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SAMMENDRAG
Det foreligger planforslag for en pendelbane kalt «Hardanger Lift» fra Odda sentrum til
Rossnos, ca 1400 moh. Iht. plan og bygningsloven er det krav til konsekvensutredning av
planforslaget. Foreliggende estimat tilsier at 110 000 turister årlig kan fraktes med bane opp
til Rossnos hvor det vil være tilrettelagt med restaurant, utsiktsområde, tursti mm. Tiltaket
ligger i kanten av leveområdet for villreinen på Hardangervidda og inngår i arealet for
Regional plan for Hardangervidda.
Menneskelig ferdsel har negativ virkning på reinens arealbruk, der mye brukte stier kan bli
barrieredannende, mens reinen generelt skremmes unna ved møter med folk i fjellet. Dette
resulterer i at større omkringliggende beiteområder kan få redusert bruk av reinen og at
«bakenforliggende» beitearealer ikke blir brukt av reinen hvis de ikke klarer å krysse et
trafikkert område/sti. I møte med mennesker, vil frykt- og fluktreaksjoner også øke
energibruk og redusere tid til beiting/drøvtygging, som igjen kan bidra til å redusere reinens
kondisjon. Ved gjentagende forstyrrelser, kan dette gå på bekostning av produksjon og
overlevelse.
NINA sin forskning og overvåkning av villreinen på Hardangervidda har vist at vestvidda,
inkl. områdene som ligger nær Rossnos, er mindre brukt av reinen enn det man skulle
forvente ut i fra beiteressursene. De forklarer dette ved at sentrale turiststier og hytter på vidda
har en barrieredannende effekt og forhindrer reinen i å trekke vest til de rikeste
sommerbeitene. Forskningen er i stor grad basert på data fra GPS-merkete simler. Vi har
utenom dette hatt tilgang på informasjon fra grunneiere, jegere og lokalkjente som tyder på at
influensområdene er mer brukt av reinen enn det GPS-data tyder på. Vestvidda og deler av
influensområdet var særlig mye brukt i en periode på 1970-tallet og kan ha hatt økende bruk
de siste ti årene, men dette gjelder i størst grad områder sørøst for Langavatnet, dvs. i relativt
stor avstand til pendelbanens toppunkt.. Influensområdet har primært beitefunksjon på våren
(i hovedsak bukkeflokker), sommeren og tidlig om høsten fram til jakta, men det er også noe
bruk vinterstid, særlig i år med mindre snø i vest. Influensområdene kan karakteriseres som
høytliggende og snørike fjell. Fuktig klima på vestvidda gir rike grøntbeiter og også tidlig
spiring ned mot lavlandet. Utover sommeren er beiteverdien økende høyere til fjells grunnet
tilgang på fersk spiring og mindre plage fra insekter.
Vår konsekvensvurdering er basert på Miljødirektoratets veileder, der verdien for nasjonale
villreinområder er satt til meget stor. Påvirkning begrunnes ut fra graden av forventet
forstyrrelse på reinsdyr og oppsplitting eller redusert funksjon av villreinhabitatet, inkludert
virkning på trekk/vandringsmulighet. Siden vitenskapelig kunnskapsstatus tilsier at villrein
blir skremt av menneskelig ferdsel og denne type forstyrrelse har størst negativ virkning på
reinens arealbruk, og fordi det er estimert 110 000 besøkende årlig med pendelbanen, har vi
vurdert konsekvensene som negative. Virkningene i anleggsfase er mer lokale enn i driftsfase,
fordi det er i driftsfase det forventes at turister vil ferdes videre inn i fjellet med utgangspunkt
i pendelbanens toppunkt på Rossnos. Vi har antatt at tiltakets influensområde for villrein
inkluderer de direkte berørte arealene og arealer som kan få økt ferdsel som følge av
pendelbanen. I vurderingene er influensområde tredelt, 1 Rossnos - der det er direkte
arealinngrep, 2 dagstursone - omfatter arealer over Møyfallsnuten og via Sjausetedalen og
Mosdalen tilbake til Odda, og 3 langtursone som knytter området til andre turstier og
fjellområder mot Tyssevassbu, Reinsnos og videre inn på vidda. I vurdering av påvirkning har
vi bl.a. forholdt oss til nylig publiserte funn i Gundersen mfl. (2020, 2021) som viser at
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turiststier på vidda blir barrieredannende for reinen hvis de overstiger 30-50 personer per
døgn. Tabellen nedenfor oppsummerer vår konsekvensvurdering per delområde.
Delområde
1 Rossnos

Areal (km2)
Ca 0,5

2 Dagstursone

40-50 (inkluderer
tursti
Mosdalen/Kvanntjørn
og unnvikelsessone
ut fra denne)
>500

3 Langtursone

Verdi
Svært stor, men
mindre enn 2 og
3
Svært stor, men
mindre enn 3

Påvirkning
Sterkt forringet

Svært stor

Noe forringet ut til
Tyssevassbu og
Reinsnos, mindre
endring lenger
unna.

Forringet

Konsekvensgrad
Alvorlig til Svært
alvorlig
miljøskade
Alvorlig
miljøskade

Noe til betydelig
miljøskade ut til
Tyssevassbu og
Reinsnos,
ubetydelig til noe
miljøskade lenger
unna.

Arealomfanget av påvirkningene har vesentlig betydning for hvor alvorlig miljøskade
villreinen utsettes for. Tidsskala har også stor betydning, gitt at villrein krever store arealer
gjennom året for å ivareta sine økologiske behov og med endringer i arealbruk fra år til år. Det
betyr at flere tilgjengelige funksjonsområder er nødvendig over et langt tidsperspektiv på flere
tiår. Tabellen oppsummerer konsekvensvurdering per delområde og oppgir omtrentlig
arealomfang. For villreinens leveområder som helhet kan dette sees i sammenheng med
tilgang på tilsvarende habitat på vestvidda. Det anbefales at vår konsekvensvurdering sees i
sammenheng med de vurderinger som gjøres innenfor arbeidet med kvalitetsnorm for
villreinen på Hardangervidda, og hvordan en nedsatt funksjon av sommerbeiter i vest vil slå ut
på målsetning om minimum middels god tilstand for bestanden. Det er også relevant å vurdere
pendelbanen i sammenheng med ulike typer forstyrrelser som øker den samlete belastning på
reinen både sommer og vinter. Reinen bør ikke utsettes for gjentatte forstyrrelser gjennom året
med påfølgende frykt- og fluktresponser innenfor store deler av leveområdet. Spesielt
problematisk vil det kunne være med økning av aktiviteter som er uforutsigbare i terrenget,
dvs. fri ferdsel utenom stier.. Det er lagt til grunn at kun en liten andel av turistene vil ferdes
inn i villreinhabitat på lange avstander grunnet krevende terreng og lang avstand til
turisthytter. En liten andel av totalt estimert 110 000 pr. år kan likevel utgjøre store antall. Det
ligger stor usikkerhet i antakelsene om hvordan økt ferdsel vil skje inn i fjellet fra Rossnos, og
det er derfor også stor usikkerhet i konsekvensvurderingen for villrein. Viktige avbøtende
tiltak i prosjektet vil være å begrense muligheten for å drive ulike former for forstyrrende
ferdel inn i villreinens leveområde.
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1. INNLEDNING
Det foreligger planforslag for en pendelbane kalt «Hardanger Lift» fra Odda sentrum til Rossnos, ca
1400 moh. Iht. plan og bygningsloven er det krav til konsekvensutredning av planforslaget, der
konsekvenser på villrein (Rangifer tarandus) er et av utredningstemaene, og omfattes av denne
rapporten. Pendelbanens toppstasjon ligger helt ytterst på fjellplatået mot brattskrentene ned til
Odda, og berører dermed et lite areal med reinsdyrhabitat direkte, men lettere atkomst vil endre
betingelsene for menneskelig ferdsel i tilgrensende fjellområder, og kan derfor gi en vesentlig
påvirkning på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde. Dette tema vil utredes i detalj i denne
rapporten.
I forslaget til planprogram og i høringsuttalelser til forslaget har det vært presisert en del
forhold/momenter som skal dekkes opp ved utredning av konsekvensene:
 Direkte konsekvenser ved tapt beiteareal ved inngrep som legger permanent beslag på areal
 Indirekte konsekvenser ved at reinen helt eller delvis unngår nærliggende områder
 Indirekte konsekvenser hvis det utbygde området virker som en barriere som hindrer
naturlige trekk
 Konsekvenser skal foruten selve tiltaket knyttes til de endringer i menneskelig
aktivitet/ferdsel i fjellet som det forårsaker
 Virkning på verneverdi villrein for Hardangervidda nasjonalpark
 Forholdet til planavgrensning i regional plan for Hardangervidda
 Forholdet til nasjonale mål og internasjonale forpliktelser om ivaretakelse av villrein
 Forholdet til kvalitetsnorm for villrein
 Avbøtende tiltak
Denne rapporten gjennomgår disse ulike momentene og benytter metodikken angitt i
Miljødirektoratets veileder for konsekvensanalyse (Miljødirektoratet, 2020).
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2. METODE
Det metodiske grunnlaget for konsekvensutredningen er Miljødirektoratets veileder i
konsekvensanalyse for klima og miljø, herunder også veilederen for utredning av konsekvenser på
villrein i plansaker. Veilederne er tilgjengelige på Miljødirektoratets nettsider (se referanselisten i
slutten av rapporten).

2.1 Informasjonsinnhenting
For villrein i Norge finnes et stort kildemateriale, der vi spesielt har gjort et utvalg av kilder som
omhandler Hardangervidda villreinområde. Publiserte fagrapporter, spesielt fra NINA, utgjør et viktig
kunnskapsgrunnlag. Viktig informasjon har også fremkommet i høringsuttalelser til planforslaget, og
gjennom møter med villreininteressenter og forvaltning 17.02.21 og 19.04.21(se vedlagte referat).
Villreinutvalet i Odda / Havås og Freimstølen sameige har lagt fram et notat med systematisering av
villreinobservasjoner i nærområdet til planlagt pendelbane, som også utgjør viktig kunnskapsgrunnlag
(Melkeraaen mfl. 2021). Generell dokumentasjon om forvaltning, arealbruk, beiteressurser og
menneskelig påvirkning på reinen på Hardangervidda er innhentet gjennom diverse rapporter og
nettressurser fra forvaltning og forskning. Dette fremgår av referanselisten til sist i rapporten.
Kunnskapsgrunnlaget om reinens arealbruk anses som tilstrekkelig for å kunne vurdere det aktuelle
planforslaget.
Prognoser for hvordan ferdsel i fjellet vil endres som en følge av pendelbanen er av vesentlig
betydning for vurdering av påvirkning og konsekvens. Her har vi lagt til grunn prosjektets estimater
for antallet besøkende, tilrettelegging for turisme, og hvordan dette er relatert til eksisterende
nettverk av turstier og turisthytter i nærområdet. I disse vurderingene har vi også støttet oss til det
arbeidet som er gjennomført ved konsekvensvurdering av tema friluftsliv.

2.2 Avgrensning av influensområdet
Et tiltaks influensområde er det området hvor tiltakets virkninger (direkte og indirekte) vil kunne gjøre
seg gjeldende. Direkte virkninger i form av tapt beiteareal vil en få ved inngrep som legger permanent
beslag på arealer. Indirekte tap av beiteareal kan skje ved at reinen helt eller delvis unngår områder i
nærheten av inngrepet, eller når det utbygde området virker som en barriere som hindrer naturlig
trekk til bakenforliggende områder. Ved pendelbane-prosjektet som utredes her er influensområdet
stort fordi menneskelig ferdsel indirekte kan endres i større fjellområder mot øst ved at det blir
lettere atkomst til fjellet. Det er derfor ikke hensiktsmessig å gi en presis ytre avgrensing av
influensområdet, men vi beskriver hvordan trekk- og beitebruk kan influeres på stor skala, spesielt
knyttet til endret bruk av turområder i fjellet. På mer lokal skala inngår pendelbanens direkte
virkninger ved at reinen kan skremmes unna og unngå beiting i nærområdet. Basert på dette gjør vi
en inndeling i tre delområder, hhv. 1 Rossnos, dvs. nærområdet med direkte arealinngrep, 2
Dagstursonen, dvs. det nære turområdet avgrenset av Mosdalen og Kvanndalen mot øst, og 3
Langtursonen, dvs. et stort areal som inkluderer turområder videre innover Hardangervidda, særlig
knyttet til turstier og turisthytter, og som potensielt kan få økt trafikk ved at folk fraktes med
Pendelbane til Rossnos for langturer inn på vidda.

2.3 0-alternativet
I henhold til Miljødirektoratets veileder M-1941 er: «Nullalternativet forventet situasjon i
influensområdet, dersom planen eller tiltaket ikke blir gjennomført. Det tar utgangspunkt i dagens
miljøtilstand, og beskriver den mest realistiske utviklingen i utredningsområdet».
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Her legges tidligere utbygginger og godkjente planer som ikke er bygget per dags dato til grunn. 0alternativet er viktig å legge til grunn fordi dagens situasjon vil ha stor betydning for konsekvensene
av et nytt inngrep. Status og forventet utvikling for turisme og friluftsliv i fjellområdene som grenser
til toppunktet på Pendelbanen er den viktigste faktoren innenfor 0-alternativet. Et annet forhold som
har betydning er fremtidig forvaltning av villreinen på Hardangervidda, der utfordringer knyttet til
Skrantesjuke (CWD) har særlig betydning. Gradvise klimaendringer kan også endre betydningen av
ulike funksjonsområder for villreinen og bør derfor inkluderes som del av 0-alternativet.

2.4 Statusbeskrivelse og kunnskapsgrunnlag
Statusbeskrivelsen danner grunnlaget for vurdering av influensområdets verdi. Med henvisning til
forskrift om konsekvensutredning lister Miljødirektoratets veileder opp krav til innhold i
kunnskapsgrunnlaget som formidles i statusbeskrivelsen:












Innhold og omfang skal tilpasses det aktuelle tiltaket
Innholdet skal være relevant for de beslutninger som skal tas
Ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon
Innhent ny informasjon der det mangler informasjon om viktige forhold
Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk
Skal utføres av personer med relevant faglig kompetanse
Skal utarbeides i tråd med fastsatt plan- eller utredningsprogram
Skal beskrive utfordringer, tekniske mangler og kunnskapsmangler, samt de
viktigste usikkerhetsfaktorene
Skal omfatte liste med opplysninger om kilder
Innhentet data skal systematiseres og legges inn i offentlige databaser
Beslutningsgrunnlaget skal være basert på oppdatert kunnskap

For villrein er det spesifisert i Miljødirektoratets veileder at
 Nasjonale villreinområder og fastsatte randområder eller buffersoner skal identifiseres og
vises på kart
 Viktige funksjonsområder for villrein skal identifiseres og kartlegges
 Det skal gis en vurdering av hvordan planlagt ny arealbruk innen planområdet kan påvirke
villreinstammene
Vi beskriver beitegrunnlag og bruksfrekvens for villreinen i området som blir påvirket av tiltaket. Planog influensområdet sees i sammenheng med hele leveområdet for villreinen og hvordan vekslinger i
arealbruk har sammenheng med variasjoner i bestandsstørrelse, vær, klima, sesong og forstyrrelser.
Det er spesielt viktig å legge til grunn eksisterende situasjon for inngrep og forstyrrelser (samlet
belastning) og hvordan dette virker inn på reinens arealbruk både på kort (sesongmessig-årlig) og
lang sikt (flere tiår).

