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Referat
Heggberget, T.M. 1998. Reproduksjon og dødelighet hos
norsk villrein. Delrapport I. En gjennomgang og opp-
summering av litteraturen. - NINA Oppdragsmelding
529: 1-22.

Formålet med rapporten har vært å gå gjennom litteratu-
ren for å få en oversikt over aktuelle teorier, anvendte
metoder og konkrete resultater som er relevante for
forståelsen av reproduksjon og dødelighet i norske vill-
reinbestander. Oversikten er dernest benyttet til å identi-
fisere uavklarte problemstillinger. Rapporten refererer
litteraturen angående reproduksjon og dødelighet hos
norsk villrein (fjellrein,  Rangifer tarandus tarandus  og
svalbardrein,  R. tarandus platyrhynchus)  og villrein med
norsk opprinnelse. Studier av tamrein  (R. tarandus)  og
caribou (flere underarter av  R. tarandus)  er også inklu-
dert i den grad de har vært viktige for å belyse de aktu-
elle problemstillingene. Temaer som vekst, størrelse,
kondisjon, beiteforhold inkludert forstyrrelse, nærings-
valg og i noen grad demografi og bestandsdynamikk,
som har direkte tilknytning til reproduksjon og dødelig-
het, berøres også.

To temaer er særlig omdiskuterte i rein- og caribou-
litteraturen:

1) Hvilken rolle spiller henholdsvis næringstilgang og
predasjon (eventuelt jakt) for bestandsdynamikk og
atferd?

2) Hvilken rolle spiller henholdsvis sommerbeiteforhol-
dene og vinterbeiteforholdene for simlenes reproduk-
sjon og kalvedødeligheten?

I Norge har de store rovdyra lenge vært borte eller fåtal-
lige i villreinområdene. Derfor har punkt 2 vært viktigere
i norske villreinstudier.

Studiene av norsk villrein bygger på et omfattende data-
grunnlag som er grundig analysert. Likevel er det ulike
oppfatninger om hva de eksisterende dataene sier om
den norske villreinens økologi. En oppfatning (her kalt
sommerbeiteteorien) er at simlenes vekst til voksen
alder og simlenes høstvekter primært avhenger av bei-
teforholdene om sommeren. Simlenes vekttap om vinte-
ren har ingen entydig sammenheng med vinterbeitene
unntatt i ekstreme tilfeller. Sommerbeiteforholdene,
inkludert forstyrrelse, og høstkondisjonen er derfor de
viktigste faktorene for kalvingstidspunkt, fødselsvekt og
kalvenes overlevelse. Seint fødte kalver som taper vekst
første sommer kan ta det igjen ved kompensatorisk
vekst seinere år dersom beiteforholdene om sommeren
er gode. En annen oppfatning (her kalt vinterbeiteteori-
en) er at dårlige vinterbeiter som reduserer simlenes
seinvinter- og vårkondisjon fører til langsommere foster-
utvikling og seinere fødte, mindre kalver med dårligere
overlevelse. Simler som føder seint har toppen av mel-
keproduksjonen seinere på sommeren og rekker ikke å
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utnytte sommerbeitet til egen vekst og kondisjonsøkning
i samme grad som simler som føder tidlig. Seint fødte
kalver tar ikke igjen tapt vekst seinere, men forblir min-
dre som voksne.

De awikende synspunktene skyldes særlig to forhold.
For det første baserer de seg på ulike oppfatninger av
mekanismene bak villreinens energibalanse, realiserte
reproduksjonsytelse og overlevelse. Disse mekanismene
er ikke studert i særlig grad for vill rein, delvis fordi da-
taene for det meste refererer seg til bestander og ikke til
individer. For det andre finnes det ikke enkle mål på
sommerbeitenes kvalitet og kvantitet tilsvarende det en
har for vinterbeitene, og heller ikke for graden av forstyr-
relser i ulike sesonger. Det er imidlertid alminnelig enig-
het om at god høstkondisjon øker en simles sannsynlig-
het for å bli drektig og at små, seint fødte kalver har økt
sannsynlighet for å dø som nyfødte.

Rapporten konkluderer med at det er lite data på indi-
vidnivå når det gjelder reproduksjonsytelse og reproduk-
sjons-suksess. Dette kan dermed ikke relateres til andre
individuelle betingelser. Analyse av ovarier og melke-
kjertler for felte dyr og/eller individmerking er aktuelle
metoder som kan rette på dette. Analyse av reproduk-
sjonsorganene ville være den enkleste og billigste av
disse metodene. Bedre differensiering mellom begrepe-
ne størrelse, vekt og kondisjon trengs for å koble repro-
duksjonsinformasjonen til individuelle leveforhold. Det er
godt dokumentert at tilgjengeligheten av vinterbeite har
stor betydning for dødeligheten. Men konkrete naturlige
dødsårsaker er lite kjent. Dette kan det være vanskelige-
re å forbedre. Intensivt feltarbeid eller mortalitets-
sendere er mulige metoder, men kostnadskrevende når
det gjelder villrein. For å få en bedre forståelse av den
relative betydningen av sesongbeitene for overlevelse,
vekst, kondisjon og reproduksjon er det behov for å øke
kunnskapen om beiteforholdene i barmarksperioden. Her
trengs en metodeutvikling i samarbeid mellom økologer
og fysiologer.

Emneord: Norsk villrein - reproduksjon - dødelighet

Thrine Moen Heggberget, Norsk institutt for naturforsk-
ning, Tungasletta 2, 7005 Trondheim
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Abstract
Heggberget, T.M. 1998. Reproduction and mortality in
Norwegian wild reindeer. Part I. Review of the literature.
- NINA Oppdragsmelding 529: 1-22.

This report presents a literature study, of theories, meth-
ods, and results relevant to the understanding of repro-
duction and mortality in populations of wild reindeer
(alpine reindeer,  Rangifer tarandus tarandus  and Sval-
bard reindeer,  R. tarandus platyrhynchus)  in Norway.
Open questions are then identified. Literature concerning
wild reindeer elsewhere, originating from Norway, and
some of the studies of semi-domestic reindeer  (Rangifer
tarandus)  and caribou (several subspecies of  R. taran-
dus)  are included when important for the main objectives
of the report. Growth, size, body condition, feeding con-
ditions including disturbance, food choice and to some
extent demography and population dynamics, directly
relevant to reproduction and mortality, are also touched
upon.

Two issues in particular are controversial in the reindeer
and caribou literature:

1) The relative importance of food conditions and pre-
dation (or hunting) in population dynamics and be-
haviour.

2) The relative importance of summer feeding condi-
tions and winter feeding conditions for female repro-
duction and calf mortality.

In Norway, large carnivores have been missing or few in
numbers within the ranges of wild reindeer for a long
time. Consequently, point 2 above has been the more
important in Norwegian studies of wild reindeer.

Studies on Norwegian wild reindeer are based on a large
amount of thoroughly analysed data. Nevertheless,
differing opinions exist on the ecological interpretation of
the existing data. One view (here called the summer
range theory) holds that the growth of the females until
an adult age and their autumn weights primarily depend
on the feeding conditions during summer. Their weight
loss during winter is not unambiguously related to the
winter feeding ranges, except in extreme conditions.
Summer feeding conditions, including disturbance, and
the autumn body condition, is therefore more important
for the timing of calving, calf birth weights, and calf
survival. Calves borne late experience a reduction in
time for growth during their first summer, but may com-
pensate by increased growth in later years if summer
feeding conditions are good. Another view (here called
the winter range theory) holds that poor winter ranges, in
reducing the condition of the females in late winter and
spring, lead to retardation of the fetal growth rate, later
births and smaller calves with reduced survival. Since
peak lactation occur later in the summer in the females
that give birth late, these females have less time to util-
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ise the summer ranges for their own growth and fatten-
ing, while late borne calves do not compensate in later
years for lost growth during their first summer.

The deviating opinions are mainly due to two conditions.
Firstly, they are based on differing assumptions con-
cerning the mechanisms ruling the energy budgets,
realised reproductive output, and survival of wild rein-
deer. These mechanisms have not been much studied in
wild reindeer, partly because existing data refer to
populations and not to individuals. Secondly, there are
no simple criteria for measurement of the quality and
quantity of reindeer summer ranges, in contrast to the
information on winter ranges, nor for the level of different
kinds of seasonal disturbance. However, there is general
agreement that a good body condition in autumn in-
creases the probability of a female to become pregnant,
and small calves bom late have a reduced probability of
survival.

it is concluded that data concerning individual reproduc-
tive output and reproductive success is very limited.
Consequently, it is difficult to relate these factors to
other individual conditions at present. Individually
marked animals and/or analysis of ovaries and milk
glands from killed animals could be used to obtain data
on reproduction and early calf survival for individual
females. Analysis of the reproductive organs would be
the simpler and cheaper method. Effects of size, weight
and body condition should be differentiated to a larger
extent than has been the case so far, in order to connect
information on reproduction to the individual living con-
ditions. Mortality associated with low access to winter
foraging ranges is well documented. Specific natural
mortality factors are poorly known, and such knowledge
is probably not easy to increase. Intensive fieldwork and
the use of mortality senders is possible, but costly con-
cerning wild reindeer. The understanding of the relative
importance of seasonal feeding ranges should improve
considerably from a better knowledge of the ranges
during the snow free season. Co-operation among
physiologists and ecologists is needed for this to hap-
pen.

