
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVS NOTAT 3/2010 

 

 

VILLREIN OG 

ORGANISERT 

FRILUFTSLIV PÅ 

HARDANGERVIDDA - 

MED SÆRLIG VURDERING AV 

PULKLØP I FEBRUAR 

 

 

Anders Mossing 

Jan Heggenes 

 



                                                                        NVS NOTAT 3/2010 

  

Norsk Villreinsenter 
www.villrein.no 

  2   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        NVS NOTAT 3/2010 

  

Norsk Villreinsenter 
www.villrein.no 

  3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossing, A. og Heggenes, J. 2010. Villrein og organisert ferdsel på Hardangervidda. – med 

særlig vurdering av pulkløp i februar. NVS Notat 3/2010. 24 s. 

Forsidefoto: © Anders Mossing   

 

Stiftelsen Norsk Villreinsenter: NO-7485 Trondheim  | Telefon: +47 48 10 10 48  

Norsk Villreinsenter Nord: NO-2661 Hjerkinn | +47 95 05 47 55 | E-post: post.nord@villrein.no 

Norsk Villreinsenter Sør: NO-3660 Rjukan | Telefon: +47 35 08 05 80 | E-post: post.sor@villrein.no 

 

Org. nr: NO 990 697 809 MVA 



                                                                        NVS NOTAT 3/2010 

  

Norsk Villreinsenter 
www.villrein.no 

  4   

Forord 

 

Bakgrunnen for dette notatet er en henvendelse fra Fylkesmannen i Telemark, 

miljøvernavdelingen, der de etterspør en villreinfaglig vurdering av et omsøkt pulkløp over 

Hardangervidda. 

 

 

Skinnarbu, 27.5.2010 

Anders Mossing, fagkonsulent, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu 
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Innledning 

Villreinen er sensitiv overfor menneskelig aktiviteter, og spesielt gjør dette seg gjeldende 

vinterstid, da de på denne årstiden utviser et lavt aktivitetsnivå for å unngå unødig tap av 

fettreserver. 

Hardangervidda er et mye brukt friluftsområde, og menneskelig ferdsel vinterstid har økt i 

seinere tid. Det har også kommet til ”nye” former for friluftsaktiviteter, som øker den 

samlede belastningen. 

Formålet med notatet er å sammenfatte kunnskap om villreinens arealbruk på 

Hardangervidda generelt og vinterstid spesielt, samt kunnskap om forstyrrelseseffekter av 

friluftsaktiviteter. Det gjøres en vurdering av hvilke muligheter og begrensninger som 

finnes for tilrettelegging for slike aktiviteter hvor hensynet til villrein blir godt ivaretatt. 

Denne kunnskapen er viktig ved søknad om og planlegging av ulike typer menneskelig 

aktivitet. Det er et mål å få en mer differensiert forvaltning av våre villreinområder. Ved 

bruk av regionale arealbruksdata over året og ”fugleperspektiv” på områdene kan f. eks 

forvaltningsmyndighetene gi tillatelse til organiserte aktiviteter i områder som ikke er 

viktig for villrein til en gitt årstid. På den måten skjermes også de områdene villreinen 

bruker.  

I en samfunnsmessig sammenheng er det mange perspektiver å ta hensyn til i planlegging 

og forvaltning av arealer, men denne sammenfatningen fokuserer på hvilke hensyn som bør 

tas i forhold til villrein. 
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Villreinens arealbruk 

Villrein har en mye mer ekstensiv arealbruk enn andre hjorteviltarter (Hjeljord 2007, 

Punsvik & Jaren 2006). Dette skyldes bl. a at den lever i større eller mindre flokker, 

sannsynligvis som et vern mot rovdyr i de åpne fjellområdene. Villreinen må derfor finne 

beitearealer som er tilstrekkelige til hele flokken (Fig. 1). Høyfjellet er også et mindre 

produktivt økosystem. For å finne nok beite må flokkene bruke store arealer. 

  

 

Figur 1. Enkeltindivider av rein har pga. flokkstruktur og beitenes sesongvise fordeling, mye større 

hjemmeområder enn skoglevende hjortevilt (Andersen & Hustad 2004). 

 

Fordelingen av beitene i fjellet varierer også mellom sesonger. Vinter-, vår- og 

sommerbeiter, evt. også kalvingsområder, er som regel naturlig geografisk atskilte. Villrein 

i store og sammenhengende fjellområder har derfor bedre muligheter til å overleve gjennom 

en nomadisk livsførsel hvor beiteressursene utnyttes til forskjellige tider av året. Dette er 

utpreget på Hardangervidda, hvor villreinen foretar store geografiske forflytninger mellom 

de ulike årstidene (Fig. 2). 



