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Referat
Strand, 0. & Jordhøy, P. 1995. Overvåkingav hjortevilt-
villreindelen. Kondisjonsundersøkelse i Nordfjella
(Hallingskarvet)1994. - NINA Oppdragsmelding343:1-
11.

Kondisjonsundersøkelsenomfatter 307 kjever innsendt
fra Nordfjella villreinområde. Sammenligninger av
kjevelengder og slaktevekter med kondisjonsunder-
søkelser i 1981 og 1985 viser at det har vært en
ubetydeligøkning i kjevelengdenhos kalver og 1Y2års
dyr. Slaktevektenhos kalver og 11/2års dyr er uforandret
sammenlignetmed 1981 og 1985. Kjevemåleter fortsatt
5-10 mm kortere, sammenlignet med kalver og ungdyr
felt i Brattefjell Vindeggen i 1981. Alderssammen-
setningeni uttaket indikererat simleandeleni stammen
er noe yngre i dag enn den var for 10-14 år siden. Dette
kan ha sammenheng med at fellingsprosenten og
avskytningenav kalvesegmentethar vært relativtmindre
enn avskytningenpå de eldre årsklassene.

Kjønns- og alderssammensetningenfor øvrig har vært
relativt stabil i samme tidsperiode. Tilveksten (antall
kalver om sommeren)viser i likhetmed kjevelengdenen
positiv utvikling. Hvorvidt denne økningen samsvarer
med forventningene i bæreevne-beregningene for
området og beiteundersøkelseni 1983 er vanskelig å
avgjøre.

Emneord: Villrein- kondisjon-overvåking

Olav Strand & Per Jordhøy. Norsk institutt for
naturforskning, Tungasletta 2, N-7005 Trondhelm,
Norge.

Abstract
Strand, 0. & Jordhøy, P. 1995. Monitoringprogramme
for large cervids- wild reindeer.Monitoringof body size
and age compositionof wild reindeerherd in Nordfjella
(Hallingskarvet)1994. - NINA Oppdragsmelding:343:1-
11.

The material includes307 jaw bonesfrom wild reindeer
collected from the hunting in Nordfjella Wild reindeer
area in 1994. Comparedto a materialcollectedfrom this
area in 1981 and 1985, this years material shows a
minorincreasein jaw bone lengthin calves and 1Y2 year
old animals, whereas older animals had a jawbone
lengthnot differentto those collectedin 1981 and 1985.
Carcassweightswere also collectedfrom hunters.This
size measurementwere not controlledand are thus a
less accurate size measurement than the jaw bone
length.No age or sex groupshowedany improvementin
carcass weight compared to the material collected in
1981 and 1985.

The age composition of this years cull indicate the
female part of the populationto be slightlyyoungerthan
the cull in 1981 and 1985. This might be explainedwith
the cullingsuccessof the differentage classes. During
the last 15 year period there are shot relatively more
animalson licensesgiven on olderanimals comparedto
licensesgivenon calves.

The age and sexcompositionin general have been fairly
stabilein the last 10 year period,whereasthe numberof
calves surviving the first part of the summer are in
conformitywith the minor increase in jaw bone length.
This developmentcorrespondswith an earlier analysis
of this areas carryingcapacity, predictingforage quality
and reindeer physical condition to increase at the
presentpopulationsize are howeverdifficultto evaluate.

Keywords:Wildreindeer- condition- monitoring

Olav Strand& Per Jordhøy.NorwegianInstitutefor Nature
Research,Tungasletta2, N-7005Trondheim,Norway.
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1 Innledning
I henhold til tiltaksplanen for Norske villreinområder ble
det gjennomført kjeveinnsamling i Nordfjella
villreinområde høsten 1994. Resultatene fra denne
kondisjonsundersøkelsen rapporteres i denne oppdrags-
meldingen. Mandatet for oppdragsmeldingen er å
sammenligne resultatene fra årets kjeveinnsamling med
et tilsvarende materiale som ble samlet inn i 1985 og
1981.