Keywords: Wild reindeer in Norway - reproduction -
mortality

Thrine Moen Heggberget, Norwegian Institute of Nature
Research, Tungasletta 2, N-7005 Trondheim, Norway.
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Forord
Da jeg begynte arbeidet som ligger bak denne todelte
rapporten (Delrapport I og Delrapport II) var villreinen et
nytt studieobjekt for meg. Det var derfor naturlig å be-
gynne med å oppsummere eksisterende litteratur. Re-
produksjonsøkologi har vært et hovedområde i mitt
tidligere arbeid med andre arter. Derfor var det også
naturlig å fokusere på reproduksjonen og dens motsats,
dødeligheten (Delrapport I). Registrering av tidligere
reproduksjonsaktivitet ved hjelp av analyse av reproduk-
sjonsorganer utenom drektighetsperioden har vært lite
benyttet for villrein. Et formål med arbeidet var derfor å
undersøke denne metodens muligheter på rein ved å se
på ovarier fra ulike årstider, men spesielt fra jakttida, da
muligheten for å samle et omfattende materiale er gode
(Delrapport II). Arbeidet har vært finansiert av Direkto-
ratet for naturforvaltning og Norsk institutt for natur-
forskning.

Trondheim, april 1998

Thrine Moen Heggberget
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1 Generell innledning
for Delrapport I og

Villreinen i Norge er omfattet med stor interesse fra
mange hold og med utgangspunkt i ganske ulike inter-
esser. Bevis på den framtredende rollen reinen har hatt i
folks bevissthet finner vi i den nasjonale diktningen.
Tegn på den store betydningen den hadde i naturalhus-
holdningen finnes i restene etter fangstanlegg som fin-
nes i stort antall i norske fjellområder. De eldste daterte
restene etter bosetting i Norge er fra en fangstkultur som
var knyttet til fangst av villrein (Lier-Hansen 1994). I de
siste 200-300 åra har jakt og fangst på villrein vært
drevet parallelt med tamreindrift (Skogland 1994), og i
våre dager er den opprinnelige ville fjelireinen (Rangifer
tarandus tarandus)  delvis oppblandet med og delvis
erstattet av tamrein som kanskje har en annen opprin-
nelse enn villreinen (Røed et al. 1987). Reinbestandene i
Dovrefjellsområdet er nå trolig de minst oppblandete
gjenværende bestandene av den europeiske fjellreinen
(Skogland 1994).

Villreinen er et attraktivt jaktobjekt, men også et opple-
velseselement i fjellet. Reinen kan dessuten ha en bety-
delig innvirkning på det miljøet den lever i. Vill fjellrein
har nå liten utbredelse, og bevaring av de norske be-
standene ansees som et viktig internasjonalt ansvar
(Danielsen 1994, Direktoratet for naturforvaltning 1995).
Men bevaring medfører også beskatning, fordi reinen
utviklet seg under et predasjonstrykk som nok var mye
høyere enn nå, og under et kontinuerlig jakt- og fangst-
trykk. Fravær av beskatning kan derfor komme til å få
ganske utilsiktede og uønskede virkninger på bestands-
størrelser og bestandssvingninger, både for villreinbe-
standene og det miljøet reinen lever i og av. Miljøvern-
departementet har formulert hovedmålet for sikring av
biologisk mangfold slik: "Biologiske ressurser skal nyttes
og forvaltes slik at det biologiske mangfoldet oppretthol-
des på kort og lang sikt " (Direktoratet for naturforvalt-
ning 1995). Utvalget som utredet forvaltning av hjortevilt
fram mot år 2000 (Direktoratet for naturforvaltning 1995)
tilrår at følgende miljømål fastsettes for hjorteviltet:

- Bestandene av elg, hjort og villrein skal stabiliseres
innenfor et nivå som til en hver tid vurderes som bæ-
rekraftig, både i forhold til bestandenes kvalitet og i
forhold til virksomheten i andre samfunnssektorer.

-

Hjorteviltbestandene skal ha en biologisk forsvarlig
kjønns- og aldersstruktur og opprettholde sin naturli-
ge genetiske variasjon.

- Hjorteviltbestandene skal ikke representere en trussel
mot biologisk mangfold.
Hjorteviltbestandene skal gi mest mulig stabil av-
kastning som grunnlag for sunn økonomisk og re-
kreasjonsmessig utnytting.

- Forvaltningen av leveområdene gjennom annen
arealbruk skal sikre hjorteviltets krav til kvalitet og
både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig
tidsperspektiv.
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- Villreinområdenes langsiktige bæreevne skal ikke
være ytterligere redusert som følge av irreversible
arealinngrep, og de negative effektene av menneske-
lige forstyrrelser skal reduseres.

- Hjorteviltets helsetilstand skal opprettholdes på et
høyt nivå.

-

Rømninger og annen påvirkning fra viltoppdrett skal
ikke representere noen risiko for de ville hjorteviltbe-
standene.

- Det skal tilrettelegges for en effektiv beskatning av
høy kvalitet, som både gir et godt tilbud av hjorte-
viltjakt til befolkningen og som minimaliserer kon-
fliktene med andre brukere av jaktområdene.

Reproduksjon og dødelighet er hovedelementer i en
bestands dynamikk. Kunnskap om reproduksjon og
dødelighet er derfor svært viktig i forvaltningen av arter,
både i forhold til bevaring, avkastning og artenes rolle i
økosystemet. For norsk villrein har disse elementene for
en stor del vært studert gjennom indirekte metoder på
bestandsnivå, ved å analysere samvariasjon mellom
habitatvariabler og bestandsparametre. Disse metodene
gir rom for ulike tolkinger, og delvis av den grunn varie-
rer oppfatningene av hvordan reinen avhenger av og
fungerer i det alpine økosystemet.

Formålet med  Delrapport I, (denne rapporten)  har
vært å gå gjennom relevant litteratur for å identifisere
uavklarte problemstillinger og få en oversikt over aktu-
elle teorier, anvendte metoder og konkrete resultater
som er relevante for forståelsen av reproduksjon og
dødelighet i norske villreinbestander. Formålet med
undersøkelsen som presenteres i  "Delrapport II. Ova-
rieanalyse som metode"  har vært å prøve ut metodene
for å tolke reinsimlers reproduksjonshistorie ut fra
strukturer i ovariene og vekt og utseende av uterus
(retrospektiv reproduksjonsanalyse) for norske reinsim-
ler.

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
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2 Bakgrunn for Delrap-
port I

Bestandsvariasjoner for rein og caribou kan være påfal-
lende store over relativt korte tidsrom. Variasjonene blir
særlig synlige siden denne arten opptrer i flokk i åpent
terreng. På grunn av den store allmenne interessen for
denne arten som kjøttprodusent og jaktobjekt er den
godt studert over en lang tidsperiode, både som tamdyr
og i ville bestander. Like fullt er det ulike oppfatninger på
viktige punkter om hvilke miljøfaktorer som under ulike
forhold er viktigst for reproduksjon, dødelighet og der-
med bestandsvariasjon og atferd i ville bestander.

De omdiskuterte problemstillingene kan oppsummeres i
to hovedpunkter som har konsekvenser for mange andre
økologiske og atferdsmessige problemstillinger og for
forståelsen av artens tilpasninger til omgivelsene,

1) Hvilken rolle spiller henholdsvis næringstilgang og
predasjon (eventuelt jakt) for bestandsdynamikk og
atferd?

2) Hvilken rolle spiller henholdsvis sommerbeiteforhol-
dene og vinterbeiteforholdene for simlenes reproduk-
sjon og kalvedødeligheten?

På disse punktene er det reell, forvaltningsmessig be-
tydningsfull, uenighet.

Det første punktet har fått mest oppmerksomhet i Nord-
Amerika der mange cariboubestander sameksisterer
med relativt store bestander av ulv, gaupe eller grizzly-
bjørn. Den nordamerikanske litteraturen om predasjon
på rein og caribou handler mest om disse predatorene. I
Norge har de store rovdyrartene lenge vært borte eller
fåtallige i villreinområdene, og de norske villreinstudiene
har knapt nok befattet seg med predasjon. Jeg har føl-
gelig behandlet den nordamerikanske litteraturen om
predasjon summarisk. For norske fastlandsbestander
har bevisst regulering gjennom jakt vært benyttet siden
1960-tallet. Det finnes lite litteratur om de utilsiktede
virkningene denne jakten kan ha, men temaet fortjener
nok større oppmerksomhet.

Hos oss er det særlig punkt 2 som har vært diskutert.
For rein og caribou er analyser av individuell reproduk-
sjonsytelse, ulike faktorers innvirkning på individuell
reproduksjon og dødsrisiko og individuelle responser på
slike faktorer hovedsakelig utført som forsøk med tam-
dyr eller dyr i fangenskap. Siden det dreier seg om
samme art som den norske villreinen (men flere un-
derarter) er en del slike studier inkludert i litteraturover-
sikten. For villrein og vill caribou er det stort sett be-
standsrater for reproduksjon og dødelighet, og korrela-
sjoner mellom disse ratene og ulike miljøvariabler, som
er studert, mens individuell variasjon i reproduksjon og
levealder er lite studert. Miljøvariablene kan påvirke
reproduksjon og dødelighet mer og mindre direkte gjen-
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nom dyras ernæring, helse, atferd og livshistorie. Arbei-
der som omhandler antatt viktige ledd i slike respons-
kjeder, så vel som synteser som viser konsekvenser for
bestandene, er inkludert i litteraturoversikten. Derfor
omtales også vekst, størrelse, kondisjon, beiteforhold
inkludert forstyrrelser, næringsvalg, og i noen grad også
demografi og bestandsdynamikk, selv om dette ikke er
hovedtemaer for rapporten.