                                                                        NVS NOTAT 3/2010 

  

Norsk Villreinsenter 
www.villrein.no 

  8   

 

Figur 2. De store sammenhengende arealene på Hardangervidda gjør at villreinen kan opprettholde en stor 

bestand ved å utnytte sesongvise beiter gjennom lange vandringer (Strand et al. 2006). 

 

Villreinens sesongvise migrasjonssyklus på Hardangervidda (Fig. 2) er i stor grad naturlig 

styrt av beitetilgang og – kvalitet, samt snøforhold.  

Siden 2001 har villreinens arealbruk på Hardangervidda blitt dokumentert gjennom bruk 

av GPS-GSM sendere og satellittbilder (Strand et al. 2004, 2006, Strand 2009). Til sammen 

er totalt 50 simler merket og fulgt med GPS-GSM sendere i perioden 2001-2009 (Fig. 3). 

Data fra disse prosjektene er også tilgjengelige gjennom en internettbasert innsynsløsning 

(http://www.dyreposisjoner.no/) hvor publikum kan følge dyras vandringer. Simlene bruker 

over tid praktisk talt hele Hardangervidda (Fig. 3), men ser i liten grad ut til å bruke 

randområdene, spesielt i vest. Menneskelig forstyrrelse påvirker denne naturlige atferden 

(Heggenes et al. 2010, Strand 2009). Simlene krysser sjelden barrierer som veier og tettere 

bebyggelse. Eksempler på dette har vi langs Rv. 7, Rv. 37 over Møsstrond, Rv. 40 over 

Dagali og Fv. 755 over Lufsjåtangen (Strand et al. 2006, Jordhøy & Strand 2009). 

http://www.dyreposisjoner.no/
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Figur 3: GPS-posisjoner fra 50 GPS-merkede simler (ca. 10 per sesong) på Hardangervidda 2001-2010. 

Posisjoner sendt hver 3. time. 

 

Sammen med beite- og snøforhold er bestandsstørrelse også en vesentlig faktor for 

villreinens arealbruk (Fig. 4). Større bestander krever større leveområder. Reinen vil bruke 

rand- og reserveområder mer når bestanden er stor. I lange perioder med f. eks gunstige 

snøforhold og lave bestander, kan derfor store beitearealer ligge som ”hvilende” 

reservearealer. På 2000-tallet har bestanden vært relativt liten, men voksende mot et 

bestandsmål på 11000 dyr. Dette er omkring beregnet naturlig bæreevne for 

Hardangervidda (Strand et al. 2004, 2006). 

 



                                                                        NVS NOTAT 3/2010 

  

Norsk Villreinsenter 
www.villrein.no 

  10   

 

Figur 4. Antall rein (svarte sirkler), kvoter (hvite sirkler) og felt rein (søyler) på Hardangervidda 1960-2003. 

Antall rein er basert på minimumstellinger. Bestanden har vært relativt liten, men voksende, på 2000-tallet. 

(Strand et al. 2004). 

 

Med utgangspunkt i simlenes arealbruk (jfr. GPS-data) har Norsk institutt for 

naturforskning (NINA) jobbet mye med å utvikle modeller (habitatmodeller) for å forklare 

reinens arealbruk med utbredelsen av beiter, beitekvalitet, topografi, snømengde eller 

menneskelig aktivitet og forstyrrelse. I analysene som ligger bak legges ulike kart på 

hverandre (Fig. 5). Målet med dette utviklingsarbeidet er å kartlegge ressursene og 

ressursbruken til villreinen på Hardangervidda. 
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Figur 5: Eksempel på hvordan ulike datalag (fra nederst til øverst; topografi og referansedata, beitekart, estimert 

biomasse i lavbeitene, snømengde, samla menneskelig påvirkningsgrad og GPS data fra radiomerka reinsdyr) 

legges sammen i modeller som brukes for å estimere verdien av ulike årstidshabitat for villrein. 

 

En grunnleggende antagelse i disse analysene er at de områdene som brukes mest av 

reinen, også er de mest verdifulle områdene. Beregningene som er gjort tar videre 

utgangspunkt i ulike kart som viser beiteressursene, snø og andre ressursvariable som er 

kartfesta og som kan tenkes å ha betydning for reinens arealbruk. 

