrelser i flere dager i strekk.
Det var derfor rimelig å forvente at dyrene i kraftledninghegnene ville habituere og ha en atferd tilsvarende kontrolldyrene sent i forsøket. Resultatene viste ingen tendens til
dette – uvisst av hvilken grunn.
➝
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Figur 4
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Figur 5. Reinens gjennomsnittlige avstand +- standardfeil til den
kortenden av hegnene der kraftlinjen var lokalisert.

Figur 6 Tidsrelatert endring i reinens gjennomsnittlige avstand +- standardfeil til den kortenden av hegnene der kraftlinjen var lokalisert.

Figur 7 Frekvens av aktivitetsskifter per
minutt +- standardfeil for reinen i
kraftledning- og kontrollhegn.

Figur 8 Andel +- standardfeil av urolig atferd,
dvs løping, gåing og ståing, for reinen
i kraftledning- og kontrollhegn ved
forskjellig temperatur.

Figur 9 Frekvens av aktivitetsskifter per
minutt +- standardfeil for reinen i
kraftledning- og kontrollhegn ved
forskjellig strømføring.
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For Kautokeino-reinen viste det seg at frekvensen av aktivitetsskifter var høyere ved belastning på over 160 MW (megawatt)
enn ved lavere belastning (Fig. 9), mens Vågå-reinen ble studert
uten høy belastning på ledningene.
Det magnetiske feltet øker proporsjonalt med økende
strømføring på ledningene. Under større kraftledninger i
Norge kan magnetfeltet komme opp i 40 microtesla. Normalt
vil det imidlertid være lavere enn 20 [28]. Det har vært
forsket mye på i hvilken grad ulike organismer kan reagere
magnetfelt. Så langt synes det vanskelig å finne vitenskapelige
belegg for at mennesker kan føle magnetfelt av den størrelse vi
finner under kraftledninger.Vi er heller ikke kjent med at reinsdyr kan føle magnetfelt.Vi har derfor ingen god forklaring
på økningen i aktivitetsskifter ved høyeste belastning.

Påvirket av det elektriske feltet?
Styrken av det elektriske feltet avhenger av spenningen, som er
konstant for hver kraftledning og avstanden til ledningene.
Under de største kraftledningene (300 og 420 kV) i Norge vil
det elektriske feltet normalt være mindre enn 5 kV/m. Der
linene henger på det laveste kan det komme opp i ca. 10 kV/m
[28, 29]. Pattedyr er i stand til å sanse elektriske felt med terskler fra 3,5 kV/m for mus og 30 kV/m for svin [30]. Det elektriske feltet kan også gi oppladning av personer og gjenstander
som er isolert fra jord. Dette kan gi til dels ubehagelig gnistutladninger til gjenstander som er jordet. Det er derfor mulig at
det elektriske feltet kan ha påvirket dyrenes atferd i vårt forsøk.
Det var generelt lite støy fra elektriske utladninger fra
linjene i forsøksperioden; noe som skyldtes tørt vær med lite
coronaeffekt [6]. Disse forholdene ga heller ikke mulighet
for å teste spesifikt for effekt av varierende coronastøy med
endrede værforhold. Forsøket ga derfor ikke grunnlag for å
vurdere om dyrene reagerer negativt på slik støy.
Det var derimot stor variasjon i vindhastighet, med en
gjennomsnittlig vindstyrke i løpet av en time på opp til 18,5
m/s. Dette ga i perioder sterk turbulensstøy fra ledninger og
master, men man fant ingen negativ effekt av dette, verken
på dyrenes atferd eller deres arealbruk.
Det er mulig at turbulensstøy ikke virker inn på dyrene
fordi det er en type støy som er naturlig forekommende i
fjellet generelt når det blåser. Støyen er også relativt konstant
og forutsigbar i forhold til f. eks. støy fra lavtflygende jetfly og
oljeutvinning, som kan gi kortvarige atferdseffekter på rein og
caribou [14-17]. Bakgrunnsstøy fra omgivelsene vil også maskere
mye av støyen som kommer fra master og ledninger [6, 31].
Atferdsstudier av rein i forhold til mennesker i bevegelse i
terrenget – og i forhold til kjøretøy eller lavtflygende fly og helikoptre – dokumenterer entydig at reinen reagerer med kortvarig
frykt- og fluktrespons.Tatt i betraktning at rein generelt vil reagere
med frykt og flukt på menneskelig aktivitet, er det overveiende
sannsynlig at konstruksjonsfasen er den perioden med sterkest
kortvarig forstyrrelse, men at dette vil ha liten langsiktig effekt.
Reinsdyr i innhegning under atferdsstudiene i Slådalen.
(Foto: Frode B. Johansen)
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Lot seg ikke affisere
Det ble ikke funnet entydige
tendenser til endret arealbruk ved
eksponering for vindmøllen.
Dyrenes atferdsresponser viste
generelt ingen klare tegn til
forstyrrende effekter.

S

tudien med vindmøller besto av en ca. 450 meter lang
innhegning lokalisert ved kortenden inntil den vestlige
vindmøllen i Husfjellet vindmøllepark i Vikna kommune
og en kontrollinnhegning ca. tre kilometer unna (Fig. 10, se
side 19). Her ble det benyttet tamrein fra Mads Kappfjell
(Bindal/Kappfjell reinbeitedistrikt). Forsøkene ble gjennomført i september – oktober 1999 og 2000.
I 1999 ble kun hegnet ved vindmøllen benyttet (Fig. 10,
se side 19), og de samme fem dyrene ble observert i seks
uker. I 2000 ble begge hegn benyttet, og det var fire separate
perioder på 8–10 dager med fem nye dyr i hvert hegn.Vindmøllerotoren ble slått av og på for å kunne studere effekten
av det store bevegelige objektet. Observasjonene av reinens
atferd ble gjort ved standardiserte metoder og samtidig for
dyr i alle innhegningene, se tekstboks side 00.
Dyrenes arealbruk inkluderte områdene tett opp til vindmøllen. I hvileperioder lå dyrene hovedsakelig på en høytliggende lokalitet ca. 100 meter fra vindmøllen.Til tross for at
denne lokaliteten var nær møllen, ble den også foretrukket
av reinen når rotoren var i bevegelse.

Utenom liggeperiodene var reinsdyrenes gjennomsnittlige
avstand til vindmøllen ulik i de forskjellige periodene av forsøket og ved vindmøllerotor av og på (Fig. 11). I 1999 og i
den tredje perioden i 2000 indikerer reinsdyrenes gjennomsnittlige plassering en reduksjon i arealbruken nær vindmøllen
ved rotorbevegelse. I periode én og fire er det ingen klare
tendenser, mens periode to skiller seg ut ved at reinsdyrene
i gjennomsnitt var plassert nærmere vindmøllen ved rotorbevegelse.
Dette er den motsatte effekt av hva en skulle forvente hvis
vindmøllen hadde hatt en negativ virkning. Det avvikende
resultatet i periode to er sammenfallende med at et dyr var
skadet i kloven.Vi kan ikke utelukke at dette har hatt en viss
innvirkning på resultatet for denne perioden, men dette
forklarer ikke det motstridende resultatet. Det er ikke noe
helhetlig grunnlag for å hevde at reinens arealbruk har vært
negativt påvirket av vindmøllen, men vi holder muligheten
åpen som følge av de tendensene som ble funnet i 1999 og
periode tre i 2000.
➝
Figur 11 Reinens
gjennomsnittlige
avstand +- standardfeil til den nordøstlige
kortenden av hegnene
der vindmøllen var
lokalisert, i perioder
med og uten rotorbevegelse.
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Det ble ikke funnet klare effekter av vindretning og vindstyrke som kunne indikere at dyrene trakk lenger unna vindmøllen ved mye turbulensstøy.Vi fant heller ikke endringer i
arealbruken med tiden ut i forsøket, som kunne indikere en
habituering med økende bruk av områder nær vindmøllen.
Dyrenes atferdsresponser viste generelt ikke tegn til forstyrrende effekter av vindmøllen. I motsetning til reinen i
innhegningen ved kraftledninger, hadde reinen som var
eksponert for vindmøllen med og uten rotorbevegelse, heller
ingen gjennomgående høyere frekvens av aktivitetsskifter
enn rein i kontrollhegnet (Fig. 12).Verken i 1999 eller 2000
var det klare tendenser til negative effekter av vindmøllen,
rotorbevegelsen eller turbulensstøy (i relasjon til vind) på
reinens urolige atferd.
Enkelte studier på frittgående rein og caribou har vist
redusert arealbruk i områder nær menneskelig aktivitet og
utbygging [32-36] og i senere kapittel i denne rapporten]. I
disse studiene har reinen foretrukket områder flere kilometer
unna infrastruktur. Skalaen på våre forsøk med vindmøller

er mye mindre, med en 450 meters begrensning i muligheten
for å trekke vekk fra vindmøllen. Dette betyr at disse resultatene ikke er direkte overførbare til naturlige forhold, men
de viser at det ikke er sterk skremmende effekt av vindmøllekonstruksjonen i seg selv.