Nordfjella villreinområde omfatter ett 2835 km2 stort
fjellområde nord for Hardangervidda. Administrativt
strekker området seg fra Bergensbanen i sør til Riksveg
52 i nord, og avgrenses i øst av de øvre fjellbygdene
Hemsedal-Hol-ÅI og av Lærdal-Sognefjorden i Vest.
Området er i dag inndelt i to forvaltningssoner og skillet
mellom disse utgjøres av Riksveg 50. Området nord for
Riksveg 50 (Forvaltningssone I) utgjør ca 2.000.000 da,
mens området sør for Riksveg 50 (Forvaltningssone II)
utgjør ca 800.000 da. Bestandsstørrelsen i området har
variert betydelig de siste 20 årene. Fra en bestand på ca
1200 dyr i 1975 økte bestanden opp mot 5000 dyr i
1981. Etter en sterkere avskytning er stammen i dag på
ca 2300 dyr. Reduksjonsavskytningen skyldtes at ca
10.000 dyr fra Hardangervidda var på «gjestebeiting»
tre påfølgende vintre, noe som forårsaket en betydelig
slitasje av vinterbeitene. Områdets optimale bestands-
størrelse på lang sikt er regnet for å være 3000-4000
dyr, men forvaltes i dag på et noe lavere nivå for å
forbedre vinterbeitene (Skogland 1983).

Kondisjonsundersøkelsene som utføres i forbindelse
med overvåkningsprogrammet for hjortevilt baseres på
aldersbestemmelse fra vekstsoner i tannrøttene, og
lengden på underkjeven. Vekstprioriteringen til kraniet er
stor, slik at lengden på kjeven gir et relativt godt mål på
mattilgang og vekstvilkår fram til avslutning av
skjelettveksten. Reinsdyras vekst og kroppsstørrelse er
sterkt avhengig av beitetilgang og vinterbeitets kvalitet.
Under optimale forhold vil simlene øke sin kroppsvekt
gjennom mesteparten av livet, mens simler som har
mindre tilgang på mat avslutter sin kroppsvekst etter den
første kalvingen. Skogland (1984) forklarte dette med
kostnadene knyttet til drektighet og melkeproduksjon.
Bukkene vil derimot kunne fortsette sin kroppsvekt noe
lengre enn simlene også på dårligere vinterbeiter. Dette
skyldes at bukkene inngår i den reproduserende bestand
først ved en høyere alder enn simlene (Skogland 1989).

2 Metoderog materiale
Reinsdyra er aldersbestemt ut i fra tannutvikling og
vekstsoner i tannrøttene (Reimers og Norby 1968).
Kalver og 11/2 års dyr er aldersbestemt ut fra
tannutvikling. Fra de eldre dyra er det trukket to
framtenner. Rota fra disse tennene er snittet og farget
for lysmikroskopiering, og alderen er avlest ved hjelp av
mikroskop (Strand, Jordhøy og Holmstrøm, in prep).
Kjevemålet er den totale kjevelengden, ved måling
brukes skyvelær og kjevelengden oppgis I millimeter
(figur 1).

Slaktevektene er oppgitt av jegeme, men dyrene er ikke
kontrollveid, og slaktevekten er ikke et så nøyaktig mål
på størrelse som kjevelengden.

Totalt ble det innlevert 307 kjever, 165 av disse var bukk
og 142 simler, slaktevekten var oppgitt på 145 bukker og
89 simler.

3 Resultater
Kjevelengden

Kjevelengden er målt på 162 aldersbestemte bukker og
136 simler. I likhet med materialet fra 1985 og 1981
øker kjeveIengden hos bukkene fram til 3-4 års alder,
mens simlenes kjevelengde ikke øker etter 2-3 års alder
(fIgur 2 og 3). Bukkekalvene i årets materiale har en
kjevelengde på 182 mm, tilsvarende for simlekalver er
181 mm. I kjeveundersøkelsen fra 1985 var kjeve-
lengden henholdsvis 178 mm hos bukkekalvene og 174
mm hos simlekalvene, mens den i 1981 var 180 mm
hos bukkekalvene og 178 mm for simlekalvene. Det har
derfor vært en økning i både bukke- og simlekalvenes
kjevelengde i forhold til undersøkelsene i 1985 og 1981.
Tilsvarende har det vært en økning i kjevelengden hos
11/2års gamle dyr. I 1981 var kjevelengden hos 11/2års
gamle bukker 224 mm, 227 mm i 1985 og 234 mm
1994. Tilsvarende for simler 217 mm i 1981, 227 mm
1985 og 225 mm i 1994 (tabell 1).