Sluttresultatet fra beregningene er kart som viser den beregna ”bruksverdien” for 

villreinen av ulike arealer på Hardangervidda om vinteren, i kalvinga og om sommeren. 

For å tolke disse resultatene er det viktig å være klar over at de beregna habitatverdiene er 
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summen av mange faktorer, og at vi ved hjelp av modellen kan gjenkjenne og kartlegge 

bidraget fra hver enkelt faktor som påvirker reinens arealbruk. Datasettet fra 

Hardangervidda viser for eksempel at reinen oppsøker områder hvor tykkelsen på lavmatta 

er stor, og at reinsdyra samtidig unngår områder med mye snø. 

Avstand til veg har for eksempel en negativ effekt. Kort avstand til vei gir derfor mindre 

bruksintensitet og dermed lavere habitatverdi. Tilsvarende finner vi at tykkelsen på 

lavmatta har en svak positiv effekt om sommeren, at høyde over havet har en positiv effekt 

når det er varmt, og at avstand til turistforeningens løypenett på samme vis som veier, har 

en negativ effekt. I og med at modellene har disse egenskapene, kan vi også undersøke 

mulige effekter av for eksempel å endre snømengden, noe som er særs aktuelt for å forstå 

mulige effekter av klimaendringer. Ved hjelp av disse modellene får vi et kartfesta resultat 

som beskriver verdien av habitatet for reinsdyra (Fig. 6; Strand 2009).  

 

Villreinens arealbruk på Hardangervidda vinterstid 

Vinteren kan være en flaskehals for villrein i mange av Norges villreinområder. Dette 

gjelder ikke minst for Hardangervidda, der vinterbeite kun utgjør rundt 14-15 % av 

totalarealet (Gaare og Hansson 1989, Bevanger og Jordhøy 2004). Villreinen er en 

kapitalprodusent, dvs. den bygger opp fettreserver på proteinrikt fòr sommerstid som den 

tærer på gjennom vinteren. Vinterstid er det i all hovedsak karbohydratrikt fòr som er 

tilgjengelig. Dette er kun som vedlikeholdsfòr å regne og bidrar vinterstid ikke til videre 

oppbygging av fettreserver (Parker et al. 2005). Villreinen er derfor vinterstid tilpasset et 

lavt aktivitetsnivå (Skogland 1994), og den må anses som sårbar overfor forstyrrelser.  

Vi har i dag gode data for villreinens bruk av Hardangervidda til ulike årstider (Strand et 

al. 2006, Skogland 1993, Skogland 1994, Mossing og Heggenes 2010). NINA har tatt disse 

inn i habitatmodellene, bl. a habitatmodell for vinterbeite (Fig. 6).  
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Figur 6: Habitatmodell for vinterbeite på Hardangervidda der oransjerød farge angir høyeste potensielle 

viktighet, mens blå farge angir lavest potensielle viktighet). 

 

Habitatmodellen for vinterbeite (Fig. 6) gir oss en god oversikt over de ulike delene av 

Hardangerviddas sin potensielle viktighet for villrein vinterstid. Ut fra beitetilgang (dvs. 

utbredelse av lav) og snømengde er det de sentrale og østlige deler av Hardangervidda som 

er viktige for villrein vinterstid. 

Tilgjengeligheten av lavmatter er avhengig av de aktuelle snøforholdene, slik at potensielle 

vinterbeiter vil variere mellom år. Vinteren 2000 var f. eks. snørik og tilgjengelig beite var 

atskillig mer begrenset enn den snøfattige vinteren 2003 (Fig. 7) (Jordhøy og Strand 2009).  
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Figur 7: Eksempler på variasjon i snømengde (blå skravur viser snømengder over 2 m) og tilgjengelig beite 

vinterstid. Vinteren 2000 var snørik og med relativt lite beite tilgjengelig (venstre). Vinteren 2003 var snøfattig 

med tilsvarende mye beite tilgjengelig (høyre) (Jordhøy og Strand 2009). 