© 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. 



nina oppdragsmelding 529

3 Referater fra litteratu-
ren

3.1 Reproduksjon

3.1.1 Kjønnsmodning

Jeg definerer her kjønnsmodningsalderen som alder ved
første ovulasjon (eggløsning). Det er ikke mange direkte
undersøkelser av dette for rein. Undersøkelser av
kjønnsmodningsalder hos norsk villrein er basert på et
relativt lite antall vinterfelte unge simler ved å undersøke
ovariene for tegn på ovulasjon (Skogland 1989a) og ved
å konstatere drektighet (Reimers 1983a, Skogland
1989a). Blant de undersøkte simlene på Hardangervidda
var minimumsvekten lavere og minimumsalderen høye-
re ved kjønnsmodning enn for simlene i Forelhogna
(Skogland 1989a). Noen av kalvene var drektige i Otta-
dalen (Reimers 1983a) og i Forelhogna-Knutshø
(Skogland 1989a). I begge disse områdene var kalvenes
høstvekter høye. Villreinsimler av norsk avstamning på
Sør-Georgia ble også i en del tilfeller drektige som kal-
ver (Leader-Williams 1980). Både i Norge og på Sør-
Georgia ble en betydelig andel drektige som ett-åringer
og ved 2 års alder ble de fleste drektige (Leader-
Williams 1980, Reimers 1983a, Skogland 1989a). Alder
ved første drektighet for simler i villreinbestander med
næringsbegrensning var forsinket med ett år i forhold til
bestander med god næringstilgang i Sør-Norge
(Skogland 1983).

Blant felte Kaminuriak-caribouer hadde ingen av kalvene
og bare en av 40 ettårige simler ovulert (Dauphinå &
McClure 1974). Blant velforede George River caribouer i
fangenskap og i god kondisjon ovulerte også en ettåring
(Cråte et al. 1993). George River caribou i vill tilstand
vokste raskere og simlene fikk den første kalven ved
yngre alder enn det som er vanlig for caribou. De drekti-
ge 11/2 åringene hadde større skjellettmål og mer fett
enn de som ikke var drektige (Parker 1982). Villreinsim-
ler ble generelt drektige ved yngre alder og lavere vekt
enn caribou (Skogland 1989b). Skogland forklarte dette
delvis med forskjeller i seleksjonstrykk, med høy jaktdø-
delighet for voksne, store dyr i norske villreinbestander
og høy kalvedødelighet gjennom predasjon i cariboube-
stander.

3.1.2 Brunst og ovulasjon

Espmark (1964) studerte reinflokker i innhegninger og
fant at eldre reinsbukker kom tidligere i brunst enn de
yngre. Storbukkenes adferd begynte å forandre seg i
siste del av august. Denne pre-brunsten varte i omkring
en måned. Bukkene beitet i stadig kortere tid og holdt
helt opp å beite etter en uke. Samtidig var dominerende
bukker i kontinuerlig aktivitet med å samle simler og
jage andre bukker. De ble svært tynne. De første parrin-
gene foregikk vanligvis i de siste dagene av september.
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Synlig brunstadferd hos simla bygget seg opp i omkring
48 timer til hun var parringsvillig. De fleste parringene
fant sted i skumringen og ved daggry. Simla ble avvi-
sende mot bukken straks etter parring og så ut til å parre
seg bare en gang ved hver brunst.

Hirotani (1994) observerte at 57 % av simlene i en liten
tamreinflokk parret seg mer enn en gang, og 24 % av
dem med mer enn en bukk. For bukkene sto antall par-
ringer i forhold til dominans-rangen, men bukker med lav
rang lyktes i større grad enn forventet med å parre seg.
Dette hadde delvis sammenheng med at den høyest
rangerte bukken ble utslitt mot slutten av brunstseson-
gen.

Bergerud (1974, sitert av Helle og Kojola 1994) fant at
simler kom i brunst 2-7 dager etter feiing av geviret. Men
for 10 rein og caribou som ble studert i fangenskap
(McEwan & Whitehead 1972) ble det registrert at
brunsten hos simlene tidligst inntraff ca. 24 dager etter
at de feiet geviret. Flere simler kom i brunst da, men
bare en simle ble drektig så tidlig etter feiing. Reinsdyra i
forsøket hadde opptil 6 brunstsykler om høsten, med
varierende sykluslengde.

Crête et al. (1993) fant sammenheng mellom ovulasjon
(eggløsning) og kroppsfett hos George River caribou
som ble innfanget og appetittforet. Alle simler som ovu-
lerte hadde mer en 7 kg kroppsfett.

Ved observasjon av villreinflokker registrerte Skogland
(1989c) at de voksne bukkene, eldre enn 4 år (bestemt
på grunnlag av ytre karakterer, inkludert gevir), utførte
90 % av alle handlinger som ble klassifisert som opp-
vartning av simlene. Alle observerte vellykkede parringer
(n=18) ble også gjennomført av de voksne bukkene,
men ungbukkene forsøkte seg på mislykkede parringer
med løpende simler. I brunsttida konsentrerte de domi-
nerende bukkene seg om å holde en simleflokk samlet
og å holde andre bukker borte fra denne flokken. Med
økende størrelse på simleflokken økte også antallet
rivaler, og det ble antakelig vanskeligere for ån bukk å
monopolisere flokken. At simlenes brunst var ganske
synkronisert innen reinflokkene og at oppvartningen av
en brunstig simle kunne ta flere timer bidro til dette
(Skogland 1989c, 1994). Simlene på sin side foretok et
aktivt valg av en bukk å parre seg med ved å vise inter-
esse for og stå for den valgte bukken. Veksten og vekt-
utviklingen hos bukkene antydet at de i beste fall kunne
ha en dominerende posisjon i brunsttida i en til to
brunstsesonger (Skogland 1989c).

3.1.3 Drektighet og fostervekst

Dauphinå & McClure (1974) estimerte befruktningstids-
punktet på grunnlag av fosterstørrelse og en antatt kon-
stant veksthastighet for fostrene tidlig i svangerskapet
hos Kaminuriak-simler felt i september - desember. De
fant ingen signifikant variasjon i forhold til simlenes
alder, kroppsvekt og kroppsfett. Lenvik (1988, sitert av
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Reimers 1996) derimot fant at parringstidspunktet av-
hang av simlenes vekt før parring, slik at tunge simler
parret seg tidligere på høsten.

Befruktningstidspunktene innenfor samme bestand av
rein og caribou ser gjennomgående ut til å være sterkt
synkronisert, og 80-90 % skjer gjerne innenfor en 10-12
dagers periode (Dauphin & McClure 1974, Skogland
1989c, Crête et al. 1993, Hirotani 1994). Men parringsti-
da blant Kaminuriak-caribouer varte 4-5 uker (Dauphin
& McClure 1974).

Reimers (1983a) undersøkte felte simler og fant at drek-
tighetsratene økte utover vinteren. Han konkluderte at
noen simler ble drektige så seint som i januar og febru-
ar. Men for tre norske villreinområder fant Holte (1975)
at 90 % av kalvene ble født i løpet av 10 dager i hvert av
områdene.

Drektighetstiden for simler i fangenskap var kortere enn
estimerte drektighetstider for ville simler fra nordameri-
kanske bestander av rein og caribou (McEwan & White-
head 1972).

For innfangede, appetittforede caribousimler forskjøv
fødselstidspunktet seg etter et år i fangenskap og var da
to uker tidligere enn den våren de ble innfanget (Crête et
al.1993). Drektighetsprosenten økte fra 65 % ved inn-
fanging til 82 % to år senere og fødselsvektene økte
dessuten sammenliknet med den første våren. For disse
forsøksdyra var det frivillige fårintaket mindre om vinte-
ren enn om sommeren. McEwan & Whitehead (1972)
fant dessuten at det frivillige matinntaket til rein- og
caribousimler i fangenskap avtok i den første delen av
svangerskapet, men økte igjen mot slutten.

I foringsforsøk er det vist positiv samvariasjon mellom
kalvens fødselsvekt, simlas vekt og fôrmengden
(Espmark 1980) eller fôrkvaliteten (Rognmo et al. 1983)
tilgjengelig for simla i svangerskapet. Fødselsvekten var
også større (hanner 15 % og hunner 10 %) for kalvene
til normalfårede caribousimler i fangenskap enn for
viltfødte kalver (McEwan & Whitehead 1972).