2.5 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens
Ved verdivurdering vil dette nyanseres ved å dele influensområdet inn i delområder. Inndelingen kan
være basert på at ulike areal har ulik funksjon for villreinen, eller at virkninger av tiltaket blir
forskjellig (se kapittel 2.2).
Det berørte områdets verdi for villreinen vurderes på bakgrunn av økologisk funksjon, kvalitet og
bruksfrekvens på kort og lang sikt. I praksis er det funksjon på landskapsøkologisk nivå som er aktuelt,
9
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siden reinen er en arealkrevende art med store vekslinger i arealbruken gjennom året. Vernestatus
for villreinen relatert til nasjonalpark og regional plan, vil også inngå som del av verdivurderingen.
Siden vi har nasjonale og internasjonale forpliktelser om å ivareta villreinen gir dette gjennomgående
stor til svært stor verdi. Siden Hardangervidda er nasjonalt villreinområde med arealavgrensning
avsatt i regional plan for Hardangervidda vil verdien være definert som svært stor innenfor dette
arealet (Tabell 1). Nyansering av konsekvenser er derfor primært knyttet til påvirkning.
I henhold til miljødirektoratets veileder skal verdinivå for villrein kategoriseres som i Tabell 1.
Tabell 1. Verdivurdering for villrein iht. Miljødirektoratets veileder.
VerdiUbetydelig Noe
Middels verdi eller
Stor verdi eller
kategori
verdi
verdi
forvaltningsprioritet
forvaltningsprioritet
Arter
inkludert
økologiske
funksjonsområder

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Fastsatte bygdenære
områder omkring
nasjonale
villreinområder som
grenser til viktige

funksjonsområder

Fastsatte

randområder til de
nasjonale
villreinområdene

Svært stor verdi
eller
forvaltningsprioritet
Nasjonale
villreinområder

Viktige
funksjonsområder for
villrein i de 14 øvrige
villreinområdene
(ikke nasjonale)

Påvirkning
En utredning kan skille mellom påvirkning i anleggs- og driftsfasen av tiltaket. For planlagt
pendelbane er det menneskelig ferdsel ut i omkringliggende areal i driftsfasen som har den
vesentligste betydningen for villreinen. Virkninger i anleggsfase vil vurderes kort og gjelde for et
mindre areal. For driftsfase vil påvirkning vurderes for ulike delområder innenfor et større
influensområde. De kriteriene for vurdering av påvirkningsgrad som er relevante for villrein iht.
Miljødirektoratets veileder fremgår av Tabell 2. I tillegg har vi inkludert type påvirkning som er knyttet
til økt energiforbruk hos rein, fordi det anses spesielt relevant ved forstyrrelse fra menneskelig
ferdsel.
Tabell 2. Vurdering av påvirkning for villrein iht. Miljødirektoratets veileder øverst, og påvirkning fra
forstyrrelser knyttet til menneskelige aktiviteter i den nederste raden (utreders tillegg).
Planen eller
Ubetydelig
Sterkt
Forbedret
Noe forringet
Forringet
tiltakets påvirkning
endring
forringet
Økologiske
Gjenoppretter Ingen eller  Splitter
 Splitter opp  Splitter opp
funksjoner for arter
eller skaper
uvesentlig
sammenhenger/ og/eller
og/eller
og
nye trekk/
virkning på
reduserer
forringer
forringer
landskapsøkologiske vandringskort eller
funksjoner, men
arealer slik at
arealer slik at
funksjons-områder
muligheter
lang sikt
vesentlige
funksjoner
funksjoner
(Miljødir. veileder)
mellom
funksjoner
reduseres.
brytes.
leveområder/
opprettholdes i
Svekker trekk/
Blokkerer
biotoper (også
stor grad.
vandringstrekk/
vassdrag).
Mindre alvorlig
mulighet,
vandring hvor
Viktige
svekking av
eventuelt
det ikke er
biologiske
trekk/ vandrings- blokkerer
alternativer.
funksjoner
mulighet og flere trekk/
Virkningenes
styrkes.
alternative trekk vandringsvarighet: Varig
finnes.
mulighet der
forringelse av
høy
10
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Nedgang i
menneskelig
ferdsel, mer
beitero for
rein

Ingen

økning i
menneskelig
ferdsel

Virkningenes
varighet: Varig
forringelse av
mindre alvorlig
art, eventuelt
mer alvorlig
miljøskade med
kort
restaureringstid
(1-10 år)

alternativer
finnes.

Noe økning i 
reinens møter
med mennesker
til fots eller på
ski, og møtene er
relativt
forutsigbare i tid
og rom
(kanalisert
ferdsel). Fryktog fluktadferd
går i liten grad
utover
energibudsjett
og kondisjon.

Stor økning i 
møter med
mennesker til
fots og på ski
og også møter
som er
ufortsigbare i
tid og rom (fri
ferdsel).
Gjentatte fryktog
fluktresponser
og økt
vaktsomhet gir
et visst
negativt utslag
på dyrenes
energibudsjett
og kondisjon.

Virkningenes
varighet: Varig
forringelse av
middels
alvorlighetsgrad, eventuelt
mer alvorlig
miljøskade
med middels
restaureringstid (>10 år)

alvorlighetsgrad.
Eventuelt med
lang/svært
lang
restaureringstid (>25 år)

Meget stor
økning i møter
med
mennesker til
fots og på ski
og møter som
er
ufortsigbare i
tid og rom (fri
ferdsel). Økt
frykt, flukt,
vaktsomhet
og nedsatt
kondisjon med
utslag på
produksjon og
overlevelse

Vurderingene av påvirkning vil være basert på kjent kunnskap om hvordan menneskelige inngrep og
forstyrrelser virker inn på reinens atferd og arealbruk. Viktige momenter vil være:
 Direkte arealbeslag og tap av beite
 Indirekte arealbeslag (dvs. forstyrrelsessone utenfor tiltaket)
 Fragmentering, fare for barrieredanninger/sperring av trekkleier
 Fare for gjentatte frykt- og flukt responser med reduksjon i energibudsjettet til dyrene, og
dermed en svekking av deres kondisjon og produksjon
 Samlet belastning, dvs. virkningen av tiltaket i kombinasjon med andre menneskeskapte
forstyrrelser i området

Konsekvens
Verdi og påvirkning skal sammenstilles for hvert delområde som vurderes. Prinsippet for
sammenstillingen er vist i Figur 1, og Tabell 3 beskriver de ulike nivåene av konsekvensgrad.
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Figur 1. Figuren viser hvordan verdi og påvirkning sammenstilles per delområde. Ulik farge angir ulik
konsekvensgrad, som beskrevet i Tabell 3. Figuren er kopiert direkte fra Miljødirektoratets veileder.
Tabell 3. Tabellen gir beskrivelser for de ulike konsekvensgradene som fremkommer ved å sammenstille verdi og
påvirkning per delområde. Tabellen er kopiert direkte fra Miljødirektoratets veileder.
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3. TILTAKSBESKRIVELSE FOR HARDANGER LIFT
Det vises til fullstendig tiltaksbeskrivelse i plansakens øvrige dokumenter. Her presenteres utdrag som
har spesiell relevans for villrein, dvs. informasjon om toppstasjonen på Rossnos, prognoser for antall
besøkende og tilrettelegging for fedsel.
Iht. planprogrammet er formålet når det gjelder toppstasjonen: «å legge til rette for etablering av
stasjon på Rossnos med et helårstilbud som omfattar restaurant, leke- og aktivitetsareal (kortere
stinett), samt annen næring- og turistvirksomhet som naturlig er tilknyttet stasjonen»
Besøksgrunnlaget er estimert å gi ca 110 000 passasjerer årlig, og det vil i hovedsak være
tilrettelegging for dagsturister med fasiliteter rundt toppstasjonen på Rossnos, og en kortere
rundløype som tursti oppe på dette platået. Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for næraktivitet rundt
toppunktet, og søke å lede turgåere langs stier tilbake til Odda, eller ved retur med selve
pendelbanen. Bakgrunnen for dette er at det vil være avbøtende for konsekvenser på villrein å unngå
tilrettelegging for ferdsel videre inn på Hardangervidda.
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4. STATUSBESKRIVELSE FOR VILLREINEN PÅ
HARDANGERVIDDA
4.1 Leveområde og forvaltning
Det er skrevet en rekke bøker, rapporter og artikler om reinen på Hardangervidda. Som grunnlag for
statusbeskrivelsene har vi hovedsakelig benyttet følgende kilder: Strand mfl. (2006 og 2015),
Gundersen mfl. (2021) og Bestandsplan for Hardangervidda villreinområde 2017-2021. Det vises til
litteraturlisten bakerst i rapporten for mer detaljer.
Hardangervidda er landets største villreinområde med 8000 km2 tellende villreinareal innenfor
fylkene Buskerud, Telemark og Hordaland. I de sentrale delene av villreinområdet ligger
Hardangervidda nasjonalpark med et areal på 3422 km2. Det er store topografiske variasjoner med
kuperte nedbørsrike områder i vest og mer slettepregede nedbørsfattige områder i øst. Store deler av
området ligger i høydenivå 1000 – 1300 m.o.h. Det er i de vestre og midtre delene av vidda de største
mengdene av grøntbeiteressursene finnes. Det er store sammenhengende områder med vierkratt,
snøleier og myrer, og mengden grøntbeiter (arealmessig) er dobbelt så stor vest for vannskillet som
på østsiden. De østre områdene domineres av lav / lyng og utgjør viktige vinterbeiteområder.
Hardangervidda har som følge av klimatiske og berggrunnsmessige forhold mindre vinterbeite og mye
vår- og sommerbeiter, men tilgang på sommerbeiteressurser kan likevel være begrenset grunnet stor
ferdsel og forstyrrelse i fjellet i denne perioden.
Reinen er en nomadisk dyreart som er tilpasset et liv i høgfjellstrøk gjennom sesongmessige
beitevandringer mellom vinter-, vår-, sommer- og høstbeite. Vintertid benytter reinen normalt de
østre delene av vidda. Sommerbeiter og kalvingsområder finner en i vest og sør. Kalvingsområdene
var tradisjonelt i områdene rundt Hårteigen. De siste par tiårene har imidlertid reinen gradvis flyttet
kalvingsområdene sørøstover og har de siste årene kalvet langt sørøst i Vinje, vest for Møsvatnet. I
Strand mfl. (2006 og 2010) finnes mer nyanserte beskrivelser for hvordan skifte i beitepreferanse og
veksling i arealbruk gjennom året skjer på Hardangervidda.
Frem mot 1930 var antallet villrein på Hardangervidda lavt grunnet ulovlig jakt og konkurrerende
reindrift (NOU 1974). Fra og med 2. verdenskrig var imidlertid villreinstammen i stor vekst og
Skogland (1989b) anslo stammen til å telle 12 000 dyr i løpet av vinteren 1954. Det siste gjenværende
tamreinselskapet (Opdal Renkompani) avviklet driften i 1957 med nedslakting av 1446 dyr
(Enerstvedt 1993), og villreinbestanden økte frem mot et toppnivå i 1965 på rundt 26 000 dyr.
Feilslått forvaltning med ubalanse mellom fellingskvoter og vekst førte de neste to tiårene til store
vekslinger i størrelsen på bestanden, med et bunnivå og midlertidig fredning i 1971-72, og påfølgende
ny bestandstopp med 23 000 dyr i 1983. Siden dette har en for en stor del lyktes i å stabilisere
bestanden på 8-12 000 dyr, men det har også vært en periode der jaktuttaket var for høyt og
resulterte i en bestand som ikke talte mer enn ca 5000 dyr på starten av 2000-tallet. Figur 4.1 viser
hvordan antallet rein på Hardangervidda har variert i perioden 2001-2016. I bestandsplanen for 20172021 er det en målsetning å ha opptil 11000 dyr i totalbestanden før kalving, men prionsykdommen
CWD, som ble påvist i Nordfjella i 2016, har fått følger for bestandsforvaltningen på Hardangervidda –
mer om dette nedenfor.
Vekslingene i bestandsstørrelsen har medført overbeiting av spesielt lav på 1960-tallet og 1980-tallet.
I dagens forvaltning tyder det meste på et bærekraftig beitetrykk, og det er mindre bruk av
villreinområdets yttergrenser. I følge Strand mfl. 2015, kan dette imidlertid være forårsaket av økte
forstyrrelser i randområdene, slik at reinens leveområder i realiteten er innskrenket og med økende
beitetrykk i sentrale områder. Situasjonen var en annen i periodene med svært stor bestandsstørrelse
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på 1960- og 1980-tallet, da villrein fra Hardangervidda krysset over i de tilgrensende villreinområdene
mot nord og sør (Setesdal Ryfylke og Nordfjella, Strand mfl. 2006).

Figur 2. Antall fotograferte rein på Hardanvervidda fra kalve- og minimumstellinger. Figuren er kopiert fra
Bestandsplanen for Hardangervidda 2017-2021.

Bargmann mfl. (2020) har undersøkt hvordan populasjonsvekst innenfor Hardangerviddareinen er
relatert til hhv. jaktuttak og vintertemperatur. Som forventet har jakt størst effekt, men også
vintertemperatur har signifikant betydning. Mer konkret viser tallmaterialet at lave
vintertemperaturer, og særlig færre dager med temperaturer over 0 grader i februar og mars gir
høyere vekstrate i populasjonen. Sannsynligvis har nedising av beiter knyttet til mildværsperioder om
vinteren en negativ virkning på reinstammen, og det kan spesielt gå ut over kalvetilgangen.
De siste årene har dokumentasjon av prionsykdommen CWD i Nordfjella villreinområde også preget
forvaltningen innenfor Hardangervidda, fordi det anses å være stor fare for smittespredning.
Jaktkvotene har blitt satt relativt høyt for å sikre tilstrekkelige antall CWD-prøver. Siden 2019 har
dette skjedd etter krav fra Mattilsynet om å nå minst 90% sikkerhet for smittefrihet i løpet av jakta
2020, men helst i løpet av 2019. Under jakta i 2020 ble det dessverre dokumentert et tilfelle av CWD
også på Hardangervidda, og det er en pågående prosess for å vedta tiltak for å unngå videre
spredning. Etter vedtak i Regjeringen i juni 2021 er det besluttet at andelen bukk som er 3 ½ år og
eldre, må reduseres ned mot et minimum i 2021, dvs. tilnærmet lik null. I tillegg er det satt et mål om
å ta ut 1000 – 1500 voksne simler i 2021. Etter at jakten i 2021 er gjennomført, skal det tas stilling til
behovet for ekstraordinært uttak vinteren 2021/22. Fra sin side har Villreinutvalget anbefalt en kvote
på 8000 dyr, som også er vedtatt av Villreinnemnda. Det vil være en pågående prosess med å
evaluere effekten av tiltak mot spredning av CWD i årene som kommer, og man må anta at
villreinbestanden på Hardangervidda vil holdes på et lavere nivå enn den økologiske bæreevnen over
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tid, slik at risiko for smittespredning reduseres. Beslutningen om å holde bukkeandelen lav er
begrunnet ut fra at disse bruker større arealer enn simlene, spesielt i randsoner av villreinområdet, og
dermed utgjør større smitterisiko.
Med de tiltak som er gjennomført de seneste årene med jaktkvoter som har vært satt høyt for å sikre
tilstrekkelig antall CWD-prøver har villreinbestanden blitt gradvis redusert. I villreinutvalgets årlige
rapporter med analyse av felling og kontrollkort (Lund, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) har antall felte
dyr, og antatt bestandsstørrelse vært rapportert som angitt i tabellen nedenfor de siste 5 årene. Det
kan også nevnes at 323 rein gikk tapt i et lynnedslag i 2016. Lav kvote i 2018 hadde sammenheng
med stor prosentandel fridyrskort.
Tabell 4. Data for villreinjakt. Kilde: Lund (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
År
2016
2017
2018 2019 2020
Antatt bestandsstørrelse før kalving 10500 10 000 7 000 6500
Kvote
8000
6000
1500 6000 5000
Felte dyr

1838

1376

684

1252

1411

4.2 Reinens arealbruk
På Hardangervidda har villreinen mulighet til å trekke mellom sesongbeiter over et stort
høyfjellsplatå, der snøforhold og typer av beite kan variere mye fra øst til vest og nord til sør. Som vist
i Strand mfl. (2006 og 2010) og Gundersen mfl. (2021) viser reinen klare preferanser for sesongbeiter
innenfor disse gradientene gjennom året. Mer kontinentalt klima og rikere lavbeiter på østvidda gjør
forholdene her best egnet som vinterbeiter, men årlig variasjon i snøforhold og eventuell nedising av
beiter kan ha stor innvirkning på hvilke beiter som er best tilgjengelig. Mot våren og kalvingstiden har
reinen tidligere brukt vestvidda, bl.a. arealer nær Hårteigen, men de siste par tiårene har
kalvingsområder og sommerbeiter for fostringsflokkene i størst grad vært i sørlige sentrale områder
av vidda mot Songa og Møsvatn. Bukk- og ungdyrsflokker vil i større grad bruke vestlige deler av vidda
i denne perioden, der man finner de rikeste grøntbeitene ettersom snøsmelting gir fersk spiring fra
lavere strøk og stadig høyere til fjells utover sommeren. Under villreinjakta skjer det en spredning av
reinsflokkene over større deler av vidda, antakelig som respons på stadige forstyrrelser (Gundersen
mfl. 2021). I brunstperioden og videre utover høsten vil flokkene samles og man går inn i en periode
da reinen får større beitero siden menneskelig aktivitet og plager fra insekter i fjellet avtar. Basert på
overvåkningsprosjekter med bruk av GPS-halsbånd på simler siden 2001 har NINA dokumentert hvilke
areal som prefereres av reinen til ulike deler av året. Det har også vært utarbeidet
habitatseleksjonsmodeller for ulike sesongbeiter basert på reinens beitepreferanser, som viser at
villreinen på Hardangervidda bruker vestvidda i mindre grad enn forventet ut i fra beiteressursene,
spesielt på våren og sommeren, og analyser viser at de sentrale turiststiene på vidda er til hinder for
at større deler av reinsflokkene trekker mot vest sommerstid (Gundersen mfl. 2021).