 

Forstyrrelseseffekter av menneskelig ferdsel 

Direkte forstyrrelseseffekter av menneskelig ferdsel på villrein, er relativt godt undersøkt 

for norske forhold. Reimers et al. (2000) studerte i perioden 1992-1995 avstander for 

oppdagelse, frykt, flukt og distanse flyktet hos villrein i forhold til menneskelig aktivitet, og 

i ulike villreinområder og til ulike årstider. Provokasjonsmetodene var skiløper og fotturist 

som gikk mot en reinsflokk. Et gjennomgående resultat er at alle frykt- og fluktavstander 

er høyere vinterstid enn sommerstid, og i alle villreinområdene (Fig. 8). Det har også vist 

seg å være stor individuell variasjon mellom rein, og betydelige forskjeller i frykt og 

fluktrespons mellom de ulike villreinbestandene (Fig. 8). Reinen i Norefjell-Reinsjøfjell som 

er nylig forvilla tamrein (jakt siden 1992), viser den svakeste fryktatferden, mens villreinen 

i Rondane/Snøhetta hvor det aldri har vært innblanding av tamrein, viser sterkest 

fryktatferd. Ut fra undersøkelsene til Reimers et al. (2000) og med en føre var-buffer, er en 

minimumsavstand på 500 m en tommelfingerregel for å unngå forstyrrelse av villrein. 

Unngår man nærmere kontakt enn dette, forstyrrer man normalt ikke villrein i vesentlig 

grad. 
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Figur 8: Frykt- og fluktavstander (meter) hos villrein i ulike sesonger og områder. Stolpene angir middelverdier 

+/- 95 % konfidensintervall (Reimers at. al 2000). 

 

Simlene (og spesielt fostringsflokkene) er spesielt følsomme for forstyrrelser. De har en 

”halvvoksen” kalv med seg og er ofte drektig med ny kalv. Gjentatte forstyrrelser vinterstid 

kan gi svekket kondisjon kombinert med redusert beitetid. Simler som er svekket etter 

vinteren føder små kalver seinere på våren. De må i tillegg fordele den energikrevende 

diingen over en lengre del av sommeren. Dette medfører uforholdsmessig mye tap av egne 

reserver, samtidig som kalven får en ”sein start” som de aldri får tatt igjen. Småvokste 

aldersklasser forblir små hele livet. Tidlig fødte kalver blir ferdig med det meste av 

skjelettutviklingen tidligere på sommeren enn seint fødte kalver. De kan dermed begynne 

oppbygning av muskulatur tidligere (Skogland 1994). 

Bukker og ungdyr er normalt følgelig mer tolerante og robuste overfor tekniske inngrep og 

forstyrrelser enn fostringsflokker (Jordhøy et al. 2002). 

Det er likevel et klart behov for ytterligere kunnskap omkring villrein og menneskelige 

forstyrrelser. Vi trenger mer kunnskap om effekter av forstyrrelse på bestandsnivå med 

vekt på vekst, reproduksjon og dødelighet (Andersen og Hustad 2004). Vi trenger også mer 

kunnskap om effekter av forstyrrelse på landskapsnivå (Nellemann et al. 2009). 
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Mulighetene for differensiert forvaltning 

Fordi vinteren er en flaskehals og villreinen vinterstid er tilpasset et lavt aktivitetsnivå 

med tæring på oppsparte fettreserver, bør det være et mål å redusere menneskelig aktivitet 

i viktige vinterbeiter til et minimum,  

Vi har i dag gode data for villreinens arealbruk på Hardangervidda til ulike årstider, jf. 

NINA’s habitatmodeller (Fig. 5 og 6). For vinteraktiviteter - som er aktuelt her -, kan man 

derfor gjennom en differensiert arealforvaltning relativt enkelt unngå å planlegge 

organiserte aktiviteter i det som på et godt faglig grunnlag må anses som viktige 

funksjonsområder. 

Ut i fra hensynet til villrein er det NVS Sør sin vurdering at gjennom planlegging bør alle 

organiserte friluftsarrangement i villreinområder legges til områder med lav potensiell 

viktighet for villrein i planlagte årstid (Fig. 9). Man må unngå områder med høy potensiell 

viktighet (Fig. 9). 

 

Figur 9: Områdene med rød skravur har høy potensiell viktighet for vinterbeite på Hardangervidda 
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Per dags dato er det i første rekke i områder vernet etter Naturmangfoldloven, samt for 

organiserte former for friluftsliv (så som konkurranser og kurs), at forvaltningen har klart 

hjemmelsgrunnlag og praksis for direkte styring av ferdsel. For organiserte virksomheter 

og i verneområder kreves særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndighetene. Utenfor 

verneområder har det vært mer begrensede styringsmuligheter for uorganisert og privat 

ferdsel. Det ligger imidlertid nå et nytt hjemmelsgrunnlag i § 22 i Naturmangfoldloven om 

ferdselsregulering i utmark (Lilleeng et al. 2008). Positiv dialog med de ulike aktørene er 

imidlertid et langt bedre virkemiddel, og styring av ferdsel utenfor viktige 

funksjonsområder for villrein bør være et oppnåelig mål (Sørensen et al. 2009). 