Drektighetsratene for norske villreinbestander på fast-
landet har gjennomgående vært høye for voksne (>. 2-
årige) simler. Variasjon fra 75 % i Snøhettabestanden i
1951-59 til 100 % i Nord- og Sør-Ottadalen på 1960- og
1970-tallet (Reimers 1983a) og nær 100 % i Forelhogna
og Knutshø i 1984 (Skogland 1989b) er registrert. Drek-
tighetsfrekvensen var mer variabel for yngre simler, men
disse prosentene var basert på få dyr (Reimers 1983a,
Skogland 1989b) og oppgis derfor ikke her. I bestanden
av villrein av norsk opprinnelse på Sør-Georgia var
drektighetsraten 90 % i perioden 1972-76 (Leader-
Williams 1980). For caribou varierer drektighetsratene
mye mer, særlig på de arktiske øyene. I Peel-bestanden
varierte den fra 40-100 % for voksne (>= 3-årige) simler
over en fireårsperiode, mens i Parry-bestanden var
spennvidden 7-88 % i den samme fireårsperioden
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(Thomas 1982). For disse bestandene av Peary-caribou
samvarierte drektighetsratene i ulike år nært med fettre-
server og total kroppsvekt hos simlene i siste halvdel av
drektighetsperioden, i mars - april (Thomas 1982).

Reimers (1983a) beregnet sannsynligheten for at en
simle var drektig på grunnlag av estimert gjennomsnitts-
vekt i brunstperioden (tilbakeregnet fra vintervektene),
og observert drektighet om vinteren. Han fant en nær
sammenheng mellom vekt og sannsynligheten for å bli
drektig, og beregnet at terskelvekten for drektighet var
21 kg slaktevekt under brunsten. Over denne vekten
økte sannsynligheten for drektighet raskt med økende
vekt, men unge simler awek fra denne sammenhengen
mellom vekt og drektighetsfrekvens. Han argumenterte
for at dette kunne skyldes at noen av simlene som ble
drektige som kalv deretter tok et reproduktivt kvileår. Til
sammenlikning var minimum slaktevekt om vinteren for
kjønnsmodne simler (simler som hadde ovulert men
som ikke nødvendigvis var drektige) på Hardangervidda
19 kg for ett-åringer og 17.5 kg for to-åringer, mens den
var 26 kg for kjønnsmodne kalver og 37 kg for kjønns-
modne ett-åringer i Forelhogna (Skogland 1989b). I ville
cariboubestander er det vanlig at simlene har individu-
elle reproduktive kvileår etter ett eller flere år med kal-
ving og diing (Gerhart et al 1997).

Skogland (1983) fant indikasjoner på at størrelsen på
nyfødte villreinkalver var korrelert med moras størrelse
uavhengig av kalvingstidspunktet, men i bestander med
små simler som fødte små kalver var også kalvingsse-
songen sein og beiteressursene begrenset.

Skogland (1984a) undersøkte fostervekst i fire sør-
norske villreinområder ved å veie fostre fra simler som
ble felt i løpet av vinteren og våren og deretter veie ny-
fødte kalver. Den beregnede gjennomsnittlige vekstraten
for fostrene varierte ikke mellom bestandene fra februar
til april, men i siste del av drektighetstida var raten 26 %
lavere i den tetteste bestanden (Hardangervidda) sam-
menliknet med den minst tette bestanden (Knutshø -
Forelhogna). Dessuten var fødselsvektene 40 % lavere
og kalvingen forsinket med 10 dager på Hardangervidda.
Fosterets størrelse var korrelert med moras vekt som
var avhengig av hennes alder.

Effekten av tetthetsavhengig ressursbegrensning på
villreinbestanders demografi ble studert av Skogland
(1985a) ved å sammenlikne 9 bestander; 8 sørnorske og
en fra Svalbard. Bestandsparametrer ble estimert ved å
total-telle bestandene fra fly, undersøke drektighetsfre-
kvens for simler felt om vinteren, telle synlig drektige
simler like før kalvingstida, telle kalver om sommeren
relativt til antall simler som var minst ett år gamle og
aldersbestemme dyr felt i jakttida. Tilgangen på vinter-
beite ble estimert ved å foreta ruteananlyse av plante-
sammensetning og høyde av plantedekket i lavrik gre-
plynghei i typiske vinterbeiteområder for reinen. Han
fant ingen tetthetsavhengig effekt på drektighetsraten

© 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. 



nina oppdragsmelding 529

hos voksne simler, men unge simler hadde lavere drek-
tighetsrate i tette bestander.

Cameron et al (1993) undersøkte individuell reproduk-
sjon hos radiomerkede caribousimler i en arktisk be-
stand og fant at sannsynligheten for en vellykket drek-
tighet primært var bestemt av simlenes høstvekt, mens
kalvingsdato primært var bestamt av simlas kondisjon
på slutten av svangerskapet. Simlenes vekt tidlig i juli
ble da brukt som indikasjon på vår-kondisjonen.

3.1.4 Primært kjønnsforhold

Kjønnsfordelingen av kalver ved fødsel og på fostersta-
diet hos ulike bestander av rein og caribou varierer om-
kring en lik fordeling av hannkalver og hunnkalver
(Skogland 1986a, Kojola & Eloranta 1989, Thomas et al.
1989, Strand og Skogland i manuskript). Skogland
(1986a) undersøkte kjønnsfordeling på fosterstadiet og
påviste overvekt av hannkalver på Hardangervidda og
overvekt av hunnkalver i Hallingskarvet og Forelhogna.
Men på grunn av større dødelighet, spesielt av hannkal-
ver på Hardangervidda, var denne forskjellen borte ved
awenningstidspunktet. Han diskuterte dette i forhold til
mødrenes størrelse og næringsbegrensning. Thomas et
al. (1989) fant at caribousimlenes alder, men ikke deres
kondisjon, hadde betydning for kjønnsfordelingen, slik at
unge simler hadde flere hunnfostre mens gamle simler
hadde flere hannfostre. Strand & Skogland (i manu-
skript) fant en tilsvarende sammenheng mellom villrein-
simlers alder og kjønnsfordelingen av fostre. I motset-
ning til dette fant Kojola & Eloranta (1989) at tamrein-
simler med høy kroppsvekt i november-desember fødte
en overvekt av hannkalver, mens simler med lav
kroppsvekt fødte en overvekt av hunnklaver, uavhengig
av alder. De fant ingen indikasjon på selektiv abortering.
I et seinere arbeid fant Kojola & Helle (1994) ingen for-
skjell i kroppsstørrelse, fettreserver, eller alder mellom
tamreinsimler som hadde hannfostre og hunnfostre.
Reimers & Lenvik (1997) kom også til tilsvarende resul-
tat for tamrein. Kojola & Helle (1996) viste at hunnkalver
oftere spiste fra kratrene som mora gravde i snøen om
vinteren og derfor hadde større fordel av en dominant
mor. Hos ungulater generelt, inkludert rein og caribou, er
det funnet en positiv sammenheng mellom god næ-
ringstilgang og overvekt av hunnkalver (Hoefs & Nowlan
1994, Kojola 1997), men Kojola (1997) fant en tendens
til at hunner med høy sosial status fødte flere hannkal-
ver enn simler med lav status.

3.2 Dødelighet og rekruttering

3.2.1 Naturlig kalvedødelighet og rekruttering

Kalvedødeligheten for tamreinsimler som ble appetitt-
fôret med lav fra midten av februar til kalving i mai var
20 % i løpet av de første 2 døgna etter fødselen og det
var de minste kalvene som døde (Rognmo et al. 1983). I
det samme forsøket var det bare én dødfødsel (7 %)
blant  simler  som fikk et mer protein- og mineralrikt fér i
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den samme perioden av svangerskapet. Rognmo et al.
(1983) skilte dessuten mellom unge (2-3  år  gamle) og
eldre simler. De unge simlene veide i utgangspunktet
mindre enn de eldre, og det var først og fremst de
minste kalvene til de unge simlene i gruppen som hadde
vært f6ret med lav som døde. I et annet foringsforsøk
trengte kalvene til tamreinsimler som fikk fôr som skulle
tilsvare dårlig vinterbeite i den siste svangerskapsmåne-
den lengre tid på å reise seg, stå og gå enn kalvene til
simler som fikk f6r som skulle tilsvare godt vinterbeite
(Espmark 1980).

Helle & Kojola (1993) undersøkte virkningene av til-
leggsféring og aldersavhengig slakting på reproduksjon
og dødelighet hos frittgående tamrein i Finland. Til-
leggsfåring av tamrein ble vanlig fra 1974. Før 1974 ble
det stort sett slaktet voksen rein. Fra 1974 ble kalver
slaktet i større grad. Etter at tilleggsfér og slakting av
kalv ble vanlig økte kalveproduksjonen mens dødelig-
heten avtok til tross for at tettheten av rein var høyere.
Variasjonen i kalveandel og dødelighet ble også mindre.
Dødeligheten var mer avhengig av reintettheten i åra før
tilleggsfôring ble vanlig.

Veiing av døde og levende nyfødte kalver på Hardanger-
vidda siden 1982 viste at ved en fødselsvekt på 2.7 kg
var sjansen 50 % for at kalven døde som nyfødt, mens
kalver som veide 3-4 kg hadde ca. 90 % sjanse for å
overleve de første dagene (Jordhøy et al. 1996). Tidlig
kalvedødelighet var høyere for bestander i områder med
slitte beiter. Avkjøling på grunn av dårlig vær i kalvings-
perioden kan være en betydelig dødsårsak for nyfødte
kalver (White et al. 1981).

Cameron et al. (1993) som studerte radiomerkede cari-
bousimler, fant indikasjon på at simlas kondisjon seint i
svangerskapet var viktig for kalvens overlevelse like etter
fødsel. Simlas vekt tidlig i juli ble brukt som indikasjon
på vårkondisjonen.