Figur 12 Frekvens av aktivitetsskifter per minutt +- standardfeil for reinen
i vidmølle- og kontrollhegnet i de fire forsøksperiodene i 2000.

Figur 10 De to kartene over innhegningene har forskjellige målestokker.
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NINA = Norsk Institutt for Naturforskning
NLH = Norges Landbrukshøgskole

Effekten av kraftledninger

som barrierer

Fostringsflokk
flyfotografert i
Snøhettaområdet.
(Foto: Per Jordhøy)

BAKGRUNN
Det er tidligere dokumentert av rein og caribou kan oppfatte
bebygde områder, veier, jernbane og oljerørledninger som
en barriere de sjelden krysser [37-39].Villreinen i Norge
forvaltes i dag i 23 separate villreinområder – hovedsakelig
som følge av fragmentering [11] (Fig. 13, se også Fig. 1).
Vi undersøkte om kraftledninger kan oppfattes som
barrierer i tre villreinområder: Snøhetta, Rondane og NordOttadalen (Fig. 13b).
Det er kjent av rein kan krysse kraftledninger, men man
har vært bekymret for om kryssingene skjer så sjelden at
områdene på den andre siden av kraftledningene i praksis er
ute av bruk. Den mest tydelige måten å undersøke dette på
er å se om det er store forskjeller i beiteslitasjen på hver side
av den aktuelle kraftledningen.
Dette studiet tok for seg lavmengde og sammensetning av
lavarter, som gjenspeiler beitetrykket vinterstid i området
på hver side av kraftledninger og/eller vei. Resultatene fra
bakkeundersøkelsene ble sammenliknet med satellittkart
over utbredelsen av lavhei i områdene, og med systematiske
reintellinger i områdene fra fly eller fra bakken over ca. et
tiår. Infrastrukturen i de tre områdene består av:

Figur 13 a) Tidligere
villreinområder i Sør-Norge

1) To kraftledninger og en vinterstengt vei i et fjellområde
(Nord-Ottadalen)
2) To kraftledninger og en vinterstengt vei i et dalføre
(Snøhetta)
3) En vinterstengt vei i et fjellområde (Rondane Nord).
I tillegg studerte vi barriere-effekter av kraftledninger i
Setesdal-Ryfylke villreinområde.
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Figur 13 b) Nåværende villreinområder, hovedsakelig fragmentert på grunn
av utbygging. Figuren viser villreinområdene inkludert i dette prosjektet.

Flere parallelle kraftledninger

Bekreftelse av satelittbilder

Figur 14 a)

Figur 14 b)

Figur 14. Lavmengde (gram tørrvekt/m2); a) på vest- og østsiden av to
kraftledninger og en vinterstengt vei i Nord-Ottadalen villreinområde
2000; b) på vest- og østsiden av to kraftledninger og en vinterstengt vei
i Snøhetta villreinområde 2000; og c) på nord- og sørsiden av en vinterstengt vei i Rondane villreinområde 1997.

➝

<--- vest – øst --->
Km. til kraftledning

To kraftledninger og
en vinterstengt vei.

<--- vest – øst --->
Km. til kraftledning

En vinterstengt vei.
Lavbeite (g tørrvekt/m2)

Landsat-5/TM satellittbilder viste at det var store forskjeller
i utbredelsen av lavhei mellom de tre områdene (Fig. 15, se
neste side). I begge områdene med parallelle kraftledninger
viste satellittbildene også at det var 2-3 ganger mer lav på den
siden av kraftledningene som var lite tilgjengelig for reinen,
selv innen meget korte avstander.
Etter å ha utelukket områder med stein, blokkmark, snø,
og vann – dvs. områder som naturlig ikke brukes til beite –
utgjorde lavdominerte vegetasjonstyper henholdsvis fire og

To kraftledninger og
en vinterstengt vei.

Lavbeite (g tørrvekt/m2)

I

Nord-Ottadalen var lavmengden over fem ganger større
i områdene 2-5 kilometer øst for de to kraftledninene
enn i områdene 2-5 kilometer vest for dem og den vinterstengte veien (Fig. 14a) i samme høydelag. I Snøhetta økte
lavmengden nesten tre ganger fra områdene 2-5 kilometer øst
til 2-5 kilometer vest for de to kraftledningene og den vinterstengte veien (Fig. 14b). Lavmengdene varierte imidlertid ikke
signifikant på hver side av den vinterstengte veien i Rondane,
hvor det ikke forekom kraftledninger (Fig. 14c).
Vi gjorde målingene 2-5 kilometer fra infrastruktur for å
unngå områder med mulig redusert bruk 0-2 kilometer fra
kraftledningene [40]. Målingene ble gjort i sammenlignbart
habitat.
Forskjellen i lavmengde tyder klart på at kombinasjonen av
to parallelle kraftledninger og en vinterstengt vei i Snøhetta
og Nord-Ottadalen oppfattes som en barriere for villrein på
vinterbeite. Derimot ser ikke den ene vinterstengte veien i
Rondane ut til å danne en tilsvarende barriere. Dette samsvarer med lokale obersvasjoner i de tre områdene, og for
Snøhettas del også med tidligere telemetristudier [39].
Registreringene av snø og høydelag viste at disse naturlige
faktorene ikke kunne forklare forskjellene i lavbiomasse på
hver side av de potensielle barrierene. Andre forklaringer på
forskjellig beitetrykk mellom områder kan være forskjeller i
rovdyrtetthet eller klima, men dette vil ikke variere markant
innen samme høydelag over så korte avstander som noen få km.

Lavbeite (g tørrvekt/m2)

kan danne barrierer

Figur 14 c)

<--- sør – nord --->
Km. til vei
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to prosent av studieområdet vest og øst for kraftledningene i
Snøhetta.
Betydelige forskjeller i lavdekke ble også kartlagt vest og
øst for kraftledningene i Nord-Ottadalen (henholdsvis 5,5
og 16,2 prosent). I motsetning til våre bakkeundersøkelser,

fant vi derimot betydelige forskjeller i utbredelse av lavhei
også nord og sør for Grimsdalsveien i Rondane (henholdsvis
11,9 og 22,0 prosent). Slitasjen var imidlertid lik på begge
sider (Fig. 14c); noe som tyder på at reinen har krysset den
vinterstengte veien relativt fritt.

Figur 15 Landsat5/TM satellittkart av
studieområdene i
Rondane, Snøhetta og
Nord-Ottadalen villreinområder. Hvite
områder angir lavhei.