Kjevelengden hos bukker eldre enn 11/2år er også noe
større i 1994 sammenlignet med kjevelengden hos
bukker som ble felt i 1985 og 1981 (figur 2 og 4). En
tilsvarende trend ble ikke påvist for simler eldre enn 11/2
år (figur 3 og 5).

Slaktevektene

Slaktevekten på kalver og 11/2års gamle dyr i 1994
skiller seg ikke fra slaktevektene i 1985 og 1981 (tabell
2). Slaktevekten hos dyr som er eldre enn 11/2år skiller
seg heller ikke betydelig fra materialet som ble samlet
inn i 1985 og 1981 (figur 6 og 7).

Alderssammensetning

Alderssammensetningen i en villreinstamme kan
uttrykkes som nedgangen i antall dyr på hvert
alderstrinn. På grunn av at avskytningen kan være skjev
på de største fenotypene, kan jaktuttaket avvike fra den
stående alderssammensetningen. I årets materiale er
nedgangen pr. alderstrinn I en logtransformert regresjon
mellom prosent simler på hvert alderstrinn som er 2 år
og eldre -0.3405 ± 0.081 (R2 = 0.71, n = 8, p < 0.001).
Tilsvarende for bukkene er -0.4100 ± 0.0678 pr alders-
trinn (R2= 0.85, n = 8, p < 0.001, tabell 3 og figur 8 og
9).

I 1981 og 1985 var nedgangen p.r alderstrinn for
simlene -0.1800 i 1985, og -0.2410 i 1981, og
tilsvarende for bukker: -0.3902 i 1985 og -0.4100 i 1981
(tabell 3 og figur 8 og 9). Forutsatt at de analyserte
kjevene er et tilfeldig utvalg fra de skutte dyra, viser
dette at uttaket fra stammen i 1994 består av simler som
er noe yngre enn uttaket i 1985 og 1981. Tilsvarende ble
ikke funnet for bukker.
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Tabell 1 Kjevelengde i millimeter hos kalver og 11/2års reinsdyr fra Nordfjelia. - Jaw bone length in calves and 111/2year
old reindeer in Nordfjella.

År Alder

ICevelen de
Bukker

G'ennomsnitt Standardavvik Antall Wennomsnitt
Simler

Standardavvik Antall

1981 Kalv 180 8 67 178 7 47
1985 Kalv 178 6 8 174 2 3
1994 Kalv 182 9 25 181 6 13
1981 11/2år 224 7 28 217 10 52
1985 11/2år 227 5 7 227 10 8
1994 11/2år 234 10 18 225 6 24

Tabell 2 Slaktevekt hos kalver og 11/2års reinsdyr fra Nordfjella. - Carcass weight in calves and 11/2year old reindeer in
Nordfjella.

År Alder G'ennomsnitt
Bukker

Standardavvik

Slaktevekt

Antall G'ennomsnitt
Simler
Standardavvik Antall

1981 Kalv 19 4 66 19 5 43
1985 Kalv 19 2 7 13 3 4
1994 Kalv 19 4 22 17 7 12
1981 11/2år 33 8 35 31 6 47
1985 11/2år 34 7 5 34 4 6
1994 11/2år 35 5 12 31 6 17

Tabell 3 Frekvensen av bukker og simler på hvert alderstrinn i en logtransformert regresjon, tabellen viser nedgangen
pr. alderstrinn (b), standardfeilen for b (seb), modellens forklaringsprosent R2, den beregnede F-verdien (F), og
sannsynligheten for regresjonen (P). - Frequency of male and female reindeer in a log transformed regression, the
regression coefficsient (b), the standard error of b (seb),R2,F and theprobability level of the model.