For svalbardrein beregnet Reimers (1983b) en kalvedø-
delighet for det første leveåret på omkring 20 %, ved
livstabell-analyse basert på funn av kadavre. De aller
fleste av kalvene som var inkludert i dette materialet
døde i vinterhalvåret. Kalvedødeligheten før awenning,
basert på sammenlikning av andel felte simler som var
drektige om vinteren og andel kalver i simleflokkene om
sommeren, ble beregnet til 55 % på Hardangervidda,
men var ikke målbar i Knutshø - Forelhogna (Skogland
1984a). Kalverekrutteringen (d.v.s. ett-årige kalver) i 9
norske villreinbestander inklusive en fra Svalbard
(Skogland 1985a) varierte mye med bestandstettheten,
slik at bestander med høy tetthet hadde lav rekruttering.
Gjennomsnittlig var dødeligheten av nyfødte kalver om-
kring 40 %. Rekrutteringen var relatert både til vintertett-
heten av dyr og biomassen av lav. Høy dødelighet av
store kalver var assosiert med dårlig vær. Dødeligheten i
første leveår var signifikant korrelert med tilgjengelighe-
ten av næring på seinvinteren og var høyest for bukke-
kalver.
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Kalveandelen (antall kalv i forhold til antall simler som er
minst ett år gamle) om sommeren i sør-norske villrein-
bestander varierte mye mer enn drektighetsratene, fra
30-38 % i Setesdal- Ryfylkeheiene til over 60 % i Forel-
hogna i perioden 1991-1995 (Jordhøy et al. 1996). I
villreinbestanden på Svalbard var andelen kalver lavere
(<12 % ) (Reimers 1984) og i Setesdal Vesthei var tap
av kalver om vinteren større (60 %) (Skogland 1987)
etter strenge vintrer enn i andre år.

Kalvedødeligheten i det første leveåret i villreinbestan-
den på Sør-Georgia var opptil 30 %, og det så ut til at
den var høyest kort tid etter fødsel og om vinteren, mens
sommerdødeligheten var lav (Leader-Williams 1980).
Vinterdødeligheten så ut til å være lavere i en mild enn i
en streng vinter. I den produktive George River bestan-
den av caribou ble kalvedødeligheten fram til ett års
alder beregnet til 58 %, på grunnlag av antall ett-årig
kalv pr. drektig simle (Parker 1981). Messier et al.
(1988) viste at kalveproduksjonen i George River be-
standen avtok fra 1984 og argumenterte for at denne
bestanden var regulert av et begrenset sommerbeite-
areal heller enn av vinterbeite eller predasjon.

Skogland et al. (1991) beregnet at det var en nedgang
på 25 i andelen levende kalv like etter Tsjernobylulyk-
ken i Rondane og fant dessuten en kraftig økning av
kromosombrudd i reinblod i den samme perioden. Rein
fra Rondane hadde et høyt radiocesium-nivå. Reimers
(1994) derimot fant ingen indikasjon på reproduksjons-
svikt, delvis ved å reanalysere demografiske data pre-
sentert av Skogland et al. (1991) og delvis på grunnlag
av egne demografiske data fra Rondane. Pedersen et al.
(1992) fant heller ingen reduksjon i kalveproduksjonen
hos tamrein fra Jotunheimen, selv om reinen der hadde
høyere radiocesiumverdier enn i Rondane.

Av predatorer som nå forekommer i de sørnorske vill-
reinområdene er det bare jerv og kongeørn som ser ut til
å kunne ha noen betydning som predatorer på rein. Av
disse er kongeørn mest tallrik. Jerven er svært fåtallig,
men i økning (Landa & Skogland 1995).

Rein kan utgjøre en betydelig del av kongeørnas næring
målt i biomasse, men en vesentlig del av reinen som blir
spist av ørn kan være døde av andre årsaker (Lunde
1985). Rein utgjorde 4.9 % av antallet og 26.4 % av
biomassen av byttedyra for kongeørn i hekkeperioden i
et område som inkluderte et tamreinområde og deler av
et villreinområde i Sør-Norge (Lunde 1985). Reinrester
ble funnet i 8 av 9 reir. I ett reir som lå innenfor tam-
reinområdet utgjorde reinkalver 24.5 % av antallet bytte-
dyr. Alle reinrester var fra små kalver, en del av dem så
små at de ble antatt å være for tidlig født. Bergo (1986)
oppsummerte den norske litteraturen om byttevalg hos
kongeørn og fant at rein totalt utgjorde 3.8 % av byttedy-
rantallet. Det er vist at kongeørn kan drepe reinkalv så
vel som voksen rein, men undersøkelser ved hjelp av
mortalitetssendere og feltobservasjoner antyder at om-
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fanget av dette er moderat (Bjårvall et al. 1990, Franz&i
1996, Nybakk et al. i manuskript).

Rester av rein forekom i nær 100 % av ekskrementer fra
jervehi (Landa et al.1997), men bestanden av jerv er
liten i norske villreinområder, og ekskrementanalyse gir
ingen opplysninger om jerven selv har drept reinen den
har spist. Gaupepredasjon utgjorde 38 % av dødelighe-
ten for dyr med mortalitetssendere i tamreinflokker i
Nord-Trøndelag (Nybakk et al. i manuskript). Minst 65 %
av dødeligheten skyldtes predasjon (gaupe, kongeørn,
jerv, ubestemt predator). I to svenske tamreinflokker var
predasjon fra jerv og gaupe de viktigste dødsårsakene
for kalver med mortalitetssendere fra juli til april. Denne
predasjonen utgjorde til sammen mer enn halvparten av
dødeligheten (Bjårvall et al. 1990).

Mange nordamerikanske cariboubestander har en høy
sommerdødelighet av kalver, opptil 80-90 % (Bergerud
1980), som for en stor del skyldes predasjon, særlig fra
ulv og gaupe, men også grizzlybjørn (Bergerud 1971,
1980, 1996, Miller et al. 1983, Adams et al. 1995, Heard
et al. 1996, Seip & Cichowski 1996). Ulv forårsaket de
største kalvetapene, mens grizzlybjørn i større grad tok
eldre dyr.

3.2.2 Naturlig voksendødelighet
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Den naturlige dødeligheten for villreinsimler i Sør-Norge
var ikke relatert til bestands-tettheten, og den var lav i
alle bestandene som ble undersøkt (Skogland 1994).
Overlevelsesraten for simlene ble beregnet til 92-97 % i
9 norske villreinbestander inkludert en på Svalbard
(Skogland 1985a). Bukkenes overlevelse var i gjennom-
snitt 93 % av simlenes overlevelse. På Svalbard var
simlenes dødelighet høyere enn bukkenes for 2-4 år
gamle dyr, mens bukkenes dødelighet økte kraftig og
var høyere enn simlenes etter 6 års alder (Reimers
1983b). Simlenes dødelighet økte også med alderen,
men ikke så mye som bukkenes. Hos de yngste og eld-
ste simlene ble kalvefødsler antatt å forårsake økt døde-
lighet, mens den økte dødeligheten for bukkene etter 6-
års alderen ble antatt å ha sammenheng med større
deltakelse i brunstaktivitetene og tilsvarende nedgang i
beiteaktiviteten. Blant de døde dyra hadde omkring 10 %
trolig dødd på grunn av uhell, inklusive fastlåsing av
gevir, sannsynligvis i brunsttida. De fleste dyra døde i
vinterhalvåret, mest sannsynlig på vårparten, og de
fleste manglet synlig subkutant fett og femurfett.

Bukkene på Sør-Georgia ble opptil 7-8-år gamle mens
simlene ble opptil 11-12 år gamle (Leader-WilHams
1980). De fleste simlene døde på seinvinteren og de
fleste bukkene tidlig på vinteren etter brunsten. Slitte
vinterbeiter ble antatt å være den viktigste dødsårsaken
for simlene. Generelt var fall fra klipper en viktig dødsår-
sak for rein på Sør-Georgia. Fullt sammenbrudd av tette
bestander av rein eller caribou er bare registrert på små,
isolerte øyer med introduserte bestander, og da trolig
som resultat av en kombinasjon av nedbeiting og andre
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negative omstendigheter, f.eks. ekstremt vintervær
(Klein 1968).

3.2.3 Jakt

Den sørnorske villreinbestanden har i de siste åra vært i
størrelsesorden 30-35 000 dyr om vinteren, og fellingen
har vært i størrelsesorden 10 000 dyr (Lier-Hansen
1994). Det vil si at høstbestanden har vært i størrelses-
orden 40-45 000 dyr, under forutsetning av at naturlig
dødelighet etter jakta og irregulær avgang har vært lav.
Fellingen har da utgjort omkring 20-25 % av høstbe-
standen. For åra 1990-1992 samlet var fellingen fordelt
med 12,6 % hannkalver, 10,7 % hunnkalver, 35,4 %
bukker som var minst ett år gamle og 41.3 simler
som var minst ett år gamle, omregnet fra fellingsstatis-
tikken (Statistisk sentralbyrå 1992, 1993). Under jakta
felles vanligvis 20-40 % av de voksne dyra i villreinbe-
standene (Skogland 1994), og jakt er dermed den viktig-
ste dødsårsaken for voksen rein.