OPPSUMMERING: Kraftledninger som barrierer
Villrein kan oppfatte to parallelle kraftledninger
kombinert med veier som en barriere – spesielt
om kraftledningene plasseres slik at de krysser
flyttleier eller avskjærer arealer i utkanten av
beiteområdet. Kraftledningene assosieres sannsynligvis med mennesker og risikoen for jakt; noe
som kan forklare den høye terskelen for å krysse
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dem. Dette kan være annerledes for tamrein.
Parallelle kraftledninger kan føre til en oppsplitting av villreinpopulasjonene eller til at beiter i
periferien av beiteområdene blir lite brukt. Dette
vil føre til økt press på gjenværende beiter og vil
redusere områdets bæreevne.

SNØHETTA:

Delt i to som følge av kraftledninger
I Snøhetta stanset reintrekket mellom øst og vest
etter utbyggingen av Aursjø-magasinet med tilhørende
kraftledninger (132 og 300 kV) og vei i Dalsidedalføret
rundt 1950-1960 [39]. Snøhetta er i dag forvaltet som to
adskilte villreinområder med egne jaktkvoter.
Størsteparten av Snøhettareinen har vært på østsiden
etter utbyggingen av Aursjøen, og her opplevde man
også svingninger i bestanden fra 14 000 dyr rundt 196062, til 1400 dyr 10 år senere [41]. På vestsiden var det
kun noen hundre dyr - i hovedsak bukkeflokker - i flere
tiår etter utbyggingen.
Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell i reintettheten mellom områdene 2-5 km øst og vest for de to
kraftledningene og den vinterstengte veien i Snøhetta
(henholdsvis 1,9 og 0,5 rein/km2 og år, basert på åtte år
med data). Dette indikerer at områdene innen få kilometer på begge sider av kraftledningene har vært i bruk.
Registreringene av lavdekke og artssammensetning,
der andelen rabbeskjegg (Alectoria ochroleucha) var
betydelig høyere i Snøhetta vest enn i Snøhetta øst bekrefter et betydelig mindre beitepress i vest [36]. På
tross av at det har vært et langt høyere reintall og kraftig
nedbeiting på østsiden, har dette ikke medført kryssinger
av de parallelle kraftledningene i særlig grad.

Kraftledninger ved Aursjøen.
(Foto: Per Jordhøy)

Aursjødammen.
(Foto: Per Jordhøy)
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NORD-OTTADALEN:

Redusert bruk som følge av kraftledninger
I Nord-Ottadalen går det to parallelle kraftledninger
(132 og 300 kV) og en vinterstengt vei gjennom Slådalen i
det nordøstre hjørnet av området. Det har vært registrert
enkelte kryssinger av kraftledningene, bl.a. av en gruppe
på 1129 rein i 1980. Tettheten av rein over åtte år varierte
imidlertid signifikant mellom områdene 2-5 km øst og
vest for de to kraftledningene og den vinterstengte veien
i Nord-Ottadalen (henholdsvis 0,9 og 5,0 rein/km2 og år,
basert på åtte år med data).
Kryssingen av kraftledningene til østsiden har antakelig
vært sjeldne og kortvarige, da våre registreringer og
satellittbildene avdekket at lavbeitene var i svært godt
hold på østsiden sammenliknet med vestsiden. Innslaget
av kvitkrull (Cladina stellaris) og den store andelen rabbeskjegg på østsiden indikerer også et lavt beitepress på
østsiden [36]. Registreringene av rein, lavmengde og
lavarter tyder på at kraftledningene og den vinterstengte
veien gjennom Slådalen har redusert bruken av vinterbeitene øst for ledningene kraftig.
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Kraftledninger gjennom Slådalen. (Foto: Per Jordhøy)

RONDANE:

Liten effekt av vinterstengt vei
I Rondane registrerte vi både høye tettheter av rein
og relativt gode vinterbeiter. De små forskjellene i lavmengde på hver side av Grimsdalsveien samsvarer med
lokale observasjoner av at reinen ofte krysser denne veien
om vinteren. Likevel varierte tettheten av rein signifikant
mellom områdene 2-5 km nord og sør for den vinterstengte
veien (henholdsvis 2.3 og 8.2 rein/km2 og år, basert på 11
år med data).

Rondane preges av lite nedbør og store områder med
lavhei; noe som gjør området til et av de beste vinterbeitene for villrein i Norge. Lavheiene befinner seg i hovedsak sør for Grimsdalsveien (innen studieområdet: 22 prosent lavhei sør for veien sammenliknet med 12 prosent
nord for veien). Dette kan forklare de relativt gode vinterbeitene sør for Grimsdalen på tross av høye tettheter av
rein i området.
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SETESDAL-RYFYLKE:

Vannkraftutbygging danner barrierer
I Setesdal-Ryfylkeheiene danner dype kløfter naturlige barrierer mot sommerbeitene i vest, og trekkleiene
har fra gammelt av vært faste og forutsigbare; noe som
gjenspeiles i fangstanlegg fra steinalderen [42].
Med vannkraftutbyggingen ble mange av de tradisjonelle trekkleiene oversvømt, og mulighetene for å trekke
vestover ble innsnevret til et par gjenværende krysningspunkter (Fig. 17). Gjennom disse krysningspunktene ble
det imidlertid også anlagt to store kraftledninger i tillegg
til trafikkerte skiløyper og turstier.

Disse inngrepene i kombinasjon har sannsynligvis
redusert reinens bruk av vestområdet, som utgjør ca. 40
prosent av studieområdet rundt Blåsjø (Fig. 17d-f). Det er
derfor trolig at vannkraftmagasinene i kombinasjon med
kraftledninger og ferdsel har ført til tap av sommerbeiter
i vest. Dette tapet kom i tillegg til den reduserte bruken
av områder innen fire kilometer fra infrastruktur sommer
og vinter, som beskrives i neste kapittel.

Figur 16 Studieområdet rundt Blåsjømagasinet i Setesdal-Ryfylke villreinområde.

Figur 17 a-f. Fordelingen av grupper med
rein om vinteren (venstre) og sommeren
(høyre) før (1977-1979), under (1980-1983)
og etter utbygging (1984-1987). Kartene
viser den gradvise utbyggingen av kraftledninger og veier, samt oppdemmingen av
vann. Merk at deler av infrastrukturen (for
eksempel i de vestlige delene) ikke ble
bygget før i siste fase av utbyggingen.
Blåsjø, Setesdal-Ryfylke villreinområde.
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Effekten av
kraftledninger på arealbruk

BAKGRUNN
Det er tidligere dokumentert at rein og caribou kan redusere bruken av beiteområder
innen 1-10 kilometer fra utbygging som oljerørledninger, hogstflater, seismiske traseer
(hogstgater), veier og hyttefelt [32, 43-46]. Om dette også gjelder områder nær kraftledninger, har man tidligere ikke hatt kunnskap om. Studiene av unnvikelse fra kraftledninger ble utført i Nordfjella og Setesdal-Ryfylke villreinområder samt på tamrein i
Repparfjorddalen i Finnmark.
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Lite rein nær

kraftledninger
Simler og kalv er
mindre tolerante
enn bukk for inngrep og forstyrrelse.
(Foto: Ingunn Vistnes)

N

ordfjella villreinområde dekker rundt 3000 km2 i
høydelag fra 900 til 1900 m.o.h. (Fig. 18). De viktigste vinterbeitene ligger hovedsakelig i et 0–5
kilometer belte i utkanten av området. De indre områdene
domineres av høyereliggende partier med mye snø, stein og
blokkmark (Fig. 18) [47, 48].
Nesten 17 prosent av området mellom 1000 og 1500
m.o.h. – som utgjør det viktigste vinterbeitet – ligger innen
2,5 kilometer fra kraftledninger.Ytterligere 61 prosent ligger
innen fem kilometer fra hyttefelt eller kombinert utbygging
(kraftledning pluss vei og skiløype).Totalt 78 prosent av
vinterbeitene ligger dermed i eller i nærheten av utbygde
områder.Tettheten av inngrep varierer fra svært utbygde
områder med hyttefelt, permanent bosetting og mye trafikk i
sørøst, til områder med kraftledninger og liten ferdsel vinterstid i nordvest. I motsetning til i sør, ligger områdene i nordvest
rundt 1000 meter bratt opp fra dalene. Derfor er de lite tilgjengelige for folk om vinteren.
Antall rein som ble registrert årlig ved flytellinger, varierte
mellom 1612 og 3984 (gjennomsnitt 2494 ± 240, basert på
åtte år med data) i perioden fra 1986 til 1998. Antall grupper
observert årlig varierte mellom 9 og 20, med et gjennomsnitt på 13 ± 1.