• Re res'onsli nin





År leønn




seb





1981 Simler 3.65 -0.2410 0.03 63.8 <0.001 0.89
1985 Simler 3.41 -0.1800 0.05 13.6 <0.01 0.69
1994 Simler 4.05 -0.3405 0.08 17.4 <0.01 0.75
1981 Bukk 4.69 -0.5199 0.85 18.8 <0.01 0.49
1985 Bukk 4.25 -0.3902 0.09 17.3 <0.01 0.64
1994 Bukk 4.26 -0.4100 0.07 36.5 <0.001 0.87

Underrepresentasjon av de yngste aldersgruppene

Aldersfordelingen i årets materiale gir ingen indikasjoner
på at simlene ikke skytes etter forekomst. De yngste
bukkene derimot (2,5 år), er mindre representert enn
treåringene. Dette kan skyldes at bukkenes kropps-
størrelse og gevirutforming er av betydning når jegerne
velger ut dyr fra flokkene (figur 10 og 11), og at
bukkene derfor først møter den sterkeste avskytningen
ved 3-4 års alder.

4 Diskusjon
Stammestørrelsen har vært holdt på ca 2500 dyr i løpet
av den siste 7-8 års- perioden. Den optimale bestands-
størrelsen (definert som den bestands-størrelsen som
produserer flest dyr på lang sikt) er beregnet til å være
3300-3800 vinterdyr (Skogland 1983). For å prøve å
forbedre vinterbeitene har bestandsstørrelsen vært holdt
på et nivå lavere enn dette. Det er ikke gjennomført
beitegranskinger etter 1983 og en har derfor ingen mål
på eventuelle forbedringer i vinterbeitene. I Skogland's
bæreevne-analyse fra 1983, og Gaare's taksering av
lavbeitene fra 1983 (Gaare 1986), konkluderes det med
at en stammestørrelse i underkant av den optimale
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bestandsstørrelsenvil gi en bedringav lavbeiteneog
seinerei reinsdyrasstørrelse.Struktureni stammenhar
også vært holdt stabil i løpet av den siste 7-års
perioden,og har i dagen storbukkandel(3 år) somer
tilfredsstillendeog ettermålsetningen.Drektighetsraten
(antalldrektigesimlerpr.100simler)er relativtupåvirket
av mattilgangenom vinteren,menderimotpåvirketav
sommer-oghøstbeiteneskvalitet(Skogland1984,1985).
Dette var en medvirkendeårsak til at drektighets-
prosenteni Nordfjellavarsåpasshøgsom87%tidligpå
80-tallet(datafra avviklingenav HolTamreinlagi 1981).
Variasjoneri antalletkalv/simleunderkalvetellingene
juni/julier derforavhengigav simleneskondisjon,og
kalvenesoverlevelseundersistedel av svangerskapet,
samtdeførsteukeneetterkalving.Tilveksteni stammen
harvariertnoei løpetavde siste20 åra,menhari løpet
av densiste7-årsperiodenværtrelativtstabilpå 50-58
kalvpr. 100 simler/ungdyr(kalvetellinger11986, 1989
og1993).Detteer enforbedringfra situasjonentidligpå
80-tallethvorkalvenesoverlevelsefra juni til juli var
lavere,og hvorca 40 kalvpr. 100 simler-ungdyrfulgte
fostringsflokkene(kalvetellingi 1982,1983og1984).

Kjevelengdenhoskalverog 11/2årsgamledyrhar ikke
øktvesentligsammenlignetmedmaterialetfra 1981og
1985. På trossav den svakeendringeni kjevelengden
hoskalv og 11/2års dyr, er kjevelengdenhos 11Aårs
gamlebukkerfortsatt5-10 mm kortereennbukkersom
blefelt i BrattefjellVindeggeni1981. Sammenligningen
med BrattefjellVindeggener interessantfordidyra
detteområdetkomfra Hardangerviddapå 70-talletog
har hatttilgangtil beitersom ikke har vært utsattfor
slike sterkeoverbeitingsperiodersom Hardangervidda
ogNordfjella.