Arealbruk relatert til influensområde for «Hardanger Lift»
Planforslaget som gjelder pendelbane fra Odda til Rossnos vil i størst grad berøre villrein som
benytter beiter i nærsonen der det vil være et stort antall dagsturturister, men ferdsel fra Rossnos og
videre inn på vidda, primært via eksisterende nettverk av turstier tilsier et større influensområde.
Videre drøfting av dette er lagt til kapittel 5 og illustrert i Figur 7. Generelt vil det ha størst relevans
hvordan reinen benytter vestlige deler av vidda fra turstiene og turisthyttene Tyssevassbu, Litlos,
Middalsbu til randsonene mot Odda, inkludert fjellplatået ved Rossnos.
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I utredningsarbeidet har det vært gjennomført to møter for å få frem lokalkunnskap om reinens
arealbruk og mulige konsekvenser av planforslaget. Referat fra møtene fremgår av to vedlegg til
denne rapporten. Flere av de lokalkjente og representanter for villreinutvalg har fremhevet
betydningen av beiteområder på vestvidda for villreinbestanden på Hardangervidda, og det har vært
lagt fram ny dokumentasjon for reinsdyrobservasjoner gjennom de siste tiårene. Vi legger her også til
grunn et notat utarbeidet av Melkeraaen mfl. (2021) som har systematisert og kartfestet
reinsdyrobservasjonene i dette området. Selv om det har fremkommet ny informasjon om reinens
arealbruk i nærområdene har det vært vanskeliggjørende å gjøre nøytrale vurderinger basert på
kunnskapsgrunnlaget grunnet en underliggende interessekonflikt. Mange av kildene til informasjon
om reinens arealbruk er også motstandere av prosjektet.
Punktlisten nedenfor er utvalgte momenter som gjelder reinens arealbruk og som er hentet fra
vedlagte to referater. Det henvises til referatene for oversikt når det gjelder muntlige kilder. Vi har
konstatert at mange ytret sterk motstand mot pendelbaneprosjektet under møtene, og at dette i noe
grad kan prege de uttalelsene som ble gitt om arealbruk. Vår gjengivelse her og i referatene er gjort
mest mulig nøytral :
Historisk bruk
 På 1960-tallet var reinstammen på Hardangervidda svært tallrik. Dette medførte flere år med
store fellingskvoter. På slutten av 1960-tallet førte dette til at et betydelig antall dyr trakk
sørover til Setesdalsområdet. Flere flokker passerte sørover forbi Reinsnos vinteren 1966.
Hard jakting og utvandring førte til at det ble jaktfreding i 1971 og 1972. Stammen var blitt
for liten. Til tross for en liten stamme bygde det seg opp lokale flokker i områdene mellom
Ringedalen og Reinsnos i denne fredingsperioden. Totalt var det 3 ulike flokker på mellom
30-50 dyr som i hovedsak holdt seg vest for Breiavatnet. Flokkene var i området gjennom
hele året, og inneholdt alle typer dyr; simler, kalver og bukk. Etter at jakten startet opp igjen i
1973 ble disse flokkene jaktet hardt på, og i løpet av et par år var hovedtyngden av dyrene
borte fra området, særlig simler og kalver. Jakt har mao. hatt en viss betydning for
arealbruken opp gjennom årene. I gamle dager var det vanlig at reinen trakk inn i
influensområdet rundt pinsetider.
Arealbruk i nyere tid




Det har vært fostringsdyr helt mot Hårteigen på våren, men de trekker mot kalvingsområder
i sør før kalving. Endringen i kalvingsområde fra nordvest (Hårteigen) til sør (Kvenna/Vinje)
kan være relatert til økt ferdsel. I dag er det etablert blant simleflokkene nytt kalvingsområde
sentralt i sør. Derav mest bukk mot vest fra kalvingstid, mens man finner enkelte
fostringsflokker langt vest før kalving og senere på sommeren. Det har vært økt bruk på
vestvidda siste tiår. Relativt høy bukkeandel i stammen medfører også økt bruk i vest. Ved
jaktstart er det alltid bukkejakt i Røldal og ved Langavatnet. I disse områdene er det dyr hele
sommeren.
Typisk finner man bra med dyr i influensområdet under villreinjakta, men disse trekker ut
frem mot brunst, slik at det er lite dyr i områdene fra september til juletider. Noe dyr kan
trekke inn igjen rundt juletider, men det er om våren bukkeflokkene trekker inn, og det er
viktige sommerbeiter. Ved fredningsperioden på 1970-tallet så man mer dyr i
influensområdet enn under dagens situasjon.

Observasjoner


Ullensvang Fjellstyre opplyser at det har vært jaktet senere år innenfor 1-1,5 t gange fra
Rossnos og at det var en flokk på 50-100 dyr her høsten 2020.
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Det har vært få observasjoner av rein nord for Ringedalsvatnet senere år – dette kan være
pga. økende ferdsel til Trolltunga.
30. mars 2021 ble det observert en reinsflokk forbi Tyssevassbu, flokken holdt seg i ca to uker
i området bl.a. Reinadalen/Reinanuten. Dette er rett øst for Trolltunga. Dette var en
fostringsflokk og viser at influensområdet er i bruk nå.
Fra Statens naturoppsyn (SNO) sin side er det begrenset kunnskap om vestvidda. Det er mer
kunnskap fra jaktoppsyn og lokalkjente/grunneiere. SNO opplyser at nærområder brukes av
små bukkeflokker og enkelte dyr, samt sporadiske fostringsflokker.
Villreinsenter sør viser til arbeidet som ble gjort med kartlegging av reinens arealbruk relatert
til arbeidet med Regional plan for Hardangervidda. Det var lite detaljer den gang om
nærområdene til tiltaket.
GPS-merkeprosjektene til NINA gjelder for simler i et relativt kort tidsrom. Antall GPSmerkede simler er lite og det kan hende simleflokker har brukt vestvidda uten at det har
vært registrert. Senere merking av bukk har vist arealbruk lenger vest for disse, inkludert
Trolltunga.
Lite snø i vest vinteren 20/21 førte til mer bruk tidligere på våren, og det er tendenser til økt
bruk av vestvidda vinterstid i år med lite snø i vest, men dette gir ikke utslag på
barmarksperioden, da det har vært stabilt jaktuttak fra år til år.

Beiteverdi




Villreinutvalet i Odda grunneigarlag viser til at villreinen trenger høyalpine områder i vest
innenfor influensområdet, spesielt vår/sommer/sensommer da det er fersk spiring og
tilgjengelige snøfelter i høyden når det blir varmt i været. Fostringsflokker bruker også
området. Dette er også basert på dokumentasjon av reinsdyrobservasjoner (Melkeraaen mfl.
2021) som ble lagt fram i forkant av det andre møtet som ble avholdt i april.
Utilgjengeligheten for mennesker av fjellområdene mot Rossnos er noe av det som gjør at
området har spesiell verdi for villrein.

Fra Melkeraaen mfl. (2021) har vi kopiert kartet som viser lokalitetene for reinsdyrobservasjoner
siden 1960-tallet (Figur 3). Punktene i kartet angir varierte observasjoner, som større flokker, felte
rein under jakt mm. Det er 31 aktive brukere av fjellet som har vært intervjuet og en stor andel av
observasjonene er knyttet til reinsjakt. Det fremheves i notatet at man har registrert en økt bruk av
arealene det siste tiåret. Det kan tilføres at forfatterne av notatet er motstandere av
pendelbaneprosjektet. Notatets innhold tilfører ny kunnskap, men er ikke kvalitetssikret av nøytral
part. Figur 3 skiller ikke på antall rein og bukk- eller simleflokk per observasjon, og det viser
observasjoner som er gjort innenfor et tidsperspektiv om om lag 50 år. Kartet viser m.a.o. at disse
fjellområdene er å regne som villreinhabitat som har vært i bruk, men det sier lite om bruksfrekvens
sammenlignet med andre mer sentrale deler av vidda, eller vekslinger i arealbruk som har foregått
opp gjennom historien. Eivind Børve (pers. medd. 28.sep. 21), som foruten å være reinsjeger også har
jobbet mye i fjellområdene som guide og med tilrettelegging av turstier, har opplyst at han selv ikke
har observert rein i fjellområdet fra Rossnos og frem til Mosdalen, men observerte 18 bukk sørøst for
Stridfallsnuten i høst, og også en bukk i samme område for 2-3 år siden. Børve opplyste også om nylig
observasjon av 9 bukk i området Ruklenuten-Langavassrusti. I følge Børve foregår villreinjakt i de
såkalte «Heimfjella» sørøst for Langavatnet, oftest innenfor områdene sentrert rundt Breiavatnet,
Håvardsvatnet, Hattasteinsvatnet, Juklavassnut, Blåvatnet. Dette område ligger i luftlinje >10 km unna
Rossnos.
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Figur 3. Kart utarbeidet av Melkeraaen mfl. (2021) som viser observasjoner av rein i nærområdene til Rossnos
siden slutten av 1960-tallet.

I overvåkningsrapporter for Hardangervidda (Strand mfl. 2006, 2010, Gundersen mfl. 2021) er det lite
formidlet kunnskap om reinens bruk av denne delen av vestvidda. Disse rapportene er for en stor del
basert på kunnskap om arealbruk fra GPS-merkete simler. Ut i fra de opplysningene som
fremkommer av Melkeraaen mfl. 2021 og i våre møter med lokalkjente (vedlagte referat) fremgår det
at arealer av vestvidda som grenser til Mosdalen og Rossnos er mer brukt av villreinen enn det
dagens GPS-data kan tyde på.Slike resultater er ikke uforventet, med mindre man merker en svært
høy andel av flokken med GPS. Slik situasjonen har vært de seneste tiåerene er inntrykket at reinen
bruker området vest for Mosdalen og opp mot Rossnosplatået i mindre grad enn innenfor de såkalte
«Heimfjella» sørøst for Langavatnet. Selv om det er en overvekt av bukk- og ungdyrsflokker som
bruker området, primært fra sent på våren og gjennom barmarksperioden er det også sporadisk
registrerte fostringsflokker som har benyttet arealene senere år, senest senvinter/vår 2021. Vi har
nylig fått opplyst at reinsbukker er observert og fotografert ved Rossnos/Freimstølen 11.juli 2021,
men dette ser ut til å være en sjelden observasjon i nærområdet 1-2 km unna pendelbanenens
toppunkt.
Det er viktig å ta høyde for at de GPS-merkede simlene ikke nødvendigvis utgjør et representativt
utvalg av Hardangervidda-flokken som helhet. Når det ikke er registrert GPS-posisjoner for merkede
simler på vestvidda nærmere Rossnos enn om lag 10 km (se f.eks. Gundersen mfl. 2021) innenfor
merkeperioden (2001-2020) kan dette skyldes at enkelte simler som har en tradisjonsbunden
utnyttelse av beiter lenger vest ikke er merket. Innenfor et totalt bilde av NINAs
overvåkningsprosjekter er det likevel grunn til å vektlegge at sentrale områder, spesielt i sør, har vært
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mest brukt av reinen de siste par tiårene. Dette er også et viktig premiss for Gundersen mfl. (2021)
sine vurderinger av tiltak for å øke funksjonaliteten av reinbeitene på Hardangervidda. De fremhever
muligheten for nedstenging av sentrale stier og turisthytter som er til hinder for at villreinen kan øke
bruken av vestvidda og utnytte de gode beiteressursene her, spesielt sommerstid. Vi kan konstatere
at vestvidda generelt, og spesielt områder innenfor <10 km avstand til Rossnos brukes langt mindre
av villreinen enn sentrale deler av vidda. Noe bruk er det like fullt, særlig innenfor det større
influensområdet (langtursonen, se Kap. 5). Siden reinens arealbruk flukturerer innenfor lange tidsrom
og med varierende populasjonsstørrelse er det også en mulighet for økt bruk av disse områdene i
fremtiden.

4.3 Samlet belastning av inngrep og forstyrrelser
På Hardangervidda har det gjennom de siste ti-årene blitt stadig større menneskelig aktivitet i
randområder som grenser til nasjonalparken. Større bilveier som Rv 7, Fv 37 og E134, og i mindre
grad Fv 40, utgjør forstyrrelser med barrierevirkning for trekk av rein gjennom hele året. Trafikken på
disse veiene har hatt stor økning siden de ble bygget. Det har foregått omfattende hytteutbygging
med utgangspunkt i hovedveiene. Hytteområdene ligger oftest i bjørkebeltet eller innenfor de mest
lavtliggende snaufjellsområdene. Det er visse områder rundt Hardangervidda som har utviklet seg til
rene hyttelandsbyer. Flere av disse hyttelandsbyene ble anlagt tilbake på 60-tallet, men vi har sett en
stor akselerasjon i hyttebygging fra 1990-tallet og fram til i dag. Regional plan for Hardangervidda
trekker fram Skinnarbu, Vierli, Rauland, Vågslid, Sysendalen, Dagali og Uvdal som de storste
reiselivsdestinasjonene i villreinområdet, og sentre som Vegglifjell, Røldal og Geilo som tilgrensende,
men med kanalisering av trafikk inn i villreinens leveområder. Kombinasjonen av vinteråpen bilvei,
fritidshytter og turistsentre med stor aktivitet i alpinanlegg, merkede skiløyper og stier gir et så stort
forstyrrelsesnivå at villreinen vil fortrenges fra de samme områdene. Ofte er disse aktivitetene
lokalisert i det vi kan kalle randsoner av reinens leveområde, men her kan det være viktige beiter
under gitte snøforhold, i visse perioder av året og ved høyt beitetrykk hvis reinbestanden er stor. Det
må også tas i betraktning at ferdsel og aktivitet rundt hytteområder gir forstyrrelser inn i større og
viktigere arealer av villreinens leveområder.
I Gundersen mfl. (2021) presenteres resultatene av prosjektet med overvåking av villrein og ferdsel på
Hardangervidda. Rapporten viser hvordan intensitet av menneskelig aktivitet er fordelt over vidda,
bl.a. basert på ferdselstellere langs turstier og inneholder modellprediksjoner over foretrukne
villreinhabitat og faktisk områdebruk per sesong. Det fremgår at den samlete belastningen av inngrep
og menneskelige forstyrrelser langs randområdene av Hardangervidda har fortrengt reinen til mer
intensivt bruk av sentrale områder på vidda. Det fremgår at en ferdsel på mer enn 25 passeringer pr
dag langs turstier sommerstid medfører barrieredannende effekter. Den sentrale turiststien med mye
bruk sentralt på vidda fra Haukeliseter til Litlos og videre til hytter som Torehytta, Hadlaskard og
Besso er til hinder for større bruk av vestvidda og kan være med å forklare hvorfor kalvingsområder
og sommerbeiter for fostringsflokkene har vært i sørlige sentrale områder av vidda mot Songa og
Møsvatn. På denne sørlige og sentrale delen er det minimal tilrettelegging for fotturisme og reinen
finner trolig beitero i dette større området, mens mer menneskepåvirkete områder unnvikes.
Vi har de siste årene sett en økning i aktiviteter som toppturskiløping og kiting. Dette er aktiviteter
hvor folk beveger seg i høy hastighet i arealer hvor reinen ellers ser lite folk, og det er aktiviteter som
drives i størst omfang på senvinteren og våren, og dermed sammenfaller med reinens mest sårbare
periode. Kiting er antakelig spesielt negativt for villreinen, som vist i Colman mfl. (2012). Områder
hvor vi ser særlig mye av denne typen aktivitet er langs Rv7 og E134, og på Finse.
Med nasjonalparkstatus for Hardangervidda har villreinen store deler av sitt leveområde uten
vassdragsreguleringer. Vi finner likevel kraftmagasiner spesielt innenfor sørlige, østlige og nordøstlige
deler av villreinområdet. Her kan nevnes Mår-Kalhovd-magasinene, og Sønstevatn i øst, Halne,
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Ørteren og Ustevatn, og Sysenvatnet i nordlige deler og Møsvatn og Songavatn i sør. Flere av disse
magasinene er meget store og det er åpenbart at de har hatt sterk påvirkning på reinens
trekkmønster og arealbruk, samt resultert i tap av beiter. Selv om kraftutbygging har størst direkte
virkning på rein gjennom neddemming av arealer, er den infrastruktur som følger med utbyggingen
også av vesentlig betydning. Spesielt anleggsveier som er bygget til alle større damanlegg åpner for
lettere ferdsel inn i villreinområder. Der slike veier er åpne vil folk ta seg inn med bil og det er ofte
tilrettelagt for utsett av båt i magasinene. Dette åpner for videre ferdsel inn mot sentrale områder av
Hardangervidda. Vi kan dermed si at de store kraftutbyggingene har gjort større arealer praktisk
tilgjengelige for folk, noe som i neste omgang påvirker villreinens bruk av de samme arealene.
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5. VERDIVURDERING
5.1 Influensområdet
I vår utredning legger vi til grunn at det ikke er hensiktsmessig med en presis ytre avgrensing av
influensområdet for Hardanger lift fordi det er stor usikkerhet knyttet til prognoser for økt ferdsel inn
i villreinområdet, som en følge av tiltaket. Vi gjør likevel en inndeling i delområder basert på at
omfanget av negative virkninger vil avta med økende avstand til Rossnos, og fordi ferdsel vil
konsentreres til eksisterende eller nye turstier (Figur 4). Delområde 1 Rossnos er nærmest
toppstasjonen til pendelbanen og inkluderer areal med direkte arealtap tilknyttet utbyggingen og der
det vil være så stor ferdsel på nyanlagt dagstursti at reinen ikke kan bruke området. Delområde 2
Dagstursonen er arealene utenfor dette som inkluderer eksisterende turstier tilbake til Odda via
Sjausetedalen, Mosdalen og Møyfallsnuten. Dette er et nærturområde egnet for litt lengre dagsturer
hvor det kan påregnes vesentlig økning i ferdselen. Delområde 3 Langtursonen er sonen utenfor dette
som leder til arealer innover Hardangervidda. Trolig vil en mindre andel av de som tar pendelbane
opp til Rossnos benytte det som utgangspunkt for lengre turer, gjerne over flere dager. Sannsynligvis
vil de fleste benytte ekisterende nettverk av turstier og turisthytter, mens et fåtall ferdes fritt i
terrenget, f.eks. relatert til aktiviteter som sportsfiske, og toppturer/fjellskiturer. Turisthytter som
Tyssevassbu, Litlos, Middalsbu kan få noe økt bruk, og Torehytten og Hellevassbu ligger også innenfor
rekkevidden av lengre turer. Enkelte vil kanskje også benytte Rossnos som utgangspunkt for å krysse
Hardangervidda over til andre utgangspunkt med kollektivtransport som f.eks. Finse, Haugastøl eller
Haukeliseter. I delrapport friluftsliv vil «Friluftslivets ferdselsårer», tilsvare villreinrapportens
delområde 2 Dagstursonen + Delområde 3 Langtursonen. Vi har i villreinrapporten altså valgt å gjøre
en slik inndeling for å få fram bedre hvordan ulikheter i ferdselsintensitet kan få konsekvenser på
villreinens atferd og arealbruk.
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Figur 4. Illustrasjon av influensområdets delområder. Delområde 1 Rossnos er markert med dyp rød farge rundt
pendelbanens toppstasjon, Delområde 2 Dagstursonen er angitt i lys rød farge. Piler i kartet indikerer hvordan
Delområde 3 Langtursonen utgjør arealer innover Hardangervidda som kan få økt ferdsel med utgangspunkt i
gondoltransport opp til Rossnos.
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5.2 Verdivurdering
I henhold til miljødirektoratets veileder skal nasjonalt villreinområde settes til svært stor verdi.
Grensen for villreinområdet følger kanten av fjellplatået ut mot Odda (Figur 5), og pendelbanens
toppunkt, inkludert tilretteleggingen for turisme rundt toppunktet, vil derfor i sin helhet ligge
innenfor villreinområdet. Dette gir svært stor verdi for hele influensområdet.