Kunnskapen om villrein og vår forståelse av dens arealbruk er i stadig utvikling. Et 

samarbeid om mer differensiert forvaltning må også kontinuerlig oppdatere 

kunnskapsgrunnlaget, for på den måte bedre kunne angi områder for menneskelig aktivitet 

med villreinhensyn ivaretatt. 

Habitatmodellene representerer en gjennomsnittssituasjon for villreinens arealbruk til en 

gitt årstid over tid. Dette betyr at man ved å legge organiserte arrangementer utenom de 

områdene modellen angir som spesielt viktig, i de aller fleste tilfeller og i et lengre 

perspektiv unngår unødig forstyrrelse av villrein. Villreinens arealbruk er allikevel 

kompleks, og man må opprettholde et rekognoseringssystem i regi av SNO som en ekstra 

sikkerhet mot dette. 

 

Villreinfaglig vurdering 

Omsøkte arrangement 

Xtreme Endurance Eidfjord v/Kari Varberg Øydvin søker i brev av 29.4.2010 til 

Fylkesmannen i Telemark om løyve til å gjennomføre et pulkløp over Hardangervidda i uke 

7 i år 2011 og også i de 10 påfølgende (2012-2022) til samme tidspunkt. Antall deltakere er 

uvisst, men arrangørens målsetning er over tid å komme opp i 100-150 deltakere. Nært 

samarbeid med SNO i form av forhåndsrekognosering skisseres. Vedlagt søknaden 

foreligger to traseer, hver av disse med to alternative delstrekninger (Fig. 10-11). 
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Figur 10: Trasealternativ 1, søndre del av traseen (til venstre) fortsetter i nordre del (til høyre).. 
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Figur 11: Trasealternativ 2. 

 

Ut i fra et villreinfaglig hensyn bør forstyrrelse av villrein på vinterbeite reduseres til et 

minimum. Et slikt løp representerer en potensiell forstyrrelseskilde (Reimers et al. 2000). 

Dette betyr ikke at et slikt arrangement ikke kan gjennomføres med villreinhensyn 

ivaretatt. Det handler hovedsaklig om geografisk lokalisering. Begge de omsøkte traseene 

går gjennom områder med potensielt viktig vinterbeite. Områdene ligger sentralt på 

Hardangervidda, og det er spesielt i år med lave eller moderate snømengder at områdene er 

viktig som vinterbeite (Fig. 7). Ut i fra villreinhensyn kan disse trasealternativene ikke 

anbefales. NVS vil derimot skissere alternative traseer hvor villreinhensyn blir ivaretatt. 

 

Villreinfaglig anbefaling av alternative traseer 

Etter vår faglige vurdering ut i fra hensynet til villrein vinterstid, anbefaler Norsk 

Villreinsenter Sør følgende generelle områder som aktuelle for traseer til omsøkte og 

liknende arrangement: 
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- Start fra Songavatn 

- Start fra Bordalsvatn 

- Start fra Haukeli 

- Start fra Valldalsvatn 

Alle alternative traseer bør ut i fra hensynet til villrein deretter følge en trase vestenfor en 

akse som angitt i Fig. 12. Ved å velge en trase i disse områdene unngår man områder som 

potensielt kan være viktige for villrein vinterstid med dagens bestandsforhold og kunnskap. 

Man unngår med en slik trase også Teig 3 i Forvaltningsplan for Hardangervidda, som skal 

opprettholdes som et urørt naturområde uten tilrettelegging for skigåing (Direktoratet for 

Naturforvaltning 2003). 

Villreines atferd er ikke til enhver tid forutsigelig. Også for disse områdene bør det være et 

nært samarbeid med SNO om forhåndsrekogosering mht. hvor villreinen befinner seg på 

aktuelle tidspunkt.   

På generelt faglig grunnlag og i lys av betydelige bestandsvariasjoner på Hardangervidda i 

de senere år (Fig. 4) er NVS skeptiske til om det bør gis tillatelse for et så langt tidsrom 

som omsøkt. 
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Figur 12: De fire røde prikkene angir eksempler på mulige startpunkt. Den røde linjen angir anbefalt østlige 

grense for trasealternativ, jf. vurdering av alternative traseer. 
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