fem kilometer fra utbygging ble brukt mer enn eller som
forventet. Mesteparten av reinen sto 2,5-7,5 kilometer fra
kraftledningene.
På tross av at områdene rundt kraftledningene var et primært vinterbeiteområde i studieperioden, og at kryssing av
disse kraftledningene forekom, var bruken likevel markant
lavere enn forventet innen 2,5 kilometer fra kraftledningene.
Alt i alt økte tettheten av rein med økende avstand til
kraftledningene (Fig. 19a).Tettheten av rein var i gjennomsnitt 79 prosent lavere i sonen 0-2,5 km fra kraftledninger
(300 og 420 kV) sammenlignet med områder mer enn fem
kilometer fra ledningene (0,8 mot 3,6 rein/km2). Dette
kan forklare den høye konsentrasjonen av rein i sonen 2,5-5
kilometer fra kraftledninger, sammenliknet med områder
mer enn fem kilometer unna (10,9 mot 3,6 rein/km2).
Simler og kalv var mindre tolerante enn bukk for forstyrrelse fra kraftledninger og alle andre former for utbygging.
Tettheten av simler var signifikant lavere i områdene 0–2,5
kilometer fra kraftledningene sammenliknet med områdene
som lå mer enn fem kilometer fra utbygging (0,5 mot 3,4
simler/km2), mens dette ikke var tilfelle for bukkene (0,3
mot 0,2 bukk/km2).

Kraftledninger i Repparfjorddalen
Redusert bruk av områder nær kraftledninger
Reinen brukte områdene innen 2,5 kilometer fra kraftledninger
uten trafikk, mindre enn forventet i seks av åtte år. Dette betyr
ikke at rein ikke ble observert under eller nær kraftlinjer, men
at størsteparten av dyrene unngikk disse områdene. Områdene
2,5-5 kilometer fra kraftledningene samt områder mer enn
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I løpet av de siste 40 årene er det bygd to 132 kV kraftledninger og 700-800 fritidshytter i Repparfjorddalen i VestFinnmark (Fig. 20). Området har tradisjonelt blitt brukt som
kalvingsland for tamrein og brukes i dag av en gruppe reineiere i Reinbeitedistrikt 22 Fiettar.
I kalvingstida våren 1998 og 1999 ble det gjennomført

Figur 18 Studieområdet
i Nordfjella med kraftledninger, veier, jernbane og
stikkede skiløyper. Merk den
store andelen høyalpint landskap
(>1500 m.o.h.) som domineres av ur og
blokkmark, og som derfor er lite tilgjengelig
som beite. Grensen for studieområdet er tilnærmet lik grensen for tellende villreinareal.
c)

Rein (antall/km2)

Rein (antall/km2)

b)

Rein (antall/km2)

a)

Avstand til kraftledninger (km)

Avstand til kraftledninger kombinert med vei og skiløype (km)

feltundersøkelser i området for å kartlegge fordelingen av
rein, snøforhold og beitetilgjengelighet i forholdt til kraftledninger og annen utbygging.

Krysses av to kraftledninger
Studieområdet i Repparfjorddalen var 212 km2 stort (Fig. 20)
og krysses av to kraftledninger. Den ene av de to 132 kV kraftledningene går omtrent parallelt med E6 (0,5 – 4 kilometer
fra veien). Den andre krysser området i nordøst.
Kraftledningen i nordøst (heretter betegnet som «den
adskilte kraftledningen») ligger 5–8 kilometer fra hyttefeltet
i et område med liten ferdsel, og kunne derfor studeres relativt isolert. Den andre kraftledningen ligger så nær hyttefeltet
at en mulig forstyrrelse fra denne vil falle sammen med en
mulig forstyrrelseseffekt fra hyttene. Hyttefeltet ligger langs
E6 i østre dalside. For å sammenlikne med den adskilte kraftledningen, studerte vi derfor forstyrrelse fra hyttefeltet, 132

Avstand til kraftledninger + veier/skiløyper (km)

Figur 19 a) Tetthet av rein (gjennomsnitt ± middelfeil) i forhold til
avstand til kraftledninger. b) Tetthet av rein (gjennomsnitt ± middelfeil)
i forhold til avstand til kraftledninger kombinert med veier og skiløyper.
c) Tetthet av rein (logaritmisk skala) i forhold til avstand til kraftledninger
kombinert med veier og skiløyper. Nordfjella villreinområde 1986-1998.
Ulike bokstaver betyr at det er signifikant forskjell mellom søylene.

kV kraftledningen og E6 samlet (heretter betegnet som «det
utbygde området»).

Redusert bruk av områdene
Tettheten av rein økte med økende avstand til den adskilte kraftledningen (Fig. 21a).Tettheten var i gjennomsnitt 82 prosent
lavere i sonen 0–4 kilometer fra kraftledningen sammenliknet
med sonen 8–12 kilometer fra (2,3 mot 12,7 rein/km2; fig. 21a)
for sammenlignbart (småkupert) terreng, se tekstboks side 35.
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Rein/km2

Avstand til adskilt kraftledning (km)

Figur 21 a)

Kun områder over fire kilometer fra hyttefeltet er inkludert i beregningene for den adskilte kraftledningen i Repparfjorddalen. Det er likevel naturlig å anta at resultatene fra
den adskilte kraftledningen vil være noe påvirket av de andre
inngrepene i området.
I 1998 fordelte reinen seg på noenlunde samme måte
som tidligere observert i Nordfjella, med en høy tetthet av
rein i en mellomsone utenfor den lite brukte sonen nær
kraftledningen (fra 3,4 rein/km2 i området 0–4 kilometer
fra kraftledningen til 12,3 rein/km2 i området som lå 4–8
kilometer fra). I 1999 økte derimot reintettheten jevnt fra
1,2 til 2,0 og videre til 13,3 rein/km2 innen sammenlignbart terreng i de tre sonene ut fra kraftledningen.

Rein/km2

Figur 20 Studieområdet i Repparfjorddalen
i forhold til kraftledninger, hyttefelt og veier.

Avstand til kraftledning i kombinasjon med hyttefelt og vei (km)

Figur 21 b)
Figur 21 Sammenhengen mellom tetthet av rein (gjennomsnitt ± middelfeil) og avstand til a) den adskilte kraftledningen (km), og b) kraftledning
i kombinasjon med hyttefelt og vei (km) innen sammenliknbare områder.
Repparfjorddalen,Vest-Finnmark, mai 1998 og 1999. Data er hentet fra
a) 80 og b) 144 ruter på 1 km2. Forskjellige bokstaver over søylene betyr
signifikant forskjell mellom sonene.