Figur 5. Grensen for nasjonalt villreinområde Hardangervidda følger fjellplatåets avgrensning mot stup og
brattstkrenter ut mot Odda. Kilde: Miljødirektoratets naturbase.

Når det gjelder funksjonen av områdene for villrein har vi redegjort for kunnskap om reinens bruk av
området i kapittel 4.2. Følgende fremstår relativt klart:
 Lavtliggende deler av influensområdet i vest kan ha verdi for reinen tidligere på våren, særlig
for bukkeflokker som oppsøker rike vårbeiter ned mot lavlandet, det er imidlertid lite
observasjon av rein her de seneste tiårene.
 De høyestliggende snørike områdene i vest har økende verdi utover sommeren. Dette kan
relateres til tilgang på fersk spiring og insektrefugier på snøfelter på varme dager. Verdien av
slike områder kan øke ved fremtidige klimaendringer, som er forventet å gi høyere
temperaturer med raskere avsmelting i fjellet sommerstid.
 Simler og fostringsflokker bruker områdene, men i mindre grad enn bukker
 Bruken av influensområdet har variert opp gjennom årene, f.eks. med mye bruk på 70-tallet,
relativt lite bruk i en periode med lav bestandsstørrelse på Hardangervidda innenfor den
seneste 20 års perioden, men likevel noe økt bruk de siste årene
 Det er oftest mye rein i området tidlig høst under reinsjakten, men mindre bruk utover
høsten og vinteren
 Generelt blir områder sentralt og sør på Hardangervidda vesentlig mer brukt av villreinen,
spesielt under kalvingstida og også sommerstid for fostringsflokkene, men den
dokumentasjonen som er lagt fram om villreinobservasjoner fra Melkeraaen mfl. (2021) og i
møter med lokalkjente viser også at influensområdet av pendelbanen blir brukt av rein og er
å regne som villreinhabitat.
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Spredningsrisiko for sykdom kan øke hvis villreinflokker beiter intensivt på avgrensete areal
innenfor leveområdet (VKM, 2021). Mulig spredning av CWD til villreinen på Hardangervidda
øker betydningen av fremtidig ivaretakelse av randområder og arealer som er mindre i bruk
enn de mest sentrale beitene innenfor leveområde
Prognoser for klimaendring tilsier at temperatur, nedbør og snøforhold på Hardangervidda
kan endres dramatisk innenfor et perspektiv fram mot år 2100 (Hovedfunn i første del i sjette
hovedrapport fra FNs klimapanel - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)). Et mildere klima
kan øke verdien av høytliggende områder, med ferske grøntbeiter og snøfelter, spesielt
sommerstid. Mulig gjengroing med skoggrensen forflyttet høyere opp i fjellet kan også
innskrenke samlet areal av villreinhabitat. Det kan derfor forventes at høyereliggende alpine
områder i vest vil kunne få en økende beiteverdi i et langt tidsperspektiv

Siden vi har inndelt rapporten i delområdene Rossnos, Dagstursonen og Langtursonen vil det være
naturlig å nyansere verdivurderingen innenfor disse tre, selv om alle ligger innenfor nasjonalt
villreinområde og derav ligger innenfor kategorien «svært stor verdi» iht. Miljødirektoratets
metodikk for konsekvensanalyse. Det er åpenbart at Rossnos ligger perifert helt mot ytterkant av
villreinhabitatet med ingen/sjeldne observasjoner gjennom de seneste årene. Slikt sett har dette
området lavest verdi. Innenfor dagstursonen, som vi har definert frem til turstiene gjennom
Mosdalen, Sjausetedalen og Skjeggedalen er det registrert noe mer observasjoner av villrein, men
området her fremstår også som en perifer del av villreinens leveområde. Området som helhet
vurderes å ha noe større verdi enn Rossnos. For langtursonen er verdien høyest, og det er særlig
områdene omtalt som «Heimfjella», dvs. sørøst for Langavatnet som kan sies å ha den høyeste
verdien basert på villreinens bruksfrekvens. Når det gjelder beiteverdier i fjellområdene varierer disse
stort med høydenivå, jordsmonn og soleksponering/snøleie. Eksempler på partier med variert
villreinbeite nær Rossnos fremgår av Figur 6. Ut i fra habitatanalyser som er gjennomført i NINAs
forsknings- og overvåkningsprosjekter (Figur 7 og 8) fremgår det også hvordan leveområdenes
funksjonalitet for villrein er avtagende mot vest. Dette fremgår spesielt av Figur 11, der det i
analysene er lagt inn prediktorer som virker negativt inn på arealbruken, slik som barrierer og
menneskelig forstyrrelse/infrastruktur.

Figur 6. Foto tatt fra turstien mellom Skjeggedal og Rossnos gir inntrykk av variasjon i beiteverdi. Til
venstre høytliggende og nordvendt areal med preg av impediment og snøleiemoser, Skjeggedal i
bakgrunnen. Til høyre sørvestvendt terreng med rikt reinbeite og Rossnos-platået i bakgrunn. Foto:
Kjetil Flydal
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Figur 7. Dette er en kopi av Figur 4.13 i Gundersen m.fl. (2021). Opprinnelig figurtekst:
Modellprediksjon over foretrukne habitat hos villrein på Hardangervidda under sommersesongen (1.
juli – 15. august). Inneholder romlig visualisering av modellen, og også faktisk områdebruk hos GPSmerkete villrein for samme sesong.

26

Rapport nr. 2021-10-1

NaturRestaurering AS

Figur 8. Dette er en direkte kopi av Figur 4.21 i Gundersen m.fl. (2021). Opprinnelig figurtekst:
Modellprediksjon over leveområdets funksjonalitet hos villrein på Hardangervidda under
sommersesongen (1. juli – 15. august). Sterkt gule deler har en høy verdi for funksjonalitet, mens
mørk blå har lav verdi (Panzacchi m.fl. 2021).
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5.3 Tiltakets forhold til planer, mål og vedtak for Hardangerviddareinen
Nasjonale mål og internasjonale forpliktelser om ivaretakelse av villrein
Villrein er en «ansvarsart» for Norge. Med bakgrunn i Bern-konvensjonen har Norge internasjonal
forpliktelse til å ivareta Europas siste bestander av villrein. I St.meld. nr.26 (2006 – 2007) er det
fastslått at sikring av villreinens leveområder er en nasjonal målsetning og at dette skal skje ved å
opprette Nasjonale villreinområder. Hardangervidda er nasjonalt villreinområde og inngår i Europeisk
villreinregion sør sammen med Setesdal Ryfylke, Setedal Austhei og Nordfjella villreinområder.

Verneverdi villrein innenfor Hardangervidda nasjonalpark
Fjellplatået kalt Hardangervidda dekker om lag 8 000 km2. Av dette er et sentralt og inngrepsfritt
område på 3 422 km2 vernet som nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalpark er leveområde for
Norges og Europas største bestand av villrein. Nasjonalparkgrensen ligger på det nærmeste om lag
8,5 km fra toppunktet på Hardanger Lift på Rossnos.
I Forskrift om vern for Hardangervidda nasjonalpark § 2 er formålet definert: Føremålet med
Hardangervidda nasjonalpark er å verne ein del av eit særleg verdfullt høgfjellsområde på ein slik
måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og kulturmiljøet elles vert bevart,
samstundes som området skal kunne nyttast for landbruk, naturvenleg friluftsliv og naturoppleving,
jakt og fiske og undervisning og forsking.
I Forvaltningsplanen for nasjonalparken, vedtatt i 2011, gjelder følgende formulering for verneverdi
villrein: Villreinstamma på Hardangervidda er Noregs og Europas største. Som einaste land i Europa
med restar av den opphavlege ville fjellreinen har Noreg eit internasjonalt ansvar for å ta vare på
denne arten. Hardangervidda er det einaste attverande villreinområde i Noreg av såpass storleik at
det er reelle trekk mellom delområda reinen brukar gjennom året. Det er og vandring mellom
Hardangervidda og Setesdalsheiane i sør og Nordfjella i nord. Vidda er også eit av svært få attverande
villreinområde med tilnærma komplett spekter av funksjonskvalitetar og med store urørte
leveområde. Hardangervidda er difor unik som villreinområde og spesielt viktig å bevare.
Hardangervidda er saman med Nordfjella, Setesdalsheiane vedteke som nasjonalt villreinområde.
I forvaltningsplanen er følgende utfordring vektlagt når det gjelder villrein: Å gje villreinen sine
leveområde naudsynt vern, ved å unngå at leveområde går ut av bruk og at uroing i leveområda skal
avgrensast mest mogleg. Villreinen krev store leveområde og forvaltninga må sjåast i eit langsiktig
perspektiv. I mangel på store rovdyr er det ei utfordring på lang sikt å unngå feil seleksjon ved at dei
beste dyra vert hausta.
I verneforskriften er det satt spesielle vilkår når det gjelder regulering av ferdsel innenfor
nasjonalparkkgrensene. Hensynet til landskap, plante og dyreliv, og villrein/villreinjakt spesielt, er
vektlagt.
Siden nasjonalparkgrensen ligger utenfor området der det planlegges tilrettelegging for turisme
tilknyttet Hardanger Lift er det lite trolig at verneforskriftene blir brutt. Vurderinger av indirekte
virkninger, i form av mulig økt ferdsel fra Hardanger Lift og inn på nettverket av turstier som leder inn
i nasjonalparken har imidlertid betydning. Retningslinjer for nasjonalt villreinområde i regional plan
for Hardangervidda (omtalt nedenfor) og i verneforskrift/forvaltningsplan for nasjonalparken er i stor
grad overlappende. Det bør derfor planlegges for tiltak når det gjelder ferdsel slik at man unngår økte
forstyrrelser i områder som har viktig funksjon for villreinen.

28

Rapport nr. 2021-10-1

NaturRestaurering AS

Regional plan for Hardangervidda
Regional plan for Hardangervidda ble vedtatt i 2011 og er revidert de seneste to år og vedtatt for en
ny gjeldende periode 2019-2035. Når det gjelder villrein har planen følgende hovedmålsetning: å
sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode livsvilkår, og delmål: bidra til Norges
internasjonale ansvar med å sikre en livskraftig villreinbestand på Hardangervidda. Planen har også
klare målsetninger når det gjelder bruk av naturressurser, næringsutvikling, kultur og friluftsliv, samt
eierskap og forankring av planen på ulike forvaltningsnivåer.
Plankartet definerer villreinområdegrensene for den nasjonale villreinbestanden på Hardangervidda.
Den regionale planen, inkludert plankartet kan lastes ned her:
https://www.villrein.no/hardangervidda-1.
Planen er fastsatt etter følgende prinsipper:
• Inkludere det alt vesentlige av alle villreinens leveområder (jfr. Villreinsenterets kartlegging 2009)
• Inkludere en sone utenfor dette når topografien er slik at arealbruken her kan påvirke villreinens
leveområder
• Så langt mulig møte andre regionale fjellplaner og andre villreinområder for å unngå ”glipper”
mellom disse
Plangrensen faller sammen med grensen for leveområdet der fjellsidene stuper ned mot Odda, og
influensområdet av Hardanger Lift innenfor villreinens leveområde sammenfaller derfor med sonen
for nasjonalt villreinområde.
Viktige prinsipper i utformingen av den regionale planen er:
• I nasjonalt villreinområde har villreinen svært høy prioritet
• Ingen ny fritidsbebyggelse eller nye overnattingssteder innenfor nasjonalt villreinområde
• Dokumenterbare utmarksnæringer, også utmarksnæringer som faller utenfor landbruksbegrepet,
skal gis nødvendig handlingsrom for videre utvikling innenfor planområdet
• Tyngre utbygging av fritidsbebyggelse og reiselivsutvikling skal legges til områder som allerede er
tatt i bruk til formålet
• Friluftslivets ferdsel skal styres utenom de mest sårbare villreinområdene
Mer spesifikt har følgende retningslinjer i planen spesiell relevans for villrein ifb. Hardanger Lift:
§2.5 Ferdsel Med ferdsel menes allmenn ferdsel etter friluftsloven, motorisert ferdsel i utmark etter
lov om motorferdsel og Forsvarets ferdsel. God styring av ferdsel er et viktig virkemiddel for å ivareta
villreinens behov.
§2.5.1. Friluftsliv Almen ferdsel i utmark reguleres hovedsakelig gjennom friluftsloven. For stor ferdsel
kan ha negativ virkning i form av terrengslitasje og forstyrrelser for villrein og annet naturmangfold.
Ferdselsstyring er et viktig virkemiddel for å redusere negative effekter. Merking og tilrettelegging av
stier og skiløyper utenfor sårbare områder, samt løpende informasjon og dialog om viktige hensyn, er
viktige bidrag. Ferdsel innenfor planområdet skal styres gjennom følgende føringer: Felles sti- og
løypeplan for nasjonalt villreinområde Det skal utarbeides en felles sti- og løypeplan for nasjonalt
villreinområde og naturlig tilgrensende områder, som utgangspunkt for kommunenes sti- og
løypeplaner. Denne planen bør også vurdere hvor aktiviteter som kiting, hundekjøring, sykling og
lignende kan foregå. Etablering av nye sti- og løypetraseer i nasjonalt villreinområde bør unngås, og
skal eventuelt bare skje gjennom omlegging av gamle traseer for å ivareta naturverdiene for villrein
og annet naturmangfold. Eventuelle nye traseer skal lokaliseres med hensyn til villreinens
funksjonsområder og øvrige sårbare arter. Eventuell omlegging, nedlegging og nyetablering av stier
og løyper skal avklares i sti- og løypeplan. Arbeidet må koordineres med besøksstrategien for
verneområdene.
§3.1 Nasjonalt villreinområde Viktige leveområder for villrein der annen aktivitet tilpasses villreinens
behov. Turisthytter • Det skal ikke etableres nye turisthytter eller andre nye overnattingstilbud i
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Nasjonalt villreinområde. • Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig utvides når dette er
nødvendig for videre drift. Nærmere rammer for dette må avklares i kommunenes videre planlegging.
• Av hensyn til villrein kan en i særskilte tilfelle, i dialog med eier, vurdere periodevis stenging av hytter
som inngår i tur- og løypenettet. • Etablerte turisthytter kan flyttes for å redusere ferdselen i sårbare
og viktige villreinområder. Fritidsbygg: Det tillates ikke nye fritidsbygg. Det kan gis tillatelse til
ombygg og mindre tilbygg på eksisterende bygg, samt rivning av gamle for oppføring av nye med
omlag samme størrelse. Rammene fastsettes endelig i kommunale planer.
Oppsummert er gjennomføring av prosjektet Hardanger Lift slik det fremgår i tiltaksbeskrivelsen ikke
forenlig med målsetninger og retningslinjer for villrein og ferdsel i Regional plan for Hardangervidda.
Videre juridiske vurderinger av dette ligger utenfor det faglige omfanget av vår rapport. Det vil være
sentralt å planlegge fremtidig ferdsel relatert til mulig realisering av pendelbaneprosjektet på en slik
måte at man unngår økt forstyrrelse inn i områder som har viktig funksjon for villrein. Dette er
nærmere spesifisert i kapittel om avbøtende tiltak.