Nedgangeni antallsimlerpr. alderstrinner noeraskere
enn i 1985 og 1981. I sammetidsromhar fellings-
prosentenfor kalv vært relativtlav (21-34%), mens
fellingsprosententotalt (alle kategorierdyr) har variert
mellom33 og48% i sammetidsperiode(1987-1993).En
endringi alderssammensetningkan derforskyldesat
avskytningenav kalv har vært relativt lav, mens
avskytningenpå simlene har vært relativt større.
Alderssammensetningenpå simleuttaket antyder
imidlerlidat avskytningenav simlene ikke avviker
vesentligfradenståendesimlebestanden.

Med utgangspunktI kjevemåletpå kalverog 11/2års
gamle dyr, samt økningen i antall kalv pr. 100
simle/ungdyr,er stammen inne I en svak posttiv
utvikling.Hvorvidtdetteer i samsvarmedforventning-
enefra bæreevneberegningerog beite-undersøkelseer
vanskeligå avgjøre. Flere forholdkan bidra til at
kondisjonsøkningenblir mindreenn forventet.Forstyr-
relseri viktigevinterbeiteområdermedsterkerebeitingi
de mestbrukteområdene,slikat dettotalebeitearealet
ikkeer tilgjengeligsliksomforutsatti Skoglandsbære-
evnemodell(Skogland1983), vil blant andrefaktorer
kunneføre til at en forventetkondisjonsøkningblir
mindreelleruteblir.
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Flgur 1 Skjematisk tegning av underkjevesom viser fremre, bakre og total kjevelengde.- Schematicdrawing of jaw
bone, lengthmeasurementare imposedby the brokenline.

anterior/ventral
• V sida

m-3

Flgur 2 Gjennomsnittligkjevelengdehos bukker felt 1 Nordfjella1 1981, 1985 og 1994. - Male jaw bone length in-
Nordfjellain 1981, 1985 and 1994.
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Figur 3 Gjennomsnittligkjevelengdehos simler fra Nordfjellafra 1981, 1985 og 1994. - Female jaw bone length in
Nordfjellain 1981, 1985 and 1994.
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Flgur 4 Gjennomsnittligkjevelengde hos bukker fett 1 Nordfjella1 1994. - Jaw bone length in male reindeer from
Nordfjellain 1994.
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Figur 5 Gjennomsnittligkjevelengdehos simler fett i Nordfjella1 1994. - Jaw bone length in female reindeer from
Nordfjellain 1994.
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Figur 6 Slaktevekthos bukkerfelt i Nordfjella11981, 1985 og 1994. - Carcass weightin male reindeerfrom Nordfiella
in 1981, 1985 and 1994.

120

l100 /
/(3)

	

80 / f.
I

. -
- -

> 60
....„

- , t. ..,-a) , ,
'''' ...°) -• It
as 43"40

• 1994
20

" 1985

	

0 1981
- 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Alder

9
O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

Kjevelengde

i
mm

(I)



nina oppdragsmelding343

Figur7 Slaktevekt hos simlerfelt i Nordljellai 1981, 1985 og 1994. - Carcassweightin female reindeer from Nordfjella
in 1981, 1985 and 1994.
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Figur 8 Regresjonmellomden logtransformertefrekvensenav simlerpå hvertalderstrinni Nordfjella11981, 1985 og
1994. - Regressionon the log transformedfrequencyof femalesin each age classin Nordfjellain 1981, 1985 and 1994.
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Figur 9 Regresjonmellomden logtransformertefrekvensenav bukkerpå hvertalderstrinni Nordfjella i 1981, 1985 og
1994. - Regressionon the log transformedfrequencyof malesin eachage classin Nordfjellain 1981, 1985 and 1994.
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Figur 10 Aldersfordelingpå simlerfelt i Nordfjellai 1994. - Age distributionof female reindeerin Nordfjellain 1994.
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Std. Dev = 2.52
Mean = 3.3
N = 142.00

Figur 11 Aldersfordelingpå bukkerfelt i Nordfjella11994. - Age distributionof male reindeerin Nordfjellain 1994.
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