Alders- og kjønnssammensetning og slaktevekter på felt
rein sammen med fellingsprosent i ulike kategorier i åra
1991-95 viste for flere av villreinområdene at større,
eldre dyr, særlig bukker, hadde størst sannsynlighet for
å bli felt (Jordhøy et al. 1996). Virkningen varierte mel-
lom villreinområdene, avhengig av hvordan jakta er
ordnet i de forskjellige områdene. Negative bestandsdy-
namiske og genetiske virkninger forsøkes motvirket ved
hjelp av rettet avskyting (Lier-Hansen 1994, Skogland
1994), i Forelhogna også ved hjelp av progressiv pris på
tyngre dyr, men jaktseleksjonen har likevel vist seg van-
skelig å unngå helt (Jordhøy et al. 1996).

Periodevis har fellingen vært mer intens i enkelte områ-
der, i den hensikt å redusere bestanden. Slik reduk-
sjonsavskyting har vært igangsatt når reintettheten har
vært stor, dyra små og magre, og lavmattene som ut-
gjør en viktig del av vinterbeitene har vært nedbeitet.
Reduksjonsavskyting ble igangsatt først i Snøhetta vill-
reinområde og deretter på Hardangervidda i 1960-åra
(Fagerhaug 1976, Gaare pers. medd.). På Hardanger-
vidda ble resultatet at bestanden etter flere år med høye
fellingstall gikk sterkere tilbake fra 1969 til 1971 enn de
registrerte fellingstallene kan forklare. Bestanden ble
redusert fra 21 000 dyr i 1969 til 5-6 000 dyr i 1971,
mens offisiell felling var 10 350 dyr i disse tre åra
(Fagerhaug 1976). Fagerhaug (1976) opplyser at det er
liten tvil om at det foregikk en del ulovlig jakt i 1969 og
1970. Også etter en ny reduksjonsfelling på Hardanger-
vidda i 1983 falt bestandsstørrelsen fra 1984 til 1985
mer enn det som kan forklares ved fellingstallene i 1984
(fellings- og bestandstall fra Skogland 1989a). Reduk-
sjonsfellingene beskattet de voksne bukkene hardest
(Jordhøy et al. 1996).

3.3 Vekst og størrelse

De ulike store kalvene til simler som hadde fått ulik
foring i siste del av svangerskapet, men samme foring
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etter at de fikk kalv, vokste med samme hastighet og
opprettholdt derfor den relative vektforskjellen de første
ukene etter fødselen (Espmark 1980, Rognmo et al.
1983). Den effektive die-tiden var den samme, men
simler som fikk lite f6r i siste del av svangerskapet diet
kalven kortere og oftere (Espmark 1980). Sammenset-
ningen og energiinnholdet i melken var den samme for
simler som hadde fått appetittforing med lav og simler
som hadde fått et mer protein- og mineralrikt fér i svan-
gerskapet (Rognmo et al. 1983). I september var det
ikke lenger noen vektforskjell mellom de to kalvegruppe-
ne. I motsetning til dette fant Jacobsen et al. (1981,
sitert av Reimers 1983c) i et liknende féringsforsøk at
kalvene til simler som ble bedre f6ret i svangerskapet
vokste fortere. Også i dette forsøket var sammensetnin-
gen av melken den samme i de to simlegruppene, men
melkemengden var dobbelt så stor hos de best f6rede
simlene.

Kalvenes vektøkning om sommeren var ikke relatert til
fødselsvektene i en appetittforet bestand i fangenskap,
men hannkalvene vokste fortere enn hunnkalvene (Crete
et al. 1993). Kroppssammensetningen hos kalvene i
fangenskap var omtrent den samme som hos viltlevende
kalver. Kalvenes vektøkning opphørte i noen vintermå-
neder, men de begynte å øke igjen om våren. De voksne
simlene økte i vekt i fangenskap sammenliknet med
vektene ved innfanging. Simler som reproduserte hadde
en stabil vekt gjennom året, mens simler som ikke had-
de kalv gikk ned i vekt om vinteren og veide mindre enn
drektige simler om våren.

Jacobsen et al. (1977, sitert av Reimers 1983c) fant at
mens kalver på naturlig vinterbeite gikk ned i vekt økte
appetittfOrede kalver vekten om vinteren, men den føl-
gende sommeren økte de appetittférede kalvene ikke
like mye i vekt som kalvene på naturlig beite. For simler
som gikk på felles sommerbeite var vektøkningen størst
i løpet av sommeren for de som hadde fått minst mat og
gått ned i vekt i siste måned av svangerskapet (Espmark
1980). Resultatene til Ryg & Jakobsen (1982, sitert av
Reimers 1983c) viste også en slik kompensatorisk vek-
tøkning om sommeren i et féringsforsøk med bukkekal-
ver.

Staaland et al. (1982) viste at simler kan få underskudd
på natrium og kalium i den perioden da de dier samtidig
som geviret vokser, med mindre beitet er rikt på disse
stoffene. En balansert diett bidro til å forhindre vekttap
hos rein, sammenliknet med dyr som ble foret bare med
lav (Staaland et al. 1984). Mangel på natrium og kalium
kan redusere fordøyeligheten av tørrstoff hos rein
(Staaland & Garmo 1987). Reimers (1983a) fant at
lakterende simler gjennomsnittlig veide 10-13 % mindre i
jakttida om høsten enn simler uten kalv i fem norske
villreinbestander. Chan-Mcleod et al. (1994) viste at
energibehovet for vedlikehold var dobbelt så stort hos
diegivende simler som hos de som ikke ga die.
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Reimers & Ringberg (1983) viste at reinkalvene var
mindre ved fødselen på Svalbard enn i andre bestander,
men i motsetning til kalver fra fastlandet som hadde lite
fettvev om høsten, opparbeidet de i løpet av sommeren
et fettvev som utgjorde 14-17 % av totalvekten, mot de
voksnes 20-22 %. Reimers (1984) viste, på grunnlag av
felte og naturlig døde dyr, at svalbardreinens kroppsvekt
i løpet av en streng vinter med låsing av beitene på
grunn av overising kunne bli redusert med 50 %. Fettde-
potene ble redusert med opptil 97 %, og andre kropps-
vev med 30-40 %. Men overlevende dyr var raskt i stand
til å gjenopprette sin kondisjon fordi de kunne beite i fred
uten å plages av insekter, predatorer eller mennesker.
Simlene på Svalbard syntes å være i bedre kondisjon
seint på vinteren enn kalvene og bukkene. Han beregnet
at metabolisme av kroppsvev dekket en vesentlig del av
reinens energibehov i løpet av vinteren. I motsetning til
dette beregnet Tyler (1987) at energireservene hos sval-
bardsimler (17 % fettvev hos voksne simler om høsten)
maksimalt kunne dekke 25 % av energiforbruket om
vinteren, utenom kostnadene forbundet med drektighet.
Men drektige simler forbrukte fettreserver i langt lavere
grad enn gjelde simler de siste månedene av svanger-
skapet.

Ouellet et al. (1997) sammenliknet to cariboubestander
som hadde tilhørt én bestand 20-30 år tilbake, men som
da ble adskilt på to predatorfrie øyer. De to øyene hadde
arktisk klima, bra sommerbeiter, men ulike vinterbeiter.
De overlevende dyra på Coats-øya med dårlig vinter-
beite hadde lavere vårvekter, men høyere høstvekter
enn dyra på Southampton-øya med bra vinterbeite.

For George River-bestanden av caribou som hadde gras
og starr som viktigste næring på seinvinteren var vek-
sten raskere (og kjønnsmodningsalderen lavere) enn det
som er vanlig for caribou (Parker 1981).

Basert på dyr felt til alle årstider var vekstkurven for
reinkalver på Sør-Georgia, fra tidlig fosterstadium til ett
års alder, logistisk (Leader-Williams & Ricketts 1981).
Kjønnsforskjell i skjellettstørrelse viste seg ikke før etter
ett års alder, mens kjønnsforskjell i vekt oppsto tidligere.
Sesongforandringer i vekten av indre organer for voksen
rein skjedde i takt og i samme grad for de to kjønn, i takt
med beitets kvalitet og tilgjengelighet. Vekten av krop-
pen forøvrig gikk ned i forbindelse med brunsten for
bukkene og på slutten av drektigheten for simlene, men
bukkene mistet dobbelt så stor andel av kroppsvekten
som simlene, Leader-Williams (1980) antok at reinen på
Sør-Georgia var begrenset av vinternæringen, men
sommerbeitene viste også beiteslitasje.

På grunnlag av slaktevekter og kjevelengder fant Rei-
mers (1972) at adskilte bestander av viltlevende etter-
kommere etter en tidligere villreinflokk i Ottadalen hadde
høyere vekter enn tamdyra, og at de to viltlevende flok-
kene hadde forskjellig vekst. Han satte dette i sammen-
heng med stress i forbindelse med gjeting om somme-
ren i tamreinperioden og forskjeller i beitekvaliteten for
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de to viltlevende flokkene. Reimers (1980) viste på
grunnlag av totalvekter, skrottvekter, fettmålinger og
analyse av mageinnhold at svalbardrein økte mer i vekt
og hadde høyere inntak av nitrogen om sommeren enn
rein på Hardangervidda, til tross for at det var høyere
tetthet av dyr og mindre plantebiomasse på Svalbard-
beitene.