Mindre rein innen fire kilometer fra kraftledninger
Reintettheten varierte derfor fra år til år – spesielt i den
midterste sonen – men både i 1998 og 1999 var det betydelig
mindre rein innen fire kilometer fra kraftledningen sammenliknet med områdene lenger ut.Variasjonene i områdene over
fire kilometer fra kraftledningen kan skyldes naturlige forhold
som varierer fra år til år – som tidspunkt for snøsmelting, været
i kalvingstida, beiteforhold og endringer i rovdyrbestandene
(jerv og ørn i dette området) [49]. Det antas at slike naturlige
variasjoner også vil gi utslag for reinens bruk av områdene
over 2,5 kilometer fra kraftledningen i Nordfjella.
Ved den adskilte kraftledningen ble åtte prosent av alle
simler med kalv observert mindre enn fire kilometer fra kraftledningen. Dette området utgjorde 23 prosent av studieområdet.
I motsetning til i Nordfjella, observerte vi ingen forskjeller
mellom kjønnene ved den adskilte kraftledningen. Sju prosent
av all bukk, ni prosent av alle simler og åtte prosent av alle
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fjorårskalver ble observert innen fire kilometer fra kraftledningen. Alle kategorier av rein brukte sonen 0–4 kilometer
fra kraftledningen mindre enn forventet.
Tilgjengelig beite uttrykt som prosent barmark (snøfri
mark) avtok betydelig med økende avstand til den adskilte
kraftledningen. Andelen barmark gikk ned med 44 prosent
fra områdene som lå under fire kilometer til områdene over
fire kilometer fra kraftledningen (34 prosent mot 19 prosent
barmark/km2), og det ble derfor observert mest rein i
områdene med minst tilgjengelig beite. Beitet i området
var generelt skrint, med ca. 20–25 gram grasvekster/m2 på
rabber og i lesider.Verken beitekvalitet (antall blomster av
torvull, duskull eller spiring hos grasvekster) eller mengde
beiteplanter per kvadratmeter barmark varierte med avstand
til utbygging.

Andre inngrep
forverrer effekten av
kraftledninger på rein

Foto: Per Jordhøy

I områder med kraftledninger i kombinasjon med veier og skiløyper i Nordfjella var reintettheten 95 prosent lavere innen 5
kilometer fra utbygging sammenliknet med bakgrunnsområder
(0,2 mot 3,6 rein/km2) (jfr. fig. 19 b-c). En liknende reduksjon
ble observert i områder med hytter og et omfattende nettverk
av skiløyper.Til sammenlikning var reintettheten 79 prosent
lavere innen 2,5 kilometer fra kraftledninger alene. Reinen
brukte områdene innen fem kilometer fra hyttefelt og kombinert utbygging mindre enn forventet i alle årene registreringer ble gjort.

effekten på reinens arealbruk, men at ytterligere inngrep
forsterker denne effekten slik det også er funnet i andre
områder [50, 51]. Det må imidlertid også antas at effekten
av den atskilte kraftledningen er noe forsterket på grunn av
nærheten til det utbygde området.
Andelen barmark avtok med 51 prosent fra områdene
som lå under fire kilometer fra det utbygde området, til områdene over 4 kilometer fra (47 % mot 23 % barmark/km2).
Innen kalvingsområdet lå 60 prosent av barmarken innen fire
kilometer fra det utbygde området og ytterligere 14 prosent
innen fire kilometer fra den adskilte kraftledningen. Alt i alt lå
derfor 74 prosent av alt tilgjengelig beite innen fire kilometer
fra utbygging.

Kraftledninger kombinert med hyttefelt og
vei i Repparfjorddalen

Forskjeller mellom simler og bukk i forhold
til kraftledninger

I områder med kraftledning i kombinasjon med hyttefelt og
vei i Repparfjorddalen var reintettheten 87 prosent lavere
0–4 kilometer fra utbygging sammenliknet med områder
som lå 8–12 kilometer fra utbygging, innen sammenlignbart
habitat (1,5 mot 11,6 rein/km2) (jfr. fig. 21 b).
Til sammenlikning sank reintettheten med 82 prosent for
tilsvarende soner nær den adskilte kraftledningen. Dette kan
tyde på at det første inngrepet i et område har den største

Det ble observert tydelige forskjeller mellom simler med
kalv og bukk/fjorårskalv i forhold til kraftledning i kombinasjon med hyttefelt og vei, i motsetning til observasjonene
rundt den adskilte kraftledningen. Simlene trakk seg lengst
unna og dominerte i sonen 8–12 kilometer fra det utbygde
området, mens bukk og fjorårskalv var mer tolerante overfor
inngrepene. I Nordfjella observerte vi liknende mønster
også i områder med kraftledninger som eneste inngrep.

Kraftledninger kombinert med veier og
skiløyper i Nordfjella
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Lite rein i utbygde områder uten trafikk
I løpet av fem uker med feltarbeid, ble kun 10–15 personer
observert i området mer enn én kilometer fra det utbygde
området i Repparfjorddalen. Snøscooterløypene stenger 1.
mai, og snøsmelting gjør det vanskelig å komme seg fram på
ski og scooter. Dette betyr at unnvikelse fra kraftledninger
kan finne sted også i områder med liten menneskelig ferdsel
[51, 52].
Dette samsvarer med resultatene fra Nordfjella villreinområde. Det er verdt å merke seg at tettheten av rein i
Repparfjorddalen økte med minkende avstand til gjerdet
mot Øst-Finnmark reinbeiteområde, selv om det daglig ble
gjetet med scooter langs dette gjerdet. Gjetingen holdt ikke
reinen vekk fra de utbygde områdene; tvert imot ledet den
reinen vest- og nordover mot inngrepene.

Mye rein i uforstyrrende områder
I Nordfjella ble områder med inngrep brukt mindre enn
forventet statistisk sett, både i områder med kraftledninger
alene, skiløyper alene, og i områder med kombinasjoner av

34

inngrep. Inngrepsfrie områder ble brukt mer enn forventet
statistisk sett.Totalt ble 87 prosent av all rein observert i
områder uten inngrep, som kun utgjorde 22 prosent av
totalarealet.
I Repparfjordddalen ble 83 prosent av all rein observert
mer enn fire kilometer fra det utbygde området, og 92 prosent av denne reinen sto også mer enn fire kilometer fra den
adskilte kraftledningen. I alt ble derfor 77 prosent av all rein
observert over fire kilometer fra både det utbygde området og
den adskilte kraftledningen – et areal som utgjorde 45 prosent
av studieområdet.
Både områdene som lå innen fire kilometer fra den adskilte
kraftledningen og det utbygde området, ble brukt mindre
enn forventet, regnet ut fra hvor stor andel dette utgjorde
av beitelandet. Dette gjaldt både for kupert og flatt terreng.
Kupert terreng mer enn fire kilometer fra utbygging ble
brukt mer enn eller som forventet.

Naturlige forhold

Reinens bruk av områder rundt kraftledninger i
forhold til høydelag, beite og terrengformasjoner
I denne type studier er det viktig å sammenligne
mest mulig like områder i forskjellig avstand til utbygging,
såkalt «sammenlignbart habitat». For vinter- og vårstudiene
konsentrerer vi oss derfor om vindblåste rabber med lite
snø, der vi vet at beitet er tilgjengelig for reinen. I tillegg
er det viktig å gjøre snø- og beitemålinger i samme høydelag. I Nordfjella vil for eksempel de indre områdene
være lite attraktive som vinterbeiter, fordi de ligger over
1500 m.o.h. og domineres av blokkmark og grus.
Hvor kupert terrenget er, har vist seg å være viktig for
reinen [2]. Småkupert terreng vil ha flere vindblåste rabber
med beite om vinteren og våren [4], ha en flekkvis snø-

smelting og en gradvis spiring av nye beiteplanter om våren
[8, 10], og vil trolig gi kalvene bedre skjul for rovdyr [53].
Hvor kupert terrenget er kan regnes ut ved en «terrengindeks» (Terrain Ruggedness Index) [4,12]. Kort fortalt
øker indeksen med økende og skiftende helling i landskapet, mens den minker jo flatere og mindre skiftende
landskapet blir. Indeksen regnes ut fra topografiske kart
for ruter på f.eks. 1 x 1 kilometer. På denne måten kan
man dele inn studiområdet i «småkuperte» og «flate»
områder – og dermed teste om reinen av naturlige årsaker unnviker områder med kraftledninger.