Kvalitetsnorm villrein
Den 23.06.2020 ble det vedtatt en kvalitetsnorm for villrein iht. naturmangfoldloven §13.
Kvalitetsnormens formål er «å bidra til at villrein, og de ulike villreinområdene, forvaltes på en slik
måte at internasjonale forpliktelser overholdes, og at nasjonale målsettinger om ivaretakelse av
levedyktige bestander innenfor sine naturlige utbredelsesområder nås. Kvalitetsnormen er
retningsgivende for myndighetenes forvaltning i alle saker som har betydning for villrein og skal gi
myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og leveområdene, og faktorene
som påvirker disse». Villreinbestander skal klassifiseres etter dårlig, middels, eller god tilstand basert
på et sett kriterier som fremgår av vedlegg til kvalitetsnormen, og det er en målsetning at alle
bestander skal ha minimum middels god tilstand. Et av områdene for tilstandsvurdering som er
spesielt relevant når det gjelder konsekvenser av Hardanger Lift er «Leveområde og menneskelig
påvirkning», der en måleparameter er i hvor stor grad villreinen har tilgang til viktige
funksjonsområder gjennom året. Følgende skal da vurderes: 1. Grad av arealunnvikelse i
fokusområde (sommerbeite, vinterbeite, kalvingsområde) siste 10 år sammenlignet med
forventningen basert på siste 50 år, der dårlig er > 90 % unnvikelse, middels 50–90 % unnvikelse og
god er < 50 % unnvikelse. 2. For de fokusområdene som er klassifisert til en vesentlig grad av
arealunnvikelse (dårlig eller middels) vurderes deretter om disse arealene utgjør et lite (inntil 10 %),
middels (10–20 %) eller stort (mer enn 20 %) omfang sammenlignet med det totale arealet av
funksjonsområder for sommerbeite, vinterbeite og kalving innen villreinområdet. Tilstanden
klassifiseres til dårlig hvis det er >90% arealunnvikelse innenfor >20% av totalarealet av et
funksjonsområde. Arbeidet med å klassifisere villreinbestanden på Hardangervidda etter
kvalitetsnormen er pågående (Mossing, pers. medd.). Årsaker til nedsatt bruk av kalvingsområder og
sommerbeiter på vestvidda vil være en del av dette arbeidet, og med bakgrunn i NINAs seneste
overvåkningsrapport knyttet til virkninger av ferdsel (Gundersen mfl. 2021) er det grunn til å anta at
influensområdet til Hardanger Lift klassifiseres til middels eller dårlig. En primær årsak som trekkes
fram der er at de mest trafikkerte turstiene og turishyttene forhindrer reinen i å trekke ut av sentrale
beiter i sør og til de rike sommerbeitene i vest. I slik sammenheng kan det være problematisk hvis
Hardanger Lift genererer en ytterligere økning av fri ferdsel og ferdsel langs turstiene på vestvidda.
Siden målsetningen i kvalitetsnormen er minimum middels god tilstand for bestanden vil det ha
betydning hva slags klassifisering arbeidet med kvalitetsnormen leder til.
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6. PÅVIRKNING OG KONSEKVENS AV
HARDANGER LIFT PÅ VILLREINEN
6.1 Kunnskapsgrunnlag for å vurdere virkninger
Her går vi gjennom kjent vitenskapelig kunnskap om hvordan rein responderer på ulike former for
menneskelig forstyrrelse, og gir en oppsummering av hva som har mest relevans for vurdering av
påvirkning for Hardanger Lift.

Atferdsøkologisk bakteppe
Rangifer tarandus (rein og caribou) er en art som er mye studert når det gjelder virkninger av
menneskelige forstyrrelser på atferd og arealbruk. Selv om forskjellige underarter har visse ulikheter
når det gjelder økologisk tilpasning, er de kjennetegnet ved store hjemmeområder, sesongvekslinger i
beitepreferanse og en antipredatoratferd der de trekker unna farer på lang avstand. Av denne grunn
kan en forvente liknende responser på menneskelige forstyrrelser i alle populasjoner, selv om
ulikheter i skyhetsgrad (Reimers mfl. 2012 og 2014) og landskapets eksponering (f.eks. skog vs. fjell og
tundra), kan gi ulik størrelse på negative effekter.
I dagens situasjon er villreinpopulasjonene primært regulert ved jakt, mens rovdyr har mindre
betydning. Dette medvirker til å opprettholde frykten for mennesket som predator.
Antipredatoratferd og beiteatferd forklarer i stor grad hvordan effekter av menneskelige inngrep og
forstyrrelser oppstår (Stankowitch, 2008). For beitedyr generelt, og rein spesielt, kan atferden forstås
som avveininger mellom å redusere sannsynligheten for rovdyrangrep, og å øke inntak av næringsrikt
beite (Allen et al. 2014; Lone et al. 2014). Når reinen responderer på menneskelig aktivitet, skjer
dette ved frykt- og flukt ved direkte eksponering, og ved å øke sin vaktsomhetsadferd og unnvike
arealer der det er økt risiko for å påtreffe mennesker. I tillegg vil lineær infrastruktur slik som
trafikkerte veger eller turiststier utgjøre barrierer i landskapet som reinen har vanskeligheter med å
krysse, enten fordi de utgjør fysiske hinder, eller fordi reinen unnviker dem som følge av den
menneskelige aktiviteten som følger med.
Reinens vekslinger i areal- og beitebruk gjennom året, avhenger av hvordan beiteressurser varierer i
tilgjengelighet og kvalitet med årstider og miljøforhold, det er derfor viktig å unngå forstyrrelser som
hindrer naturlige trekk og dynamisk beiteutnyttelse gjennom året. Reinen lever også i et krevende
miljø der tilpasninger av beitebruk, stoffskifte og energibudsjett gjennom året optimaliserer
kondisjon, overlevelse og reproduksjon. Gjentatte forstyrrelser som påvirker energibudsjettet og
reduserer reinens kondisjon kan få populasjonsøkologiske konsekvenser, f.eks. ved økt
kalvedødelighet.

Frykt- og fluktresponser
Frykt- og fluktresponser hos rein er studert relativt inngående, og et utvalg av publikasjoner er vist i
Tabell 5. Oppsummert kan vi si at villrein responderer på forstyrrelser på lenger avstand enn tamrein,
og flykter også lengre avstander. Vi kan generelt si at fryktresponser i gjennomsnitt skjer innenfor
avstander fra minimum 60 m og opp mot 500 m, med største avstander for villrein. Fluktavstander,
dvs. hvor lang avstand reinen flykter unna, varierer med gjennomsnitt fra 60 m til >500 m, igjen med
de klart største avstandene registrert for villrein. Fra vitenskapelig litteratur er det funnet at
mennesker som ferdes i terrenget genererer sterkere frykt- og fluktresponser enn kjøretøy, en
naturlig konsekvens av at reinen oppfatter mennesket, og ikke nødvendigvis kjøretøyet, som en
predator (Stankowitch, 2008). Generelt har reinen sterke fluktresponser sammenlignet med andre
arter av hjortevilt (Stankowitch, 2008), og større flokker eller grupper av dyr kan flykte samlet over
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avstander på mange hundre meter, og derav påvirke vesentlig på energibudsjettet til en reinsflokk
ved gjentatt forstyrrelse innenfor et beiteområde. Dette kan også lede til stress og nedsatt beitero
som er nærmere omtalt under. Det er vist i studie av kiting på villreinen i Norefjell, at slik aktivitet er
særlig negativt, med sterkere frykt- og fluktresponser enn annen type ferdsel (Colman mfl. 2012). Slik
aktivitet kan påvirke store areal innenfor et villreinhabitat grunnet rekkevidde og ufortsigbar ferdsel i
landskapet, men kiting krever også relativt åpent terreng med stabile vindforhold, slik at sterk
kupering/alpine landskap er mindre egnet enn viddelandskap.
Tabell 5. Frykt- og fluktresponser hos rein.
Type inngrep
Reinstamme
Fryktavstand (hvor nær er
eller forstyrrelse
trusselen før de
responderer)
Mennesker i
Villrein
310 m vinter, 351 m
terrenget
Forolhogna
sommer, 180 m høst
Mennesker i
Villrein
115 m vinter, 60 m barmark
terrenget
Norefjell
Mennesker i
Villrein vs.
Villrein: 471 og 409 m
terrenget
tamrein
Tamrein: 178 m
Mennesker i
Villrein vs.
Villrein: 192 m
terrenget
tamrein
Tamrein: 68 m

Fluktavstand (hvor
langt flykter dyrene)

Kilde

183 m vinter, 525 m
sommer, 122 m høst
210 m vinter, 400 m
barmark
Villrein: 300 m, 178 m
Tamrein: 106 m, 60 m
360 m

Reimers mfl.
2006
Reimers mfl.
2009
Baskin og
Hjälten 2001
Nieminen
2012

Stress og nedsatt beitero
Hvis reinen benytter beiter der den utsettes for stadige forstyrrelser kan dette føre til nedsatt beitero
og derav virke inn på dyrenes energibalanse. Økt hjertefrekvens (se f.eks. Berntsen, 1996. Harrington
og Veitch, 1991) og økt bevegelsesrate (se f.eks. Murphy and Curatolo, 1987) er dokumentert ved
direkte provokasjon, og innenfor nærområdene av infrastruktur for rein og caribou. Det er vist at økt
vaktsomhetsatferd og derav nedsatt tid til beiting hos villrein med stor skyhetsgrad er en antatt
medvirkende årsak til dårligere kondisjon og lavere slaktevekter i enkelte populasjoner (Reimers mfl.
2012). I Reimers mfl. (2014), ble bevegelsesdistanser for villrein fra Rondane og forvillet tamrein fra
Norefjell beregnet ut i fra GPS-posisjoner, og energiforbruk estimert. Det ble funnet at
energikostnader knyttet til bevegelse i barmarkssesongen utgjorde 32–37% for Norefjellreinen og 33–
48% for Rondanereinen, samt at reinen i Rondane beveget seg om lag dobbelt så langt som reinen i
Norefjell. Forskjellene kan forklares ved genetiske ulikheter, der reinen i Norefjell stammer fra
tamrein og er mindre sky (Reimers mfl. 2009 og 2012). Skogland og Grøvan (1988), fant at
villreinsimler på Hardangervidda hadde et vekttap der gjennomsnittlig slaktevekt gikk ned fra 29 til 26
kg (10% nedgang) i en intensiv jaktperiode på 3 uker, da medgått tid til bevegelse økte med 129%. I to
andre villreinstammer var det et mindre vekttap (Knutshø) og en vektøkning (Forollhogna) under
jaktperioden. Dette ble forklart ved at reinen i disse områdene var i mindre bevegelse. Tallene i
studiet til Skogland og Grøvan inneholder relativt stor usikkerhet, men antyder hvordan en stor
økning i forstyrrelsesnivået under villreinjakten kan gi vektnedgang. Tilsvarende vil gjelde hvis
villreinen til stadighet forstyrres av andre former for turisme og friluftsliv.

Unnvikelseseffekter
Unnvikelseseffekter kan forstås som en antipredatorstrategi og er i vitenskapelig litteratur ofte
beskrevet som «navigasjon i et fryktens landskap» (se f.eks. Lone et al. 2014). Spesielt de siste 20
årene er det publisert en rekke arbeider som viser at rein unnviker menneskepåvirkete områder på
flere kilometers avstand (se f.eks. litteraturgjennomgang i Vistnes og Nelleman, 2008, Skarin og
Åhman, 2014, og Flydal mfl. 2019). Selv om rein unnviker områder med økt menneskelig aktivitet
betyr ikke dette at områder går fullstendig ut av bruk. GPS-studier fra senere år har gjort det mulig å
beregne størrelsen på unnvikelseseffekten med større presisjon, og som eksempel har en funnet at
tamrein kan redusere bruken av beiter nær anleggsarbeid og vindparker med 20-50% innenfor
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avstander opp til om lag 3 km (Strand mfl. 2017). Tendensen er at villrein og caribou responderer
kraftigere, og derav unnviker større areal enn tamrein. Det er funnet at villrein kan vise unnvikelse på
opptil 5-10 km avstand der det er trafikkerte veier, hyttefelt og turistsentre (se f.eks. Nellemann mfl.
2000), og for tundralevende caribou har en funnet unnvikelse på avstander større enn 20 km rundt
sterke forstyrrelseskilder (se f.eks. Plante mfl. 2018). Imidlertid er det en svakhet i de fleste
vitenskapelige studier at man ikke har data for reinens arealbruk fra før etableringen av et nytt
inngrep, og ved at det er vanskelig å ta høyde for at reinen kan endre og variere sin arealbruk over
lange tidsrom (Flydal mfl. 2019). Det er derfor viktig også å vurdere alternative forklaringer i de
tilfeller man registrerer sterke og storskala unnvikelseseffekter som i noen tilfeller kan være naturlige
endringer i reinens arealbruk. De fleste trafikkerte veger, befolkningssentre og turistområder i fjellet
er lokalisert i dalganger eller randområder hvor det ofte kan forventes mindre bruk for reinen, også
uavhengig av menneskelige forstyrrelser.

Sesongmessig variasjon i sårbarhet
Reinen er spesielt sårbar for forstyrrelser vinterstid, og særlig på senvinteren fordi den må spare på
energireservene når mattilgangen er liten. Unnvikelse kan derfor også få større betydning vinterstid
fordi optimale og/eller tilgjengelige beiter kan være mer begrensede ved store snømengder eller
nedising. Reinen kan også vise forskjellig skyhetsgrad i forskjellige perioder av året. Det er vist at rein
på vinterbeite viser fryktatferd på lengre avstand enn på sommerbeite, men at de flykter over kortere
avstander (Reimers mfl. 2006, Reimers og Svela 2002). Dette kan være en strategi for å spare på
energireserver.
I kalvingsperioden viser simlene spesielt sterk antipredatoratferd fordi kalvene er sårbare for rovdyr.
De er også avhengige av å unngå flukt og lengre forflytninger både fordi simla er fysisk svak, og har
lite reserver å tære på i denne perioden, og fordi kalven har vanskelig for å følge raskt etter simla over
lengre avstander i de første ukene. Dette betyr at de er spesielt sårbare for forstyrrelser, og det er
viktig at arealforvaltningen tar spesielt hensyn til kalvingsområder (Dzialak mfl. 2011).
Utover sommeren vil kalvene bli mindre sårbare for rovdyr, og i varme perioder om sommeren med
stor insektplage kan rein og caribou til en viss grad ignorere andre forstyrrelser (Smith og Cameron
1983, Murphy og Curatolo 1987, Murphy 1988, Pollard mfl. 1996). Høytliggende områder, snøbreer,
og vindutsatte områder blir viktige i denne perioden.
Bukkene trenger i mindre grad enn simler med kalv å frykte rovdyr, det vil også være viktig for
bukkene å legge på seg maksimalt gjennom våren og sommeren slik at de stiller sterkere til brunsten
(se f.eks. Skogland, 1994). Bukker observeres derfor oftere enn simler i næringsrike beiter med
høyere grad av forstyrrelser, gjerne i randsonen av villreinområdene. På den annen side er simlene i
stort flertall i reinsflokker fordi de forvaltes ut i fra et ønske om kalvetilvekst. Dette betyr at simlenes
responser har større betydning enn bukkenes ved vurdering av den totale effekten for en bestand av
rein.
Under villreinjakta spres reinen utover større deler av villreinområdet og opptrer sky i møte med
mennesker (Gundersen mfl. 2020 og 2021). Utover høsten er det sannsynlig at reinen er noe mindre
sensitive for forstyrrelser. Studier viser for eksempel at frykt- og fluktavstander er kortere om høsten
sammenlignet med andre sesonger (Reimers mfl. 2006). Økt testosteronnivået i forbindelse med
brunst kan medføre at bukker tar større risiko. Senhøsten er en periode med mindre menneskelig
aktivitet i fjellet og reinen har derfor en periode med større beitero.