Ved sammenstilling av data fra litteraturen viste Reimers
(1983c) at det var en betydelig variasjon i vekstratene
(øking eller minking i kroppsvekt) både om sommeren
og vinteren så vel som i høstvektene for rein og caribou.
Han konkluderte med at miljøfaktorer om sommeren,
inkludert stress, var den primære årsaken til forskjeller i
vekstrate og kroppsstørrelse hos Rangifer, og at kvali-
teten på vinterbeitene hadde liten betydning dersom
sommerforholdene tillot at artens maksimale vekstpo-
tensiale kunne utnyttes. Reimers et al. (1983) fant at
simler fra Nord-Ottadalen vokste fortere, ble større og
kalvet 2-3 uker tidligere om våren enn simler fra Har-
dangervidda og Rondane, og argumenterte for at for-
skjellene skyldtes beiteforholdene om våren og somme-
ren. De store simlene fra Nord-Ottadalen tapte mer
kroppsvekt fra april til juni enn simler fra de andre områ-
dene på grunn av tidligere kalving og seinere plante-
vekst.

Skogland (1983) undersøkte virkning av tetthetsavhen-
gig begrensning av matressurser på størrelsen av villrein
ved å måle kjevelengde og slaktevekt av felte dyr som
dessuten ble aldersbestemt på grunnlag av tannutvikling
og tannsnitt. Dessuten ble høyden av levende, ville kal-
ver bestemt relativt til moras høyde ved hjelp av foto og
utstyr for avstandsmåling til motivet ved fotograferingen.
Litteraturopplysninger om bestandstørrelser, areal av
leveområder, andel sommer og vinterbeiter og mengde
av lav ble også benyttet. Tolv sørnorske villreinbestan-
der inngikk i undersøkelsen. Han fant sammenheng
mellom bestandstetthet og simlenes størrelse, men
variasjon mellom bestandene med hensyn til kalvenes
vekstrate etter fødselen og veksten av bukker ble ikke
påvist. Simler i bestander med næringsbegrensning
slutte å vokse når de ble kjønnsmodne. I den tette be-
standen på Hardangervidda økte simlene i vekt til 5-års
alder og letnet deretter med økende alder, mens simlene
i Knutshø og Forelhogna der tettheten var lav og beite-
situasjonen god fortsatte å øke i vekt til de var 10 år
gamle (Skogland 1984a).

Skogland (1988a) viste at tannslitasjen var raskere hos
simler på Hardangervidda enn i Forelhogna-Knutshø.
Han antok at det skyldtes nedbeitede vinterbeiter
(Skogland 1988b) og at det medførte dårligere tygging
og fordøying av både sommer- og vinternæring. Han
konkluderte at dette var en årsak til at simler på Har-
dangeividda tapte vekt etter 6-års alder, med de konse-
kvensene som liten kroppsvekt kan ha for reproduksjon
og rekruttering.
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3.4 Beiteforhold og næringsvalg

Pruitt (1959) fant de største caribou-konsentrasjonene
om vinteren i områder med et tynt dekke av myk og lett
snø. Dyra syntes å ha en terskelverdi med hensyn til
snøens hardhet og snødekkets tykkelse for å trekke til
annet område. Skogland (1978) kom til liknende resul-
tater for norsk villrein. Snøhardheten i fjellet økte utover
vinteren som resultat både av at den ble bearbeidet av
vind og på grunn av skaredannelse. Reinen grov seg
gjennom større dybder av løs snø enn av hard snø. Løs,
dyp snø, særlig når den ble omdannet til sukkersnø om
våren, var også et problem for reinen.

Klein (1970) påpekte at caribou og andre ungulater kan
klare seg i arktiske strøk på grunn av 1) den høye næ-
ringskonsentrasjonen i arktiske planter, 2) fordi snøen
forsvinner flekkvis over lang tid slik at nye, næringskon-
sentrerte planteskudd blir tilgjengelige over en lang tids-
periode, 3) fordi de arktiske ungulatene har en genetisk
betinget reduksjon i fôropptak og vekst om vinteren, og
4) fordi de beiter selektivt på næringsrike planter. Gaare
& Skogland (1980) forutsatte at norske reinbestander
måtte tilpasses tilveksten av lav for å være bærekraftige.
De utviklet  en  matematisk modell for å beregne hvor stor
reinbestanden burde være i forhold til arealet av vinter-
beiter (lav) for å opprettholde likevekt mellom lav og
reinbestand. Skogland (1980) sammenliknet nærings-
strategiene om sommeren hos en arktisk (Prudhoe bay)
og en alpine (Hårdangervidda) bestand av rein/caribou
og fant at caribouen på arktisk tundra sletteland var
mindre selektiv i valg av næringsplanter enn den alpine
reinen. Resultatene var basert på 3 fistulerte dyr, mage-
analyser av felte dyr og klassifisering av vegetasjonsty-
pene som vill rein og caribou beitet i. Tundracaribouen
forflyttet seg etter som vann-nivået på tundraen sank,
mens fjellreinen fulgte tilbaketrekkingen av snøen utover
sommeren, slik at begge bestander beitet områder med
ny, spirende vegetasjon i en lang periode.

White (1983) argumenterte for at selektiv beiting av de
til enhver tid mest næringsrike beiteplantene kunne
flerdoble energi-inntaket og vektøkningen pr dag hos
rein sammenliknet med uselektiv beiting, men stilte
spørsmålet åpent om hvilken årstid som hadde størst
betydning for vekst og kondisjon og dermed reproduk-
sjonsprestasjonene. Staaland & Sæbø (1993) demon-
strerte at næringsverdien i form av konsentrasjon av
mineraler og nitrogen varierte sterkt i beiteplantene i
norske villreinområder gjennom sommerhalvåret. Varia-
sjonene skyldtes artsforskjeller, sesongforskjeller, geo-
grafiske forskjeller og forskjeller i jordsmonn.

Staaland et al. (1983) analyserte næringsstoffer i og
fordøyelighet av vegetasjon fra Svalbard og Hardanger-
vidda. Variasjonen var liten mellom ulike lokaliteter på
Svalbard, men mineral- og proteininnholdet i Svalbard-
vegetasjonen var høyere enn i vegetasjonen fra Hardan-
gervidda. På grunnlag av observasjoner av dyr, analyse
av ekskrementer og tetthet av ekskrementer i ulike
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plantesamfunn fant Staaland et al. (1991) at Svalbard-
rein innført til Brøggerhalvøya i 1978 opprettholdt en høy
reproduksjonsrate og relativt lav dødelighet etter 11 år
på tross av at de høyest prefererte beiteartene da var
omtrent borte, og det var en tydelig generell reduksjon
av plantedekket, mer framtredende for karplanter  enn  for
moser og lav.

Organisering av reinens næringsnisje ble studert av
Skogland (1984b), hovedsakelig på Hardangervidda,
men også ved sammenlikning med andre bestander.
Adferdsstudier, fistulerte dyr, analyser av vominnhold fra
felte dyr, bestandstall og vegetasjonsanalyser ble be-
nyttet. Når bestandstettheten økte og tettheten av lav
avtok ble strøfall og overvintrende deler av karplanter i
økende grad inkludert i vinterdietten. Både fordøyelighet
og tetthet av næringsplanter hadde betydning for diett-
sammensetningen. Om sommeren ble urter, gras og
dvergbusker valgt. Arter som forekom i stor tetthet og
planter i en tidlig vekstfase utgjorde det meste av diet-
ten. Reinen var selektiv i valg av beiteplanter, men se-
lektiviteten avtok når tettheten av foretrukne arter avtok.
Reinen foretrakk lav om vinteren og urter og til en viss
grad gras og dvergbusker om sommeren. Reinen fulgte
snøsmeltingen slik at den beitet spirende vegetasjon om
sommeren. Snøleier var en foretrukket vegetasjonstype
utover sommeren. Om vinteren var beitehabitatet be-
grenset av snøakkumuleringen. Svalbardreinen var
næringsgeneralist i større grad enn fastlandsreinen.
Beitetida ble redusert av sterk vind om vinteren og in-
sektplage om sommeren. Det var relativt stor overlap-
ping i diett og habitatvalg mellom sau og rein, men liten
romslig overlapping. Beitingen av begge arter ble antatt
å ha en positiv virkning på sommerbeitene på Hardan-
gervidda, ved å åpne busk-sjiktet for gras- og urtevekst.

3.5 Synteser

Ved analyse av data fra litteraturen over kroppsvekter,
veiedatoer, kalvingstidspunkt, drektighetsrater og alder
for rein og caribou viste Reimers (1983c) at reproduk-
sjons-alder, drektighetsrate, kalvingstidspunkt og døde-
lighet samvarierte med og kunne være funksjonelt rela-
tert til simlenes høstvekt.

I en sammenlikning av 12 sør-norske villreinbestander
fant Skogland (1983) at når vinterbeitene ikke var ned-
beitet kunne bestandstettheten best beskrives på
grunnlag av areal av sommerbeite og av myr, mens for
reinbestander med tilstrekkelige sommerbeiter var tett-
heten signifikant korrelert med areal av vinterbeite og
volum av lav. Bestandstettheten var best korrelert med
vinterbeite.