Omfattende undersøkelser av naturlige feilkilder
En rekke naturlige forhold kan påvirke reinens arealbruk til forskjellige årstider, og følgende faktorer ble testet
for å se om de varierte med økende avstand til kraftledningene:

•
•
•
•
•
•

Terreng: 627 målinger av terreng-indekser
(se tekstboks ovenfor)
Høydelag: 979 målinger, inkludert bruk av stratifisering
Snøens hardhet og dybde: 945 målinger
Snødekke: 212 målinger
Lavhøyde og lavdekke: 335 målinger
Sammensetning av lavarter (seks lavarter):
210 målinger

•

Mengde av vier, gras, lyng og dvergbjørk
(totalt 20 arter): 150 målinger
• Spiring av grasvekster om våren: 600 målinger
• Kjemisk sammensetning av beiteplanter: 7 arter testet
Faktorene som ble testet varierte noe etter i hvilken årstid studiet ble utført i. I alle studiene viste resultatene at
reinens arealbruk i stor grad kunne relateres til terreng,
forekomst av beite og snøforhold. Reinens unnvikelse
eller lave grad av kryssing av parallelle kraftledninger,
kunne imidlertid ikke forklares ut fra disse forholdene.
I mange tilfeller utgjorde områdene inntil kraftledningene
spesielt gunstige beiteområder med historisk høy bruk.
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Godt vinterbeite nær kraftledninger

Godt kalvingsland nær kraftledninger

Kupert terreng utgjorde 44 prosent av studieområdet i
Nordfjella. Her ble nær 80 prosent av alle grupper med rein
registrert. Forskjeller i fordeling av rein med avstand til infrastruktur kunne ikke forklares ut fra fordelingen av kupert
terreng.
Rundt 81 prosent av alt tilgjengelig kupert terreng
mellom 1000 og 1500 m.o.h. lå under 2,5 kilometer fra
kraftledninger eller mindre enn fem kilometer fra hyttefelt
eller kombinert utbygging. Likevel ble bare 13 prosent av
reinen (2602 av til sammen 19.959 rein) registrert i disse
områdene. Dette til tross for at de i bakgrunnsområdene
(områder over fem kilometer fra utbygging) og i andre studier
har vist at de foretrekker kupert terreng med tilgang til vindblåste rabber [10, 36, 53].
Omlag 60 prosent av Nordfjella villreinområde ligger i
høydelag mellom 1000 og 1500 m.o.h. Her ble 97 prosent
av reinen registrert. Analysene for Nordfjella ble derfor
begrenset til disse høydelagene. Områdene og sonene som
ble lite brukt befant seg ikke kun i enkelte høydelag innen
1000-1500 m.o.h. eller langs enkelte lengdegrader (med
samme nedbørsmengde), men var spredt i hele området.
Snøens dybde og hardhet varierte ikke mellom utbygde og
ikke-utbygde områder. Snøen var heller ikke spesielt hard på
rabbene, og de registrerte snødybdene på 5–8 cm lå godt
under det som regnes for kritisk for reinen [54, 55].
Den lave bruken av områder tett ved kraftledninger kunne
derfor ikke forklares ut fra forskjeller i snøforhold eller lavmengder.

I Repparfjorddalen ble all rein observert over 250 m.o.h., og
80 prosent i småkupert terreng. Likevel lå 86 prosent av sonen
0–4 kilometer fra den adskilte kraftledningen over 250 m.o.h.
Det samme gjaldt 75 prosent av sonen 0–4 kilometer fra det
utbygde området (kraftledning i kombinasjon med hytter og
vei).Tettheten av rein innen kupert terreng over 250 m.o.h.
varierte signifikant mellom sonene under og over fire kilometer
fra den adskilte kraftledningen (2,6 mot 8,4 rein/km2). Dette
gjaldt også for det utbygde området.Vi observerte derfor at
reinen unngikk terrengtyper nær utbygging som den ellers
foretrakk i mer uforstyrrede områder.

Studiene fra vinter (Nordfjella, Rondane, Snøhetta, NordOttadalen), vår (Repparfjorddalen), sommer og høst (alle
årstider i Setesdal-Ryfylke) viser at effekten av kraftledninger
og andre inngrep trolig er størst under kalving og i jakttiden,
moderat om vinteren og minst under insektstress om sommeren (Fig. 22).
Andre undersøkelser viser at reinen under insektstress
aktivt kan oppsøke inngrep dersom dette er de eneste plassene
med ly for insektene (skygge fra bygninger, høyereliggende
grusveier på tundraen) [56, 57]. Undersøkelsene fra SetesdalRyfylke viser imidlertid at dersom annet uforstyrret habitat
er tilgjengelig, trekker reinen fortrinnsvis dit.
Det må presiseres at høsten er ganske forskjellig for tamrein og villrein. Mens det jaktes på villreinen, vil tamreinen
være på høstflytting under intensiv gjeting. Det kan derfor
tenkes at tamrein ikke er så sky som villrein om høsten, men
dette blir kun gjetninger.

Rein (%)

Figur 22. Fordeling av rein (gjennomsnitt i
prosent) i økende avstand til kraftledning eller
vei (km). Data er hentet fra Snøhetta og SetesdalRyfylke villreinområder, og fra Repparfjorddalen i Finnmark. Effektene av kraftledninger er
betydelige til alle årstider, og spesielt tydelige
i jakttida. Kurvene viser tettheten av rein for
mest mulig sammenlignbare høydelag og beiteforhold, og inkluderer også kraftledninger inne
i sentrale deler av fjellområdene (SetesdalRyfylke).

Avstand til kraftledninger (km)
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Sesongvariasjoner

Effekten av
økt tetthet av kraftledninger

Tetthet av inngrep
Mesteparten av dagens utbygging skjer i områder der det
allerede finnes inngrep. Kraftledninger blir ofte plassert nær
eksisterende traseer eller nær andre inngrep som veier og
bebyggelse. Det er derfor aktuelt å undersøke om videre
utbygging i et allerede utbygd område har konsekvenser for
reinen. Dette ble gjort i Nordfjella villreinområde.
Villreinområdet ble delt inn i kvadrater på 2 x 2 kilometer.
Gjennomsnittlig årlig tetthet av rein ble regnet ut for hver
kvadrat.Tetthet av inngrep ble regnet som antall kilometer med
kraftledninger (≥66 kV), vinteråpne veier, stikkede skiløyper
og/eller jernbane per km2. Skiløyper ble kun inkludert hvis
de var stikket, tegnet inn på turistkart og fulgte den samme
traseen i flere år. En tetthet av inngrep på 0,5 km/km2 tilsvarer f.eks. en kraftledning som krysser en 2 x 2 kilometer
kvadrat parallelt med én av sidene i kvadratet (2 km kraftledning dividert med 4 km2).

Økt tetthet av inngrep førte til mindre rein
Antall rein minket med økende tetthet av inngrep (jfr. fig. 23).
Ingen rein ble observert i områder med en tetthet av inngrep
over 1,3 km/km2. Bare 1,1 prosent av all rein ble observert i
områder med en inngrepstetthet over 0,8 km/km2 et område
som utgjorde 17 prosent av totalarealet. Resultatene samsvarer
med studier fra Alaska, der tetthet av rein i et oljefelt avtok
med økende tetthet av vei [51]. Også her ble den største
nedgangen i reintetthet observert ved et utbyggingsnivå
mellom 0 og 0,3-0,4 km vei/km2.

Dette tyder på at utbygging i et urørt område har den største
effekten på reinens arealbruk, men at ytterligere utbygging
forverrer situasjonen. Dette kan føre til at reinen forlater
området når utbyggingen har nådd et visst nivå [58].

