
Habitatfunksjonalitet

Integrering av Habitattap og Fragmentering

Bram Van Moorter, Ilkka Kivimaki, Robin Devooght,                                                           
Manuela Panzacchi, Marco Saerens

RenewableReindeer årsmøtet

16.01.2017, Trondheim



www.nina.no

Habitattap vs Fragmentering
Konsepter

 Habitattap = 

reduserer habitat



www.nina.no

Habitattap vs Fragmentering
Konsepter

 Habitattap = 

reduserer habitat

 Fragmentering =

reduserer tilgjengelighet/konnektivitet
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Habitattap vs Fragmentering
Problemet

 Hvilket valg?

(1)                (2)               (3)             (4)
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 Hva er dårligere for rein?

Habitattap vs Fragmentering
Problemet
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Habitattap vs Fragmentering
Problemet

 Det beste alternativet:
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Habitattap vs Fragmentering
dvs. metoder

Legend

HS_PCA_Winter_LRes_01

Value
High preference

Low preference

No preference

High quality habitat

Lost habitat

HABITATTAP

Modeller for Habitatkvalitet
(e.g. Habitat Selection Mod., Species Distribution Mod..)

Panzacchi-Van Moorter et al. Ecography, 2015

Panzacchi et al. J. Anim Ecol, 2015

HABITATFRAGMENTERING

Modeller for Habitatpermeabilitet
(e.g. Step Selection Function, Graph Theory)

Highly permeable

Barrier to movement

EGNE METODER, 

EGNE INDIKATORER,

EGNE INFORMASJON
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Habitattap for reinsdyr
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Habitattap for reinsdyr
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Fragmentering av reinsdyr habitat
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Fragmentering av reinsdyr habitat
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Habitatfunksjonalitet

vs eller           vs

Habitattap         Habitat Tilgjengelighet

 Integrere habitattap og fragmenteringing?

bare et indikator!
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Habitatfunksjonalitet

Vi utviklet et nytt målesystem for å kvantifisere Habitat som er «Funksjonell», 

dvs. god og tilgjengelig habitat

viktig å kvantifisere god kvalitet habitat viktig å identifisere barrierer

Vi må identifisere habitat som er samtidig god og tilgjengelig:  

(ikke-tilgjengelig habitat er tapt)
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Beregning av Habitatfunksjonalitet

𝐻𝐹𝑠 = 𝑄𝑠 × 𝑃𝑠,𝑡 × 𝑄𝑡
Saura, S., & Pascual-Hortal, L. (2007). A new habitat availability 

index to integrate connectivity in landscape conservation 

planning. Landscape and Urban Planning, 83(2), 91-103.

Habitatkvalitet

s t

barrierer
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Beregning av Habitatfunksjonalitet

D
A

T
A

FUNCTIONALITY COMPUTATION FLOW

Step Selection

Habitat Select.

Least-Cost Path

Proximity

s & t

Habitat 

Functionality
Quality s & t
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20 km

Demo:

Beregning av habitatfunksjonalitet i Snøhetta i dag, 
og under infrastrukturutvikling scenarier
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Habitat Preference (summer)

Demo

Beregning av habitatfunksjonalitet i Snøhetta: trinn 1
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Habitat Permeability, barriers (spring)

Demo

Beregning av habitatfunksjonalitet i Snøhetta: trinn 2
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Habitat Functionality, spring/summer

Demo

Beregning av habitatfunksjonalitet i Snøhetta: trinn 3
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Habitat FunctionalityHabitat Preference

Demo

Beregning av habitatfunksjonalitet i Snøhetta
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Scenario 1: øking av samferdsel på sentrale veier 

(større barriereeffekter, i det røde området) 

Demo: Endring av habitatfunksjonalitet under 

scenarier av infrastrukturutvikling

merk: alle scenariene er helt 

hypotetisk - bare for 

demonstrasjonsformål !

> fragmentering
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< Hab. Kvalitet
(med 50%)

Scenario 2: bygning av nytt hyttefelt 

(50% habitat tap i det røde området) 

Demo: Endring av habitatfunksjonalitet under 

scenarier av infrastrukturutvikling

merk: alle scenariene er helt 

hypotetisk - bare for 

demonstrasjonsformål !
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Konklusjon

 På den positive siden:

 Effektiv integrering av habitattap og 
fragmentering i et målesystem («bare et tall»)

 Kvantitativ rammeverk for å evaluere scenarier

 Sterk teoretisk bakgrunn

 På den ned siden:

 Ingen eksplisitt kobling til bestand levedyktighet / 
størrelse, koblingen er bare antatt

 Phd-student med J. Fryxell vil fokusere på dette 
problemet
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Fremtidsperspektiv
fra demo til “produksjon”

1. Få en gjennomgang på vår metodikk

 uten peer-review = ingen vitenskap

 En grunn til å publisere ...

2. Lag en "brukervennlig" interface

3. Utvikle sesong-spesifikk habitat og 
permeabilitets karter

 Med lokalkunnskap inkludert 

4. Bruk vår metode til kvantifisering av 
funksjonalitet av de bestandene

5. Bruk vår metode til evaluering av scenarier
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http://www.nina.no/english/Research/Projects/Renewable-Reindeer

Takk!