Virkninger av turistsentre og hytteområder
Virkninger av turistsentre, hyttefelt og tilknyttet infrastruktur vil avhenge av omfanget av tilknyttet
menneskelig aktivitet innenfor villreinens habitat. Vistnes mfl. (2004) studerte villrein, og fant
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unnvikelse opp mot 5 km fra hyttefelter, mens veier, turstier og annen lineær infrastruktur ble
unnveket opp mot 2,5 km. Nellemann mfl. (2000) fant i studier av villrein i Rondane at dyrene viste
beiteunnvikelse på opp mot 10-15 km ut i fra hytteområdene på Høvringen. Nellemann mfl. (2010)
fant at villrein i Rondane sør gjenopptok bruken av arealer rundt en mye brukt turisthytte og skiløype
etter at hytta ble fjernet (Breitjønnbu ble erstattet av Jammerdalsbu) og løypa (Troll ski) ble lagt om til
en trase om lag 4 km lenger vest. Johnson og Russell (2014) analyserte data fra en periode på 27 år og
fant at bosetninger virket mest forstyrrende på caribou (nordamerikansk villrein), etterfulgt av større
veier. Polfus mfl. (2011) undersøkte arealbruken for fem GPS-merkete caribou og fant en unnvikelse
rundt hytter og gruver på 1,5-2 km om sommeren, men fant ingen unnvikelse om vinteren når den
menneskelige aktiviteten i det aktuelle området var på et minimum. Helle mfl. (2012) undersøkte
områder rundt Saariselkä turistområde i Finland ved å registrere fordeling av reinsdyrmøkk ut til 12
km avstand fra turistområdet. De gjorde samme type registrering i 1986 og år 2000, og fant
unnvikelse av områder 0-4 km fra turistdestinasjonen begge år, men mye svakere negativ effekt i 2000
enn i 1986. Dette ble forklart ut i fra at turistaktiviteten var sentrert inn i mer faste organiserte
løyper/traséer i samme periode, men også grunnet mulig tilvenning hos reinen.
Av spesiell relevans er vitenskapelige studier som differensierer mellom dyrenes arealbruk knyttet til
mindre inngrep som enkelthytter i landskapet, og storskala inngrep som turistsentre (hoteller,
skianlegg og lignende), hyttelandsbyer, og veier. Denne typen studier har særlig vært mulig etter at
GPS-teknologi ble tatt i bruk, og det er noen studier som i hvert fall delvis differensierer mellom
effekter av slike ulike typer av inngrep eller grader av forstyrrelse. I Panzacchi mfl. (2013) presenteres
resultater fra GPS-studier i flere av villreinområdene i Sør-Norge. Der studeres reinens arealbruk i
områder hvor vi finner større fangstanlegg fra tidligere. Fangstanleggene brukes som dokumentasjon
på at arealene har vært mye brukt av rein før de siste århundrers utbygginger. Innenfor radius rundt
inngrep på 1 km, 5 km og 10 km dokumenteres sterkest redusert bruk av beiter rundt turisthytter
(DNT-hytter, serveringssteder osv.), og deretter rundt veier. For isolerte hytter, som typisk er av liten
størrelse og ligger spredt innenfor villreinområder, dokumenteres ingen direkte redusert bruk, men
en viss reduksjon i bruken forekommer når private hytter er lokalisert i kombinasjon med bilvei.

Virkninger av menneskelig ferdsel
Gundersen mfl. (2019) har studert effekter av fotturisme på villreinens arealbruk i Snøhetta, Rondane
Nord, og Nordfjella. Datamaterialet er basert på ferdselstellere langs turstier, intervjuer med et utvalg
av turister, og GPS-data for villrein i de tre områdene. Det fremkommer at stor turisttrafikk på stier
fører til at reinen ikke krysser disse, samt at habitatbruken konsentreres til områder utenom de som
er sterkt turistifiserte i høysesongen om sommeren. Under villreinjakta skjer det en motsatt effekt
der reinsflokkene i større grad spres over store områder. I Gundersen mfl. (2020 og 2021) presenteres
tilsvarende studie fra Hardangervidda villreinområde. Datakilder er ferdselsstellere langs stier,
intervjuer med besøkende, og GPS-data for villrein. De fant at reinen konsentrerer sin habitatbruk til
areal med lite ferdsel og infrastruktur, og at reinsflokkene reduserer kryssingen av turstier hvis ferdsel
overstiger 10-15 personer daglig, og unngår å krysse hvis ferdselen overstiger 30-50 personer per dag.
Under jakta blir reinsflokkene spredt over store areal og vil i denne perioden også krysse stier
uavhengig av ferdselsintensitet på disse. De har altså funnet en generell flukt og spredningsrespons
hos reinen som følge av jakt.
Resultatene i Gundersen mfl. (2019 og 2020/2021) er sammenfallende for fire villreinområder og
viser at konsekvenser av ferdsel på villrein kan nå terskelverdier der mye besøkte turisthytter og stier
blir barrieredannende og der omkringliggende reinsdyrhabitat går helt eller delvis ut av bruk. De
diskuterer metoder for å bevare villreinområdene med mindre grad av menneskelig forstyrrelse og
har tatt utgangspunkt i en tredelt soneinndeling som delvis tilsvarer det vi finner i regionale planer for
villreinområdene. I viktige beiter/funksjonsområder for reinen anbefaler de en sone der rein har
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førsteprioritet framfor mennesker, og det anbefales ingen tilrettelegging for turisme, og ingen ny
etablering av infrastruktur, mens eksisterende infrastruktur kan fjernes hvis det kan bidra til mindre
tilgang for folk. I en sone utenom dette foreslås det enkel tilrettelegging for fotturisme, med merkede
stier, enkle gangbroer der stiene passerer vassdrag osv. Gundersen mfl. påpeker at det største
konfliktnivået mellom habitatbruk hos reinen og turisme vil kunne oppstå i denne sonen der det er
tilrettelagt for tradisjonelt friluftsliv. Dette ser man eksempel på i Rondane der DNT er etablert med
større betjente eller selvbetjente hytter og populære stier for hytte til hytteturer. Gundersen mfl.
påpeker derfor at det kan være nødvendig å regulere bruken av hytter/stier, eller flytte populære stier
i slike områder om disse medfører barrierer for reinen og derfor setter klare begrensninger på
villreinens bruk av villreinområdet, spesielt i perioder med mye turisme sommerstid. Den siste sonen
som beskrives er de områdene som ligger i randsonen av villreinområde og utgjør innfallsporter til
nasjonalparken/villreinområdet for turister og friluftsfolk. Her anbefales tiltak som kan bidra til at
turister og besøkende på dagsturer holder seg i denne sonen i stedet for ferdes videre inn i
villreinområdet. Dette kan være spesielle turistattraksjoner, tilrettelegging for «villmarksopplevelser»,
informasjonssentre som opplyser om hvordan man kan unngå å forstyrre villreinen mm. Generelt
vurderer Gundersen mfl. det slik at en «push and pull» - strategi kan være veien å gå i forvaltningen
av villrein og turisme. Det vil si begrensninger i bruken (flytte stier, stenge hytter etc.) i arealer der
villreinen er sårbare for forstyrrelser, og i stedet satse på økt tilrettelegging («pull») i arealer som er
mindre viktige for villreinen. I praksis kan det imidlertid være vanskelig å oppnå en forflytting av folks
bruk av området fra de sårbare til de mindre sårbare områdene. Økt tilrettelegging ved innfallsporter
til villreinområdet kan i stedet bidra til å trekke mer turister totalt sett, og mange av disse vil uansett
ønske å ferdes lenger inn i nasjonalparken. Allemannsretten gir folk rett til å ferdes fritt i hele
villreinområdet. Det er også trender innen friluftslivet som kan gi økt ferdsel utenom merkede stier
og turisthytter. Gundersen mfl. er inne på at det kreves mer forskning på dette området for å gjøre
forvaltningsgrep som fungerer i praksis.

Virkninger av veier
Barriereeffekter kan oppstå som følge av at reinen unnviker lineær infrastruktur der trafikkmengde og
menneskelig aktivitet er stor. Dette vil bety at reinen ikke krysser barrieren fordi de holder seg på
«trygg» avstand (Strand mfl. 2015, Colman mfl. 2013). En barriereeffekt kan også virke mer direkte,
f.eks. ved at en bilveg har fysiske hindringer (brøytekant, autovern, midtrabatt, bratte skjæringer eller
fyllinger), og ved at reinen ikke våger å krysse vegen selv når de beiter i nærområdet grunnet stadige
forstyrrelser i form av folk og biler. I vitenskapelige studier er det vist hvordan rein forsinkes på
sesongtrekk når de må krysse bilveger (Panzacchi mfl. 2013), at vegen fører til at færre dyr krysser,
eller at bevegelseshastigheten på trekk endres i forbindelse med kryssing (Dahle mfl. 2008, Wilson
mfl. 2016, Beyer mfl. 2016). Sistnevnte kan bety at bevegelseshastigheten går ned når dyrene
kommer inn mot en vei, og at den øker ved selve kryssingen og i etterkant av kryssingen. Det er også
kjent fra reindriftssammenheng at det kan være krevende å drive dyr over bilveger, eller krysse annen
lineær infrastruktur. Reinen har en tendens til å bøye av i møte med selv små hindringer i terrenget,
noe som har vært utnyttet i tidligere tider, da det ble bygget lave steingjerder inn mot dyregraver i
villreinområdene (se f.eks. Punsvik og Frøstrup, 2016. s. 92 og 105-106). Dette utnyttes innen
reindriften når rein skal drives inn i gjerdeanlegg. Det samme kan ofte også observeres for
reinsflokker langs bilveger, der de bøyer av når de beiter langs vegen, og dermed ikke krysser den,
selv i perioder med lite trafikk (se f.eks. Dahle mfl. 2008, Strand mfl. 2015).
I Rondane har NINA studert relativt inngående hvordan reinen er påvirket av Fv27 Venabygdsfjellet og
Friisvegen (Strand mfl. 2014, 2015). Førstnevnte har forbud mot stopp/parkering langs veien i den
viktigste trekksonen for rein, mens sistnevnte er vinterstengt. Studiene er basert på GPSmerkeprosjektet for villrein i Rondane, og observasjoner gjort gjennom oppsyn, og viser at begge
veier er barrieredannende, og at trafikkintensitet øker barriereeffekten. For Friisvegen tyder
resultatene på at reinens arealbruk er normalisert når denne er stengt vinterstid, mens Fv27 har
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barrieredannende virkning gjennom hele året. Det er likevel observert flere årlige trekk over veien,
slik at dette ikke er snakk om barriere som medfører genetisk isolasjon i adskilte populasjoner, men
snarere i delpopulasjoner som de med får begrensninger i den naturlige beitevekslingen gjennom
året.

Virkninger av kraft- og industrianlegg
Tekniske installasjoner kan ha mer begrenset virkning på reinens atferd og arealbruk hvis anleggene
ikke medfører menneskelig aktivitet (se f.eks. Flydal mfl. 2019). Et eksempel på dette kan være
kraftledninger, der nyere studier finner liten eller ingen effekt utenom anleggsfase (Panzacchi mfl.
2013, Colman mfl. 2015 og 2016, Eftestøl mfl. 2015, Plante mfl. 2018). For anlegg som medfører
menneskelig aktivitet, slik som vindparker, gruveanlegg, eller åpne veier som fører fram til
vannkraftanlegg, kan de negative virkningene derimot være vesentlige.
Tabell 6 gjennomgår studier basert på GPS-data for rein og caribou, som omhandler tekniske
installasjoner med varierende grad av tilknyttet menneskelig aktivitet. Tendensen er at villrein og
caribou responderer kraftigere, og derav unnviker større areal enn tamrein. Generelt viser studiene at
villrein og caribou viser unnvikelse på opp til 10 km avstand, mens det for tamrein er funnet
unnvikelse på opp til 6 km avstand.
Tabell 6. Studier av unnvikelseseffekter ved veier, kraft- og industrianlegg for GPS-merket tamrein, villrein og
caribou

Art

Forstyrrelsestype

Virkning

Kilde

Tamrein,
Rangifer
tarandus

Vindpark, anleggsfase

Skarin mfl.
2015

Caribou,
Rangifer
tarandus

Diverse typer inngrep

Villrein, Rangifer
tarandus

Diverse typer inngrep

Tamrein,
Rangifer
tarandus

Diverse typer inngrep

Tamrein.
Rangifer
tarandus

Kraftledning,
anleggsfase

Villrein, Rangifer
tarandus

Kraftledning,
anleggsfase

Caribou,
Rangifer
tarandus

Diverse typer inngrep

Redusert bruk av trekk- og flyttveier i anleggsfase
sammenfalt med unnvikelse av arealer rundt
vindparken, og ble vurdert å forårsake økt
fragmentering av kalvingsområdene.
Befolkningssentre; 9 km for vinter og 2 km for
sommer. Høyt trafikkerte veier; 2 km for begge
sesonger. Lavt trafikkerte veier; 1 km for begge
sesonger. Jaktleire og hytter; minimal om vinter
og 1,5 km om sommeren. Gruver; minimal om
vinteren og 2 km om sommeren. Effektstørrelser
ikke angitt.
Turisthytter: 10 km, Veier: 10 km, Kraftledninger:
0 km, Private hytter: 0km, Stier: 0 km, Demninger:
0 km. Effektstørrelse ikke direkte angitt
Finner effekter av befolkningssentre på 2,5 km,
mens det er effekter fra veier, skuterløyper,
skiløyper, gullgruver: opp til 1,5 km. Ingen
effektstørrelser er angitt
0- 6 km for kalving under utbygging (10%
unnvikelse); 0-3,5 km for sommer under
utbygging (12% unnvikelse); 0- 3,5 km for høst
under utbygging (13% unnvikelse). Ingen effekter i
driftsfasen
Svak nedgang i bruk i anleggsfase innen 6 km
avstand i et av to områder. Ingen effekt i
driftsfase.
Varierende effekter, men i tilfeller med unnvikelse
er det innen følgende avstander: Veier; ca 0-1 km,
Seismikk- og rørgater; ca 0-1 km, hogstfelt; 0-1
km, Olje- og gassinstallasjoner; 0-3 km, Gruver;
1,5 km, skogbrannområder; 0-2 km.
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Polfus mfl.
(2011)

Panzacchi
mfl.
(2013a)
Anttonen
m. fl.
(2011)
Eftestøl m.
fl. (2015)

Colman m.
fl. (2015)
Johnson m.
fl. (2014)
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Caribou,
Rangifer
tarandus

Diverse typer inngrep

Tamrein Rangifer
tarandus

Dagbrudd, kvartsitt,
Austertana Finnmark

«New Foundland
caribou»
Rangifer
tarandus
Caribou,
Rangifer
tarandus
groenlandicus

Gullgruve

Diamantgruver
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Rapporterer et kumulativt habitat-tap på opp til
30 % av sesongbeitene. Dette er forårsaket av
beiteunnvikelse i tilknytning til mange ulike typer
inngrep, hvorav sterkest negativ virkning ble
funnet for et stort gruveanlegg (se Tab. 4)
Fant at perioder med høy gruveaktivitet ga 2540% redusert bruk innenfor 2 km om sommeren,
og 30% innen 3 km om høsten sammenlignet med
perioder med lav aktivitet. Også 40 % redusert
bruk innen 1,5 km avstand ved
sprengningsaktivitet i helger.
6 km unnvikelse om våren og 4 km i øvrige
sesonger

Plante mfl.
2018

Redusert bruk av arealer innen 11 km avstand
(GPS-data) og 13 km (flytelling). Antar negativ
effekt av gruvestøv i tundramiljø.