Tetthet av kraftledninger sammenliknet med
tetthet av skiløyper i Nordfjella
I områder med kraftledninger som eneste inngrep (244 km2)
var tettheten av rein 51 prosent lavere i områder med >0,5
km kraftledninger per km2, sammenliknet med områder
uten inngrep (0,8 rein/km2 mot 1,6 rein/km2).
Områdene med kraftledninger som eneste inngrep ligger
hovedsakelig i den nordlige delen av området, der det ferdes
lite folk vinterstid. I områder med skiløyper som eneste inngrep (496 km2) var tettheten av rein 98 prosent lavere i områder med >0,5 km skiløyper per km2, sammenliknet med
områder uten inngrep (0,04 rein/km2 mot 1,6 rein/km2).
Skiløypene i Nordfjella ligger hovedsakelig i utkanten av villreinområdet, i nærheten av hyttefelt og permanent bosetting.
Resultatene viser at områder med inngrep kombinert
med mye trafikk (skiløyper i sørøst), blir brukt mindre enn
områder med inngrep alene (kraftledninger i nord). Likevel
forteller en 51 prosent reduksjon i reintetthet i områder med
>0,5 km kraftledninger per km2, at fysiske inngrep i seg selv
også kan ha en betydelig effekt på arealbruken [34, 52, 59].
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Arealbruk før og etter
bygging av kraftledninger

F

å studier har sammenliknet forhold før og etter bygging
av kraftledninger, da situasjonen før utbygging ofte ikke
har blitt kartlagt. I dette studiet presenterer vi reindata før og etter utbygging av Blåsjømagasinet med tilhørende
kraftledninger og veier i Setesdal-Ryfylkeheiene. Blåsjømagasinet er per i dag det største vannkraftmagasinet i Nord-Europa.

Reinen registrert før og etter utbygging
Rundt 3500–4000 villrein holder til i Setesdal-Ryfylkeheiene.
Av disse var ca. 1000–2000 i studieområdet rundt Blåsjømagasinet i perioden 1977-87. Fordelingen av rein i forhold til utbygging i Blåsjø-området ble registret før og etter utbygging
(før og etter 1980).

Utbyggingen av Blåsjø-området
Vannkraftutbyggingen i Setesdal-Ryfylkeheiene fant sted fra
1960-tallet og fram til 1987. Studiet ble utført i et 1350 km2
stort område rundt Blåsjømagasinet i Setesdal-Ryfylkeheiene
(jfr. fig. 16). Innen studieområdet ble det anlagt 50 kilometer
med 300 kV kraftledninger i 1965.Ytterligere 80 kilometer
med 300- og 420 kV kraftledninger ble anlagt i perioden
1979–83. I 1984 ble nye ti kilometer med kraftledninger bygd
(jfr. fig. 17a-f).
Hoveddelen av utbyggingen fant derfor sted rundt 1980,
selv om rundt 30 prosent fant sted nesten 20 år tidligere. Den
største delen av anleggsarbeidet for Blåsjø fant sted mellom
1979 og 1981, selv om arbeidet også fortsatte i perioden
1981–84. Blåsjømagasinet ble fylt opp i 1987.Veiene i området er generelt stengt om vinteren.
Hele studieområdet på 30 x 45 kilometer ble delt inn i 54
kvadrater på 5 x 5 kilometer hver. Andelen av kvadrater med
kraftledninger eller veier økte fra 24 prosent i 1977 til 71
prosent i 1987. Etter utbygging lå ca. 75 prosent av studieområdet innen fire kilometer fra kraftledninger eller veier.Andelen
av studieområdet som ble fysisk endret av kraftledninger eller
veier utgjorde mindre enn én prosent av området.
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Mindre rein vinterstid etter utbygging
Til sammen 61.380 rein ble registrert i studieperioden; noe som
gjenspeilet bruk av størsteparten av studieområdet i 1977–87
(jfr. fig. 17). Reinen ble registrert systematisk hver måned i perioden 1977–1987 ved hjelp av snøscooter eller til fots. Siden det
var sannsynlig at den samme reinen ble telt i flere registreringer,
regnet vi ut et gjennomsnittlig antall observerte rein for hver
kvadrat (rein/km2/år) for vinter og sommer før utbygging, og
sammenliknet dette med tilsvarende tall etter utbygging.
I vintrene etter utbyggingen i 1980 sank tettheten av rein
med 92 prosent innen studieområdet, sammenliknet med
situasjonen i 1977-1980. Dette var primært et resultat av at
reinen forlot kvadrater med kraftledninger og/eller vinterstengte veier etter 1980, der reintettheten sank med 90 prosent etter utbygging (Fig. 23).
Det ble ikke registrert noen tilsvarende økning i kontrollområdene; hvilket tyder på at reinen etter utbygging har sluttet
å bruke området om vinteren. At reinen forlot området kan
også skyldes en naturlig rotasjon i bruken av vinterbeiteområder. For kvadratene som ble bygget ut allerede mellom 1965
og 1977, observerte vi ingen signifikante endringer i bruk av
områdene etter 1980.

Fordelingen av rein om vinteren i periodene 1977-79, 1980-83
og 1984-87 er vist i fig. 17a-c. Den største endringen i reintetthet i studieområdet skjedde rundt 1980, da reinen forsvant
fra sentrale deler av studieområdet, samtidig som det ble
bygget en kraftledning der (jfr. fig. 17a-c). På denne tiden
skjedde det ingen store endringer i de østlige delene av
området, som da lå over fire kilometer fra kraftledninger
(veiene var vinterstengte).
Etter byggingen av den siste kraftledningen i 1983-84 i de
østlige områdene (Fig. 17b) gikk imidlertid reintallet ned i
øst (jfr. fig. 17c). Mesteparten av reinen forlot østlige og
sentrale deler av området, inkludert områder mer enn fire
kilometer fra infrastruktur.To høyereliggende fjellpartier
nordøst og nordvest i området, hvor man ikke kan se kraftledningene, forble de eneste områdene innen fire kilometer
fra kraftledninger som ble brukt av rein i vintrene 1984-87
(jfr. fig. 17c).

Forflytning av rein sommerstid etter utbyggingen
Mellom 1977 og 1986 ble det sommerstid ikke observert
signifikante endringer i reintetthet for området totalt sett.
Derimot falt utbyggingen i de vestre delene av området sammen
med en forflytting av rein østover sommerstid (jfr. fig. 17d-f).
Ettersom utbyggingen fortsatte, reduserte reinen gradvis
bruken av områdene innen fire kilometer fra kraftledninger
og veier, til områdene etter utbygging hadde en reintetthet
på 36 prosent av tettheten før utbygging (Fig. 24)[49]. Den
reduserte bruken av områder nær infrastruktur resulterte i
en tilsvarende økning (217 prosent) i bruken av områder
over fire kilometer fra infrastruktur.
I 1986 ble mer enn 77 prosent av all rein observert i
områdene over fire kilometer fra utbygging – områder som
utgjorde 25 prosent av det totale arealet. Dette var en betydelig og signifikant endring i fordelingen av rein sammenliknet
med fordelingen før utbygging (jfr. fig. 17d-f).

Rein i studieområdet (%)

Figur 23. Endringer i fordelingen av rein om vinteren (november-april)
før og etter utbygging for områder som ble bygget ut i 1980-1984, ikkeutbygde kontrollområder, og områder som allerede var bygd ut i 1965.

År

Figur 24. Fordelingen av rein om sommeren i områder <4 km og >4
km fra kraftledninger eller veier bygget i perioden 1980-84. Antall rein i
de to avstandskategoriene er gitt som prosent rein for hvert enkelt år.
Området rundt Blåsjø, Setesdal-Ryfylke villreinområde.

Forflytning av store grupper etter utbygging
Om vinteren ble det ikke observert signifikante forskjeller
i gruppestørrelse som kunne relateres til utbyggingen. Om
sommeren, derimot, minket andelen av store, insekt-relaterte
grupper med økt utbygging. Disse gruppene bestod hovedsakelig av grupper på snøflekker eller i høyereliggende områder i perioder med mye insekter. Rein danner slike grupper
for å verne seg mot spesielt mygg [11, 60].
De sentrale og østlige delene av området rommet 86 prosent av alle grupper med mer enn 400 rein om sommeren før
de ble bygget ut rundt 1980.Til sammenlikning ble det før
1980 registrert bare 14 prosent av slike grupper i kvadratene
som ikke ble bygget ut. Dette indikerer at de områdene som
ga best ly mot insekter, var de som ble bygget ut.
➝
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Etter utbyggingen i 1980 sank andelen av store grupper
rein (> 400 rein) i utbygde kvadrater fra 86 til 60 prosent av
alle store grupper, og økte tilsvarende i ikke-utbygde kvadrater
fra 14 til 40 prosent. Dette var en endring på nesten tre
ganger i andelen store grupper før og etter utbygging.
Reduksjonen i antall rein per gruppe gjenspeilet også
delvis en kjønnsbestemt endring i bruk av områdene. Store
simle-dominerte flokker trakk unna utbygde områder, mens
bukkene – som generelt dannet mindre grupper enn simlene
– dominerte i de utbygde områdene. Bukker er generelt mer
tolerante overfor forstyrrelse og utbygging enn det simler
med kalver [17, 34, 36, 43].