Boulanger
mfl. 2012

Eftestøl
mfl. 2019

Weir mfl.
2007

Anleggsfasen av ny utbygging
Anleggsfasen for store infrastrukturprosjekter er studert spesielt inngående for tamrein i forbindelse
med lednings- og vindkraftutbygging (Strand mfl. 2017). I slik sammenheng har man funnet klart
sterkere negative effekter i anleggsfase sammenlignet med driftsfase (Skarin mfl. 2015, Eftestøl mfl.
2015, Tsegaye mfl. 2017). Som eksempel fant Eftestøl mfl. unnvikelse på relativt lang avstand (3-6 km
og 10-30% redusert bruk) ved bygging av ny 300 kV-ledning i Essand, mens det ikke var negative
virkninger i driftsfasen de to påfølgende årene. Skarin mfl. (2015) fant at trekkveier for reinen i
kalvingstida fikk 76% redusert bruk i anleggsfasen av vindparkutbygging i Sverige, men negative
virkninger var moderate i den etterfølgende driftsfasen (Skarin mfl. 2018). For villrein er det ikke
publisert mye rundt dette, men det er rimelig å anta tilsvarende som for tamrein, at negative
virkninger er klart sterkere i anleggsfase enn i driftsfasen. Store masseforflytninger, deponier,
sprengningsaktivitet og bruk at store maskiner og kjøretøy skaper kraftig støy, lukt og visuelle
effekter, og reinen vil kunne registrere den menneskelige aktiviteten på lenger hold enn i driftsfase.
Dette vil trolig føre til økte unnvikelseseffekter i de områdene reinen eksponeres for anleggsaktivitet.
I tillegg vil anleggsområder kunne fremstå som en forsterket fysisk barriere grunnet anleggsgjerder,
mellomlagring av maskiner, utstyr og masser, anleggsgrøfter og fyllinger mm. Ut ifra hva som er kjent
om unnvikelseseffekter for rein (se f.eks. Vistnes og Nelleman, 2008, Skarin og Åhman 2014 og Flydal
mfl. 2019), er det derfor grunn til å tro at intensiv anleggsaktivitet med stort arealomfang kan
fortrenge villreinen fra beiteområder. Når det gjelder småskala anleggsarbeid, f.eks begrenset økt
hytteutbygging i et etablert hytteområde vil omfanget være langt mer beskjedent og begrenset i tid.
Negativt omfang må derfor vurderes spesifikt for hver enkelt byggesak. Om mulig kan negative
virkninger begrenses hvis anleggsfase legges utenom perioder av året da reinen typisk bruker det
omkringliggende influensområdet.
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6.2 Anleggsfase – påvirkning og konsekvens av Hardanger Lift
For anleggsfasen har vi i lagt til grunn at arbeidet pågår i 1-2 år. Vi antar at arbeidet vil pågå året
rundt (men se kapittel om avbøtende tiltak).

Delområde 1 Rossnos
Her vil det være et omfattende anleggsarbeid. Dette inkluderer terrengbearbeiding, forankring og
oppføring av pendelbanen, bygningsmasse, vann og avløp mm.
Påvirkning: Arealet vil bli sterkt forringet/ødelagt. Anleggsarbeidet vil gjøre arealet utilgjengelig for
rein grunnet forstyrrelser og direkte skade på beitehabitat. Det må også tas i betraktning at
bruksfrekvensen av dette området for villrein er liten.
Konsekvensgrad: Alvorlig/Svært alvorlig miljøskade

Delområde 2 Dagstursonen
Anleggsfase innebærer primært tungt anleggsarbeid innenfor Delområde 1, men noe tilrettelegging
av turstier kan også inngå i Delområde 2. Sistnevnte innebærer lite omfattende anleggsarbeid (se
f.eks. www.merkehandboka.no). Grunnet støy og menneskelig aktivitet i delområde 1 kan det antas
virkninger av dette ut i delområde 2. Ut i fra kunnskap vi har om unnvikelseseffekter for rein i
anleggsfase av større infrastrukturprosjekter (se Kap. 6.1) kan unnvikelsesavstander for rein under
anleggsarbeid være på flere kilometers avstand. Vitenskapelige studier basert på GPS-merket rein har
da funnet en reduksjon i bruken av omkringliggende areal, som kan relateres til den forstyrrende
aktiviteten. Hvis et anleggsarbeid er til hinder for trekk kan også større «bakenforliggende» areal få
nedsatt bruk. For Hardanger Lift, som er lokalisert helt i ytterkant av leveområdet, vil denne type
barrierevirkning ikke være et problem, med unntak av eventuelle turstier som anlegges innover
fjellplatået øst for toppstasjonen. Vi antar derfor at påvirkningen primært gir en relativ nedgang i
bruken innenfor delområde 2. Reinen kan fremdeles benytte området i noe grad, særlig i perioder
med nedsatt aktivitet på anleggsplass, eller utenom perioden der det gjøres arbeid med å anlegge
turstier inn i selve dette delområdet. Det må imidlertid forventes at viktige deler av anleggsfasen
legges til barmarkssesongen, da det også er mest rein innenfor influensområdet.
Påvirkning: Arealet innenfor delområde 2 blir forringet i anleggsfase. Forringelsen innebærer at
områdets beitefunksjon reduseres fordi reinen unnviker arealer på flere kilometers avstand rundt
anleggsområdet. Det må også tas i betraktning at bruksfrekvensen av dette området for villrein er
relativt lav.
Konsekvensgrad: Betydelig/Alvorlig miljøskade

Delområde 3 Langtursonen
Arealene her påvirkes ikke direkte av anleggsarbeid, de vil ligge utenfor avstanden der støy og annen
forstyrrelse får betydning. Det vil heller ikke være turisme assosiert med pendelbanen i anleggsfase
og derfor kan det ikke påregnes økt aktivitet på turstier i dette området.
Påvirkning: Ubetydelig endring
Konsekvensgrad: Ubetydelig miljøskade for område i anleggsfasen

Samlet konsekvens i anleggsfasen
Arealomfanget av påvirkningene i anleggsfasen har vesentlig betydning for hvor alvorlig miljøskade
villreinen utsettes for. Tabell 7 oppsummerer konsekvensvurdering per delområde og oppgir
omtrentlig arealomfang. For villreinens leveområder som helhet kan dette sees i sammenheng med
tilgang på tilsvarende habitat på vestvidda. Det anbefales at vår konsekvensvurdering sees i
sammenheng med de vurderinger som gjøres innenfor arbeidet med kvalitetsnorm for villreinen på
Hardangervidda, og hvordan en nedsatt funksjon av sommerbeiter i vest vil slå ut på målsetning om
minimum middels god tilstand for bestanden.
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Tabell 7. Oppsummering av konsekvenser i anleggsfasen.
Delområde
Areal (km2)
Verdi
1 Rossnos
Ca 0,5
Svært stor

Påvirkning
Sterkt forringet

2 Dagstursonen

Ca 50

Svært stor

Forringet

3 Langtursonen

>500

Svært stor

Ubetydelig endring

Konsekvensgrad
Svært stor
miljøskade
Alvorlig
miljøskade
Ubetydelig
miljøskade

6.3 Driftsfase – påvirkning og konsekvens av Hardanger Lift på
villreinen
Ved vurdering av hvordan Hardanger Lift kan påvirke reinen på Hardangervidda i driftsfase er det
viktig å ta i betraktning at reinens arealbruk er dynamisk og at arealene mot Rossnos kan bli brukt
både mer og mindre i fremtiden. Et stort turistanlegg som en pendelbane er en investering for
fremtiden og vi antar at en eventuell realisering av anlegget vil medføre et permanent inngrep. I
statusbeskrivelse og verdivurdering (Kap. 4 og 5) har vi gjennomgått hvordan reinens
bestandsstørrelse har variert over tid og hvordan beiteområder på vestvidda, innenfor
influensområdet av tiltaket, har vært brukt særlig mye på 1970-tallet. Vestvidda kan også ha hatt noe
økt bruk de siste 10 årene, inkludert areal i influensområdet, spesielt innenfor langstursonen. For
rettighetshavere av reinsjakt har det stor betydning at reinen fortsetter å bruke arealene innenfor
influensområdet i fremtiden. Ved forvaltning av reinbestanden er det viktig å ivareta tilgjengelighet
og funksjon av vår- og sommerbeiter på vestvidda. Ut i fra de vurderinger som er gjort i forskning og
forvaltning de senere år (Gundersen mfl. 2021) har sentrale turstier mellom turisthyttene på vidda
gjort områdene i vest mindre tilgjengelige for reinen. Innenfor Regional plan for Hardangervidda er
det åpning for å regulere ferdselen i større grad enn i dag, og det vil trolig gjøres grep for å gjøre
vestvidda mer tilgjengelig. Omlegging av turstier, midlertidig stengning eller flytting av turisthytter er
tiltak som har vært utprøvd, f.eks. i Rondane, og kan bli aktuelt også på Hardangervidda. Midlertidige
fredningsområder for jakt er også andre aktuelle tiltak, som er i bruk på Hardangervidda pr i dag. I
vårt 0-alternativ legger vi til grunn at det vil gjennomføres flere tiltak for å øke reinens bruk av
influensområdet i fremtiden. I et langt tidsperspektiv vil også klimaendring kunne bidra til å øke
verdien av influensområdet, fordi det for en stor del består av høytliggende snørike områder, som kan
bli en «minimumsressurs» innenfor reinens samlede leveområde. Det kan også tillegges at
bekjempelse eller tiltak mot spredning av CWD-sykdommen blant villreinen aktualiserer betydningen
av store intakte leveområder fordi større bestandstetthet gir økt smitterisiko. På kort sikt vil
beslutninger om å redusere bestandsstørrelsen og bukkeandelen for å motvirke spredning imidlertid
kunne gi en redusert bruk av vestvidda og influensområdet av Hardanger Lift.
I forvaltningen er det et særlig fokus på risikoen for at villreinhabitat mister sin funksjonalitet ved at
reinen unnviker forstyrrede områder og ved at kanalisert ferdel langs stier blir barrieredannende. Fra
villreinforskningen er det også vist gjennom en rekke studier hvordan forstyrrelser medfører
atferdsendring i form av frykt, flukt, uro og tapt beitetid (se f.eks. Reimers 2018), med indirekte
virkning på kondisjon og produksjon i villreinstammer. Vi antar at det innenfor et estimert antall på
110 000 besøkende til Rossnos med pendelbane vil være en betydelig andel som ferdes ut på turstier
i nærområdet og et lite antall som også ferdes fritt ut i omkringliggende villreinhabitat. Noen
moderne friluftslivsaktiviteter som f.eks. randonee/frikjøring på ski, og kiting kan skje utenom den
kanaliserte ferdselen, men denne type aktivitet er sterkt knyttet til terreng, landskaps- og vindforhold
og trolig er ikke Rossnos-området spesielt attraktivt (mer om dette nedenfor). Fri ferdsel i tilknytning
til mer tradisjonelle former for friluftsliv, som f.eks. vårskiturer, sportsfiske, og kanskje senere tids
trend med fjell-løping er mer aktuelt. Slike former for ferdsel kan være særlig problematiske fordi folk
da potensielt dukker opp i areal hvor reinen ellers kan beite uforstyrret. Det må likevel understrekes
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at Rossnos ligger helt i ytterkant av vidda, med terrengbarrierer og relativt store avstander frem mot
de mye brukte turstiene mellom turisthytten på vestvidda. Det er derfor ikke sannsynlig at Rossnos vil
utgjøre et spesielt attraktivt utgangspunkt for flerdagsturer på vidda.

Delområde 1 Rossnos
Ut i fra tiltaksbeskrivelsen som er gitt i Kapittel 3 fremgår det at tilretteleggingen for turisme er så
omfattende i delområde 1 at dette arealet vil gå helt tapt som habitat for reinen. Siden arealet ligger
ytterst mot brattskrentene ned mot Odda vil det trolig ikke ha ringvirkninger på reinens trekkmønster
eller energibalanse (fordi det blir sjelden møter mellom mennesker og reinsdyr).
Påvirkning: Sterkt forringet, men innenfor område med liten bruksfrekvens for villreinen innenfor
dagens situasjon.
Konsekvens: Alvorlig til svært alvorlig miljøskade, med usikkerhet knyttet til reinens fremtidige bruk
av vestviddas randområder.

Delområde 2 Dagstursonen
Med et besøksantall på 110 000 personer per år til Rossnos via pendelbanen vil det generere
vesentlig økning i ferdselen innenfor delområde 2. Her må det likevel tas et forbehold om at terrenget
er relativt krevende, slik at denne type ferdsel primært gjelder turister som er i området for å gå
fjelltur. Ferietid og helger vil være perioder med størst trafikk, mens det kan antas å være deler av
året med relativt lave besøkstall, f.eks i perioden november – februar. Værforhold vil også være
avgjørende med antatt størst trafikk ved godt vær i sommerhalvåret, mens lavt skydekke eller tåke
kan gjøre turen opp pendelbanen uaktuell for de fleste besøkende. Dette vil derfor resultere i svært
stor ferdsel enkelte dager, mens ferdselen også kan gå til et minimum, spesielt i dårlig vær. Villreinen
kan antas å bruke influensområdet mest i samme periode som området er attraktivt for turister, dvs.
vår, sommer og tidlig høst. Reinen kan antas å trekke høyest opp i høyden mot snøflekker og fersk
spiring i den varmeste perioden om sommeren, da det også er høysesong for turisme. Vi antar at
størstedelen av de besøkende med pendelbanen holder seg innenfor delområde 1 for å nyte utsikt og
tilrettelagte fasiliteter som restaurant etc. Men det må også antas at pendelbanen kan bli populær
blant fotturister som vil ta dagstur langs stier tilbake til Odda. Dette vil gi en vesentlig økning av
ferdselen på lokale stier innenfor delområde 2, f.eks. på sti via Møyfallsnuten, ned Sjausetedalen eller
Mosdalen. Vinterstid kan pendelbanen bli et utgangspunkt for skiturer innover fjellet og varierte
nedfarter, f.eks. mot Skjeggedal. For mer ekstrem skikjøring med bratte og lange nedfarter er det vår
vurdering at landskapet ikke er spesielt godt egnet, men dette kan være en mulighet hvis
snøforholdene unntaksvis er gode i vestvendte brattlier helt ned mot Odda, dette er imidlertid ikke å
regne som villreinhabitat . Vi har vært i kontakt med en erfaren utøver av kiting, som har liten tro på
at området vil være attraktivt for denne type aktivitet. Dette har utgangspunkt i at kitere oppsøker
områder som har tilgang på gode forhold ved ulike vindforhold, typisk langs fjelloverganger som RV7
og E139. Her finner man flere utgangspunkt med ulike forhold langs veien, mens toppunktet på
pendelbanen ikke har noen slik fleksibilitet. Det kan argumenteres for at utgangspunkt Rossnos
potensielt er et attraktivt utgangspunkt for «langtur-kiting», f.eks. kryssing av vidda fra vest til øst. Vår
kilde har ut i fra kart vurdert det slik at turer videre mot øst ved kryssing av Mosdalen er urealistisk
grunnet topografien og derav utslaget på vindforhold. Rossnos er altså uegnet som utgangspunkt for
den type tur. Vinterstid er området mindre brukt av reinen enn i sommerhalvåret, spesielt hvis det er
snørikt og lite tilgjengelige beiter på vestvidda. Dette tilsier at konflikt med skiløpere vinterstid vil
være langt mindre enn fotturister om sommeren. Et unntak kan være vårskiturer i perioden april-juni,
der toppunktet av pendelbanen kan være et godt utgangspunkt med stabile snøforhold. Fjellskiturer i
denne perioden kan komme i konflikt med spesielt bukkeflokker som trekker ut mot vestlige
randsoner av villreinområdet for å oppsøke rike vårbeiter i tidlige avsmeltede fjellsider og daler.
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Forskning på Hardangerviddareinen (Gundersen mfl. 2020, 2021, se Kapittel 6.1) har vist at turstier
blir barrieredannende for reinen hvis de overstiger 30-50 personer pr dag. Med de besøkstall som er
estimert for pendelbanen antar vi at økt dagsturisme på turstier innenfor delområde 2 vil overstige
dette i barmarksperioden. I tillegg kommer fri ferdsel, slik som vårskiturer, eller fotturister som ønsker
å ferdes fritt for å komme unna folk og oppleve naturen i større fred og ro. Vår vurdering er derfor at
delområde 2 vil miste sin funksjon som vår- og sommerbeite for reinen ved en realisering av
pendelbanen. Reinsflokker som trekker inn i området antas å unngå kryssing av de mest brukte
turstiene, og vil skremmes unna på lenger hold hvis de støter på folk som ferdes fritt utenfor stiene.
Dette forventes i en grad som vil redusere tid til beiting og øke dyrenes energibruk. Ved gjentatte
forstyrrelser av de samme flokkene, vil dette gå på bekostning av deres kondisjon, men for en
forventet begrenset andel av bestanden. Det kan være perioder av året da ferdselen blir veldig liten,
slik som sent på høsten, at reinen fortsatt kan utnytte beitene her, men dette er ikke den viktigste
beitesesongen i dette området, og har derfor mindre økologisk betydning.
Påvirkning: Forringet fordi stier blir barrieredannende og reinsflokker unnviker områder, og grunnet
forstyrrelsesresponser med negativt utslag på reinens energiforbruk. Villreinen har relativt lav
bruksfrekvens av området i dagens situasjon, slik at påvirkninger forventes å gjelde for et begrenset
antall rein.
Konsekvens: Alvorlig miljøskade, med usikkerhet knyttet til reinens fremtidige bruk av vestviddas
randområder.