Naturlige forklaringer
Effektene av tap av sommerbeite forsterkes når de kombineres
med betydelige reduksjoner i bruk av de utbygde vinterbeitene.
Den reduserte tettheten av rein på vinteren kan forklares ut

fra flere hypoteser, som eventuelle endringer i beitetilgjengelighet om vinteren, naturlig rotasjon av beitene, unnvikelse
fra utbygde områder eller en kombinasjon av alle tre.
Man kan ikke se bort fra at en naturlig rotasjon av vinterbeitene eller overbeite kan forklare reduksjonen i bruk av
vinterbeitene i studieområdet. Det er likevel trolig at utbyggingen kan ha utløst eller forsterket endringene i beitebruk i
området rundt Blåsjø i perioden 1977-87. Dette fordi man
ut fra registreringene ser en gradvis reduksjon av områdene
i takt med utbyggingen – først i de vestre delene da de ble
bygd ut, uten tilsvarende endringer i øst (jfr. fig. 17b). Deretter
ble det registrert gradvis mindre rein i østre og sentrale deler
av området da disse ble bygd ut i 1983–84 (jfr. fig. 17c).
Antall observasjonsdager varierte ikke signifikant gjennom
studieperioden, og det er derfor usannsynlig at metodikken
kan ha påvirket antall observerte rein før og etter utbygging
i betydelig grad.

OPPSUMMERING:
Endring i områdebruk som følge av kraftledninger
Våre studier av vill- og tamrein fra alle årstider
viser at rein kan redusere bruken av områder
opptil 2,5–4 kilometer fra kraftledninger (132–420
kV) uten menneskelig ferdsel med opp til 80 prosent. Den første kraftledningen i et område vil ha
den største effekten på reinens områdebruk, men
ytterligere utbygging vil forverre situasjonen.
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Alle kategorier av rein kan sky kraftledningene,
men simler med kalv er mindre tolerante enn
bukk og fjorårskalv, spesielt i kalvingstida.Til
sammenlikning vil kraftledninger i kombinasjon
med hyttefelt og veier kunne føre til en reduksjon
på opp mot 95 prosent opptil 5–10 kilometer fra
utbygging.

Kraftledningenes effekt på

reinbeitenes bæreevne

Slitte lavbeiter i områder uten kraftledninger

Lavdekke (%)

Figur 26.

➝

Figur 26. Forholdet mellom prosent lavdekke (gjennomsnitt ± middelfeil) og tetthet av inngrep i Nordfjella villreinområde 1999 (n=25).
Forskjellige bokstaver over søylene betyr statistisk signifikant forskjell
mellom søylene.
Figur 27 a) Lavdekke i Nordfjella i forhold til avstand til kraftledninger
(km).

Lavdekke (%)

I Nordfjella minket lavdekket betydelig med lavere tetthet av
og økt avstand til kraftledninger.Trolig skyldtes dette mer rein
og et økt beitepress i disse områdene (Fig. 26 og 27 a).
Innenfor sammenlignbart habitat var lavdekket 71 prosent
lavere i inngrepsfrie områder enn i områder med mer enn
0,5 km inngrep per km2 (24 mot 83 prosent lavdekke) (Fig.
26). Mengden av lav var 15–30 ganger lavere på vindblåste
rabber i inngrepsfrie områder (rundt 50 g/m2 tørrvekt)
sammenliknet med liknende områder mindre enn 2,5 kilometer fra kraftledninger og mindre enn fem kilometer fra
hyttefelt eller kombinert utbygging (Fig. 27 b).
Denne lavmengden er noe av det laveste registrert i Norge,
Finnmarksvidda inkludert. Økt utbygging kan derfor føre til

økt konkurranse om beitet i gjenværende, uforstyrrede
områder, og dermed til lavere fôrinntak for den enkelte rein
[60, 61]. Dette kan igjen gi utslag i nedsatt kondisjon og
lavere produktivitet [62], [63, 64].

Tetthet av inngrep (km / km2)

Figur 27 a)

Avstand til kraftledninger (km)
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Lavmengde (g tørrvekt/m2)

Mindre tilgjengelig beite i områder uten
kraftledninger

Kombinert Hyttefelt Kraftledninger Ikke utbygd
Grad av utbygging (høy – lav)

Figur 27 b) lavdekke 0-5 km fra kombinert utbygging (kraftledning +
vei/jernbane), 0-5 km fra hyttefelt, 0-2,5 km fra kraftledninger, og i
områder >5 km fra utbygging. Forskjellige bokstaver betyr statistisk
signifikante forskjeller mellom søylene. Mye lav betyr lite bruk av rein.

En høy tetthet av rein i uforstyrrede områder med lite beite
ble også observert i Repparfjorddalen, der andelen tilgjengelig
beite per km2 avtok med økende avstand til kraftledningene
og hyttefeltet.
En forflytning av rein fra utbygde områder til mer uforstyrrede områder ser derfor ut til å ha ført til en betydelige
reduksjon i bruk av tilgjengelige beiter nær utbygging og til
et større beitepress i uforstyrrede områder med mindre beite.
Hele 74 prosent av all barmark lå innen fire kilometer fra
hyttefelt og kraftledninger.Tidligere studier viser at simla
foretrekker barmark framfor snø til kalving [65-67]. De mest
brukte områdene var likevel dominert av snø; noe som ga
lite tilgjengelig beite per rein.

Fragmentering gir plass til færre rein
Fragmenteringen av reinbeiter reduserer reinens mulighet til
fritt å velge en optimal beitesammensetning og dermed beite
mest mulig effektivt [61, 68, 69]. En redusert bruk av arealer
nær kraftledninger eller en direkte avskjæring av arealer på
grunn av kraftledning-barrierer vil derfor redusere hele
områdets bæreevne.
Barrierer kan også føre til en oppsplitting av sesongbeiter.
Den gode forfatningen til vinterbeitene i Rondane på tross
av en høy reintetthet, tyder på at området kunne hatt plass
til mer rein hvis de ikke hadde vært begrenset av mangelen
på gode sommerbeiter. Likeledes kunne en større Snøhettabestand bedre ha utnyttet de gode sommerbeitene i området
dersom den ikke hadde vært begrenset av mangelen på vinterbeiter.
Beitekapasiteten til disse to områdene i kombinasjon ga
trolig plass til langt flere rein før fragmenteringen tok til,
sammenliknet med i dag. Økt utbygging av kraftledninger vil
kunne bidra til en ytterligere fragmentering av villreinens
leveområder. Dette vil kunne føre til ytterligere begrensninger
på beitekapasiteten og beitemulighetene og dermed til en
nødvendig reduksjon i antall rein.
Ingunn Vistnes (NLH) utfører her snømålinger med en ramsonde
(metallstang).

OPPSUMMERING:
Kraftledningers effekt på bæreevne
En redusert bruk av områder nær kraftledninger
fører til økt tetthet av rein og risiko for overbeiting i gjenværende uforstyrrede områder. Dette
vil gi mindre beite per rein, og vil på sikt kunne
redusere kondisjonen og produktiviteten til reinen
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hvis ikke antall rein reduseres tilsvarende tapet av
beiteområder. Bæreevnen reduseres også dersom
reinen oppfatter kraftledningene som barrierer
som enten stenger områder for bruk eller som
splitter populasjonen av rein.
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