Delområde 3 Langtursonen
For delområde 3 gjelder de samme vurderingene som for delområde 2 i sammenheng med typer
ferdsel og ferdselsintensitet. Kort oppsummert er det i helger og ferietid i godt vær i
barmarksperioden det kan antas å være størst ferdsel ut fra pendelbanen til omkringliggende
fjellområder. Delområde 3 ligger i så stor avstand fra pendelbanen at kun de sprekeste vil ferdes inn i
området på dagstur. For disse kan en lengre tur fra Rossnos rundt Ringedalen via Trolltunga, til
Skjeggedal være attraktiv. Selv om turen er lang vil pendelbanen spare fotturister for en del
høydemeter ved å komme inn på stien ved Mosdalsvatnet og ta seg videre langs turstien mot
Trolltunga derfra. En annen attraktiv lengre dagstur kan være stien mot Reinsnos. Returtransport fra
Skjeggedal eller Reinsnos til Odda må i så fall organiseres. Vi antar at toppunktet for pendelbanen
også kan være attraktivt for friluftsfolk som planlegger flerdagsturer innover Hardangervidda. Dette
vil i første rekke være et alternativ til Skjeggedal som utgangspunkt for turer til Tyssevassbu og
stier/turisthytter videre innover Hardangervidda. Pendelbanen kan også være et utgangspunkt for
turer til Reinsnos og stier/turisthytter videre innover vidda fra den kanten. Siden Reinsnos er
tilgjengelig med bil, vil imidlertid de fleste antakelig velge parkering der som utgangspunkt for en slik
tur videre innover vidda. Et fåtall av de som tar pendelbanen kan også ønske Rossnossom
utgangspunkt for fri ferdsel i sammenheng med vårskiturer, sportsfiske mm. Hvis vi antar at mellom 1
og 5 % av de som tar pendelbanen vil bruke Rossnos som utgangspunkt for lengre turer kan dette
utgjøre 1000 til 5000 mennesker i løpet av et år, som ferdes inn i delområde 3. Vi understreker at
prognoser for denne type ferdsel er høyst usikker. Her kan også tilføres at kupert fjellterreng, der
markerte dalganger og fjellrygger passeres for å komme lenger inn på vidda, vil være begrensende for
hvor langt folk ferdes.
Tyngden av ferdsel vil antas å være knyttet til turstier, med Trolltunga som et sannsynlig attraktivt mål
for mange. Ved godt vær i helger og ferier vurderer vi det som sannsynlig at økning i denne type
ferdsel kan overstige 30-50 personer på stien inn mot Trolltunga og Tyssevassbu. I størstedelen av
året vil økningen i ferdsel antakelig være mindre. Den relative økningen av ferdsel på stinettet videre
inn på Hardangervidda, som er relatert til pendelbanen, vil også være mindre. Dette fordi planlegging
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og gjennomføring av flerdagsturer på Hardangervidda ikke er betinget av å bruke Rossnos som
utgangspunkt. Hvis det ikke er pendelbane her vil folk derimot benytte andre tilgjengelige
utgangspunkt, slik som Reinsnos og Skjeggedal. Det er også viktig å legge til grunn at turaktivitet fra
Skjeggedal til Trolltunga innenfor 0-alternativet allerede er så stor at området rundt har sterkt nedsatt
funksjon som habitat for villreinen, og vi mener det er usannsynlig at pendelbanen til Rossnos vil gi
noen ytterligere forringelse av habitatet rundt denne stien. I den sammenheng kan det nevnes at
Gundersen mfl. (2021) rapporterte at det mest brukte stisegmentet til Trolltunga i gjennomsnitt har
vært målt til 1777 personer pr. dag i perioden 15. juli til 20. august.
Påvirkning: Noe forringet grunnet økt ferdsel, primært langs sti Rossnos - Trolltunga, Tyssevassbu, og
Reinsnos og ved fri ferdsel i fjellområder tilknyttet disse stiene. Selv om det er vesentlig mindre
økning i ferdsel her enn i delområde 2, vil det kunne påvirke et større område og derav flere rein/mer
reinsdyrhabitat. Lenger inn på vidda er det lite trolig at lett atkomst til Rossnos vil gi vesenlig økt
aktivitet, fordi folk like gjerne kan bruke andre lokaliteter som utgangspunkt for flerdagsturer, her
antas derfor ubetydelig endring.
Konsekvensgrad: Noe til betydelig miljøskade i turområder på avstand ut til Tyssevassbu og Reinsnos,
og ubetydelig til noe miljøskade innover Hardangervidda på lengre avstander enn dette. På
strekningen Trolltunga – Skjeggedal er imidlertid ferdselsnivået allerede så høyt innenfor 0
alternativet at det er usikkert om en ytterligere økt ferdsel gir noen økt negativ konsekvens.

Samlet konsekvens i driftsfasen
Arealomfanget av påvirkningene har vesentlig betydning for hvor alvorlig miljøskade villreinen
utsettes for. Tabell 8 oppsummerer konsekvensvurdering per delområde og oppgir omtrentlig
arealomfang. For villreinens leveområder som helhet kan dette sees i sammenheng med tilgang på
tilsvarende habitat på vestvidda. Det anbefales at vår konsekvensvurdering sees i sammenheng med
de vurderinger som gjøres innenfor arbeidet med kvalitetsnorm for villreinen på Hardangervidda, og
hvordan en nedsatt funksjon av sommerbeiter i vest vil slå ut på målsetning om minimum middels
god tilstand for bestanden.
Tabell 8. Oppsummering av konsekvenser i driftsfasen.
Delområde
Areal (km2)
Verdi
1 Rossnos
Ca 0,5
Svært stor, men
mindre enn 2 og
3
2 Dagstursone
40-50 (inkluderer
Svært stor, men
tursti
mindre enn 3
Mosdalen/Kvanntjørn
og unnvikelsessone
ut fra denne)
3 Langtursone
>500
Svært stor

Påvirkning
Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet ut til
Tyssevassbu og
Reinsnos, mindre
endring lenger
unna.

Konsekvensgrad
Alvorlig til Svært
alvorlig
miljøskade
Alvorlig
miljøskade

Noe til betydelig
miljøskade ut til
Tyssevassbu og
Reinsnos,
ubetydelig til noe
miljøskade lenger
unna.

6.4 Usikkerhet i konsekvensvurderingene
Vi vurderer kunnskapsgrunnlaget når det gjelder verdien av influensområdet som relativt godt. Det er
begrenset med kunnskap om området som kan hentes ut av foreliggende overvåkningsrapporter som
er publisert av NINA og Villreinsenteret. Men ved å støtte oss til opplysninger som har fremkommet
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underveis i arbeidet med denne utredningen (vedlagte referat, Melkeraaen mfl. 2021) har vi mer
detaljer om historisk bruk, registrerte observasjoner, jakt- og beiteverdi. Det er imidlertid en svakhet
ved metodikken i Miljødirektoratets veileder, ved at denne ikke gir rom for å differensiere verdinivået
av et nasjonalt villreinområde da dette er definert til å ha svært stor verdi uavhengig av varierende
funksjonalitet av habitat innenfor reinens leveområde.
Forskning på villrein og forstyrrelser har vært omfattende gjennom de siste tiårene og vi vurderer her
kunnskapsgrunnlaget som solid. Det er utvilsomt at ulike former for menneskelig ferdsel er den
kategori av forstyrrelse som virker mest negativ på rein. Permanent infrastruktur uten assosiert
menneskelig aktivitet (f.eks. kraftledninger) vil derfor være langt mindre problematisk enn et
turistsenter, en tursti eller en skiløype.
Den største usikkerhetsfaktoren i denne utredningen er hvordan en pendelbane til Rossnos vil
generere økt ferdsel ut i omkringliggende villreinhabitat. I våre vurderinger har vi forklart hva vi antar
kan skje. Antakelsene er relativt generelle, og de er satt i sammenheng med de funn som er gjort av
Gundersen mfl. (2021) når det gjelder virkninger av ferdsel på Hardangervidda. Utreder for tema
friluftsliv og villrein har i samråd kommet fram til at det er vanskelig å gi sikre prognoser for endret
ferdselsmønster inn i fjellet, som følge av pendelbanen. For å kunne redusere slik usikkerhet å gi mer
konkrete prognoser for endret ferdsel kan en mulighet være å gjennomføre brukerundersøkelser og
komparative studier der tilsvarende pendelbaneprosjekter i Norge og internasjonalt. Slike
undersøkelser kan inngå som avbøtende tiltak der de funn som blir gjort kan legges til grunn ved
detaljplanlegging av tiltak som kanaliserer ferdsel utenom villreinhabitat.pendelbane Selv om
usikkerhet knyttet til typer og omfang av ferdsel er stor, er det antakelig her det største potensialet
for avbøtende tiltak ligger.
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7. HARDANGER LIFT SOM DEL AV SAMLET
BELASTNING PÅ VILLREIN
Litteraturgjennomgangen i kapittel 6.1 har vist at det er et stort omfang av ulike former for
menneskelig aktivitet som påvirker villreinområder. I Hardangerviddas randområder er det i første
rekke turistdestinasjoner og ferdsel ut fra disse som innskrenker leveområdet og forstyrrer rein, samt
at mye brukte turiststier sentralt på vidda har medført redusert bruk av vestvidda. Store bilveier og
vannkraftmagasiner har også gitt fragmentering av samlet leveområde for villrein, som i tidligere tider
har vært sammenhengende for habitatene innenfor Setesdal Ryfylke, Hardangervidda og Nordfjella.
Det er antatt at det finnes en tålegrense der summen og graden av inngrep og forstyrrelser blir så stor
at habitater går helt eller delvis ut av bruk, samt at forstyrrelser påvirker reinens energibalanse og
kondisjon (Reimers, 2018). Innenfor leveområdene til rein og caribou er denne type virkninger oftest
studert ved å inkludere flere ulike typer forstyrrelser i analyser av dyrenes arealbruk, og beregne hvor
store områder som har gått helt eller delvis ut av bruk som følge av den samlete effekten (se f.eks
Nellemann mfl. 2000 og Vistnes og Nellemann, 2008). Det er imidlertid vanskelig å få gode mål på
denne type virkninger fordi vi sjelden har gode data på reinens arealbruk fra perioden før nye inngrep
ble etablert, og fordi reinen har en dynamisk arealbruk og dermed må studeres i lange tidsrom for å
få god forståelse av hvordan arealbruken er endret (Flydal mfl. 2019). For villrein har vi omtalt i
kapittel 6.1 at det som antakelig var viktige trekkområder tidligere (basert på stor forekomst av
fangstminner) mer eller mindre har gått ut av bruk som følge av bl.a. vei, og turisthytter (Panzacchi
mfl. 2013a). Et nyere studie på tamrein i Nordland har vist hvordan summen av flere forstyrrelser i
samme område kan medføre at man går mot et terskelnivå der områders funksjon som
reinsdyrhabitat kan gå helt tapt (Eftestøl mfl. 2021). For caribou er det vist hvordan summen av en
rekke forskjellige inngrep og forstyrrelser kan ha medført et tap av habitater på opptil 30% (Plante
mfl. 2018, se Tabell 2). For skoglevende caribou i Canada er det funnet at forstyrrelsesnivået kan
overstige en terskel der mangel på egnet habitat for å unngå predasjon fører til populasjonsnedgang
(Beauchesne mfl. 2014), et perspektiv som kan ha overføringsverdi til situasjoner med økt
forstyrrelsesgrad i kalvingsområder for skandinavisk rein. I Gundersen mfl. (2020, 2021) og Strand mfl.
(2006 og 2015) er det lagt fram dokumentasjon på hvordan reinen på Hardangervidda har
gjennomgått en innskrenking av vår- og sommerbeitene som er i reell bruk, antakelig grunnet stort
trykk fra menneskelig ferdsel i andre områder. Dette tilsvarer tendenser vi finner i Rondane, med
nedsatt utnyttelse av beitehabitat nær de mest brukte turistområdene og bilveiene med
innfallsporter til fjellet (Gundersen mfl. 2019 og Strand mfl. 2014).
Selv om summen av mange ulike inngrep og menneskelige forstyrrelser begrenser villreinens
arealbruk og kan gi en reduksjon i hva som utgjør funksjonelle leveområder, er det også viktig å ta i
betraktning hvordan populasjonsvekst virker inn på beitegrunnlaget. Reinen kan ta i bruk randsoner
eller gjenoppta trekk til tidligere brukte områder hvis populasjonen vokser til et nivå som gir for stort
beitetrykk i opprinnelig område (se f.eks. Bergerud, 1984). Det er en kjensgjerning at vi forvalter
villreinpopulasjonene ved kvotejakt og dette har virket stabiliserende på populasjonene, spesielt
etter 1980-tallet. I tidligere tider sammenfalt ofte populasjonssvingninger med storskala endringer i
bruken av beiter. Dette skjer i mindre grad når villreinen forvaltes ved relativt små populasjoner som
skal gi bærekraft i forhold til ressursgrunnlaget innen definerte grenser for villreinområdene.
Gondolbane til Rossnos vil være et nytt inngrep og et sentrum for økt turisme inn i fjellet på en
lokalitet som i dag fremstår relativt inngrepsfri og med en viss beitefunksjon for rein, spesielt fra
våren til tidlig om høsten. Med noen unntak (f.eks. Skjeggedal-Trolltunga) er vestvidda mindre
tilrettelagt for turisme enn randsoneområder mot sør og øst. Det kan synes som hovedutfordringen
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for reinen er de sentrale turiststiene på vidda som har barrierevirkning og derfor er til hinder for trekk
ut mot de vestligste sommerbeitene. Selv om beitene her er mindre brukt enn sentrale og sørlige
deler av vidda, kan det skje fremtidige endringer som gir økt bruk, f.eks. ved økt bestandsstørrelse
eller omlegging av turiststier eller hytter. En realisering av Hardanger Lift vil gi en økt samlet
belastning innenfor kategorien menneskelig ferdsel, og vil kunne innskrenke samlet areal av
funksjonelle reinbeiter i vest.
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8. AVBØTENDE TILTAK
8.1 Tiltak innenfor planforslaget i anleggsfase


Hovedtyngden av anleggsarbeidet kan legges til perioder av året da nærliggende beiter
brukes lite av reinen. Her kan en løsning være at anleggsarbeid stoppes midlertidig når det
dokumenteres villrein som er i nærområdene.

8.2 Tiltak innenfor planforslaget i driftsfase










Stenge pendelbanen hvis det registreres rein på trekk inn i influensområdet
Kun selge tur/retur billetter med pendelbanen, slik at færre velger ferdsel tilbake til Odda via
turstier gjennom villreinhabitat
Kanalisere for korte turer langs tilrettelagt utsiktssti tett inn mot selve pendelbanens
toppunkt
Kanalisere for lengre turer på stier som legges langs kanten av brattskrentene og ned mot
Odda der terrenget tillater dette i stedet for at stier går innover fjellet
Opplysningsvirksomhet tilknyttet villreinhensyn. Informasjonssenter på toppunktet. Gjøre
det kjent for alle hvordan man farer varsomt frem og forstyrrer reinen i minst mulig grad
Vedta reguleringer av omkringliggende areal som begrenser typer av forstyrrende ferdsel inn
i villreinhabitat.
Ikke tillate medbringelse av kite, ski og sykler på pendelbanen for å unngå at toppunktet
benyttes som utgangspunkt for vårskiturer, off-piste-kjøring, kiting eller terrengsykling. Det
kan være hensiktsmessig å vurdere først etter oppstart om et slikt tiltak er nødvendig, siden
det er usannsynlig at Rossnos blir et foretrukket utgangspunkt for kiting eller terrengsykkel.
Lokalisere pendelbanens toppstasjon i brattskrenten nedenfor platået, slik at den blir et
utsiktspunkt med restaurant, og ikke et utgangspunkt for turer videre inn i fjellet

8.3 Helhetlige og kompenserende tiltak – avbøting av samlet belastning



Gå inn med økonomisk støtte til å flytte turistvirksomhet ut av soner der man ønsker å
prioritere villreinhensyn
Bidra til planlegging av stinettverk i samråd med kommune og villreinforvaltning slik at reinen
får «frisoner» og får korridorer i landskapet som gjøre det mulig å trekke inn på vestvidda og
bruke beiter der i større grad. I slik sammenheng bør en også vurdere muligheten for å
regulere ferdsel ut fra nærområdet av pendelbanen ved å ta i bruk friluftsloven.
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