I sammendraget til sin doktoravhandling trakk Skogland
(1985b) blant annet følgende konklusjoner: "Nedsatt
mat-tilgang hos villrein om vinteren medførte nedsatte
fødselsvekter og forsinket kalving.  De simler som
beholdt levende kalv, men som led av matbegrensning i
svangerskapet og like etterpå, og som fødte kalv seine-
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re, fikk kortere tid av sommersesongen til å kompensere
for diettkostnadene, noe som resulterte i nedsatt vekst
etter kjønnsmodning.  Ved nedsatt mattilgang i
svangerskapet økte foster/og eller kalvedødeligheten i
forbindelse med fødsel, eller etterpå. Simlene sjanset
åpenbart ikke på en livstruende tilstand ved å beholde
avkom under sult, men gjentok heller drektigheten den
påfølgende sesong. Deres naturlige overlevelse (utenom
jakt) varierte derfor ikke mellom bestander med ulik
mattilgang. Tetthetsuavhengige påvirkninger, som vær-
forhold om vinteren eller sommeren, stress, eller insekt-
plager, økte målbare virkninger i dyras bestandsdyna-
mikk bare ved en forutgående matbegrensning forårsa-
ket av høg tetthet. Ved nedsatt mattilgang, forårsaket av
høg tetthet, økte alder for kjønnsmodning som et resul-
tat av en lengre tid for å oppnå antatt terskelvekt for
reproduksjon.  bukkene vokser fram til alderen for
formeringsdeltakelse, små bukker vokser i flere av
sine år og kan bli like store som bukker født og oppvokst
under bedre betingelser."

På grunnlag av matematisk analyse av demografiske
data og vinterbeitedata fra arbeidene som er referert
ovenfor hevdet Skogland (1986b) at nedgang i rekrutte-
ringsrate og de voksne simlenes størrelse, men ikke
overlevelse, hovedsakelig var forårsaket av begrensnin-
ger i vinternæringen. Produksjonen målt som antall dyr
var høyest ved omtrent 50 % av den økologiske bære-
evnen, men biomasseproduksjonen var høyest ved en
noe lavere dyretetthet.

I et seinere arbeid (Skogland 1989b) settes forskjellene
mellom norske reinbestander og nordamerikanske cari-
boubestander når det gjelder drektighetsrate, størrelse
og alder ved første drektighet, reproduksjonsinnsats og
dødelighet i sammenheng med forskjeller i seleksjons-
trykk. Jaktseleksjon mot de største voksne reinene kan
ha senket kroppsstørrelsen hos simler og ungdyr. Natur-
lig dødelighet av de minste kalvene syntes ikke å opphe-
ve virkningene av næringsbegrenset vekst eller av jakt-
seleksjonen.

Reimers (1989) oppsummerer sitt syn slik: " Alder ved
første gangs drektighet, andelen simler som blir drekti-
ge, kalvingstid og tidlig kalvedødelighet synes å være
knyttet sammen med simlenes kroppsvekter om høsten.
Reinens høstvekter styres primært av miljøfaktorene
sommerstid, særlig beiter og forstyrrelser. Vinterbeite-
nes bidrag til reinens høstvekter er trolig mindre viktig i
områder der reinen kan utnytte sitt vekstpotensiale
sommerstid fullt ut. Der dette av forskjellige grunner ikke
er mulig, vil sterkt slitte vinterbeiter ha vesentlig betyd-
ning for høstvektene."

I en artikkel som delvis er et tilsvar til Reimers (1989)
sin oppsummering gjentar Skogland (1990a):

"Tetthetsavhengig matbegrensning om vinteren be-
stemte første års overlevelse hos kalver. Beiteforholdene
under siste del av svangerskapet påvirket sterkt foster-
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vekst, og dermed fødselsvekt og fødselstidspunkt og
avkommets overlevelse før og like etter fødsel.

I et område med kystklima var værforholdene om
vinteren sterkt begrensende for rekruttering av kalver
fram til ett års alder.

Det var liten forskjell i overlevelse hos voksne simler
i reinstammer med ulik tilgang på sommer- og vinter-
beiter og forskjellig klima.

Vekst hos kalver fra slutten av dieperioden fram til
oppnådd alder for kjønnsmodning varierte ikke mellom
områder med ulik tilgang på vinter- og sommerbeiter.
Vekst hos simler etter oppnådd alder for kjønnsmodning,
og under byrden med årlige svangerskap og diing på
forsommeren, medførte nedsatt kroppsvekst, både pga.
økt tannslitasje på nedslitte vinterbeiter med derav føl-
gende kondisjonstap, og likeens på grunn av begren-
sende kvalitet på seinsommerbeiter i de tørreste inn-
landsstrøk i Sør-Norge.

Begge forhold (sommer- eller vinterbeitenes kvalitet)
påvirket kalvingstidspunktet, men bare knapphet på
vinterbeiter nedsatte rekrutteringen i påviselig grad.

Drektighet varierte lite fra år til år innen områder, og
var lite påvirket av kroppsstørrelse idet vekt for oppnådd
kjønnsmodning varierte med 60 % mellom områder.
Fleksibel alder/størrelse for kjønnsmodning ble ansett
som et resultat av en evolusjonsprosess i forhold til
aldersavhengig predasjonsrisiko.

Den bestemmende faktor for kalvingstidspunkt og
synkronisering av fødsler, var lengden på plantevekstse-
songen. Simlenes kondisjon, forårsaket av vinter- eller
sommerbeitenes kvalitet og mengde virket modifiseren-
de på fødselstidspunkt innen relativt snevre grenser."

Reimers (1996) tar disse problemstillingene opp igjen og
konkluderer slik: "Omfattende datagrunnlag viser at
drektighetsfrekvens, kalvingstid, kalvenes fødselsvekt,
og tidlig kalvedødelighet er sterkt knyttet til simlenes
vekter. Ettersom reinens vekttap (om vinteren) er mode-
rat selv i områder med sterk overbeiting, er det grunn til
å hevde at veksthastighet og endelig kroppstørrelse i
hovedsak er bestemt av beitesituasjonen sommerstid.
Maksimum veksthastighet sommerstid på rundt 400
g/dag (totalvekt) er målt i foringseksperimenter med
tamrein og i noen få villreinområder. I de fleste andre
situasjoner viser både tam og vill rein sommervekst
langt under maksimum.
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4 Identifisering av pro-
blemområder, vurde-
ringer og konklusjo-
ner

Studiene av norsk villrein bygger på et omfattende data-
grunnlag som er grundig analysert. Villreinarbeidene har
dessuten støttet seg til feltstudier og forsøk angående
caribou og tamrein. Sammenliknet med mange andre
pattedyrarter vet vi mye om norsk villrein på bestandsni-
vå. Gjennomgang av litteraturen viser likevel at det er
ulike oppfatninger om hva de eksisterende dataene sier
om den norske villreinens økologi. Dette skyldes at kon-
klusjonene bygger på ulike datasett som kan gi awiken-
de resultater ved tilfeldigheter, at dataene er innsamlet
med ulike metoder, at analysemetodene er forskjellige,
at forskere har valgt å fokusere på forskjellige faktorer
og at resultatene tolkes og diskuteres på forskjellig må-
te. Ser en nærmere på eksisterende studier viser det seg
at de ulike tolkningene særlig skyldes to forhold. For det
første baserer de seg på ulike oppfatninger av meka-
nismene bak villreinens realiserte reproduksjonsytelse,
overlevelse og energibalanse. Disse mekanismene er
ikke studert i særlig grad for vill rein. Det kan en ikke så
lett gjøre med komparative data på bestandsnivå, men
potensialet i det eksisterende materialet er heller ikke
utnyttet fullt ut på dette området, se avsnittet om størrel-
se, vekst og kondisjon nedenfor. Det er lettere å forstå
disse mekanismene i ville bestander gjennom informa-
sjon om den individuelle, aldersavhengige variasjonen i
og samvariasjonen mellom reproduksjonsytelse, energi-
balanse, dødsrisiko og dødsårsaker. For det andre fin-
nes det ikke noen enkle mål på sommerbeitenes kvalitet
og kvantitet tilsvarende det en har for vinterbeitene og
heller ikke for graden av forstyrrelse i ulike sesonger.
Det har derfor egentlig ikke vært mulig å sammenlikne
sommerbeitenes og vinterbeitenes relative kvalitet og
sesongforholdenes betydning for vekst, kondisjon og
dermed for reproduksjon og overlevelse.

4.1 Reproduksjonsytelse og re-
kruttering

Rekrutteringspotensialet hos rein bestemmes av antallet
kjønnsmodne simler siden tvillingfødsler er så sjeldne at
en for praktiske formål kan se bort fra dem. Andelen
drektige simler blir dermed svært viktig. Andelen varierer
mest i de yngste årsklassene på grunn av varierende
alder ved første drektighet

Drektighetsratene for norske villreinbestander er bereg-
net på grunnlag av konstatert drektighet blant simler felt
om vinteren og på grunnlag av simlenes utseende like
før kalvingstidspunktet. Begge ratenes pålitelighet av-
henger av at drektige og ikke drektige simler har samme
sannsynlighet for å bli felt eller observert. Gjeld-simler
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feller geviret i februar-mars, samtidig med kalvene og
noe seinere enn bukkene, mens drektige simler feller
geviret etter kalvingen (Lier-Hansen 1994). Hos Kaminu-
riak-caribou skilte simlene som ikke var drektige lag
med flokkene av drektige simler før de nådde kalvings-
området (Parker 1972). Jeg har ikke funnet tilsvarende
opplysninger i litteraturen om norsk villrein, men voksne,
gevirløse simler kan kanskje ha fordel av å ikke blande
seg med de mer dominerende drektige simlene med
gevir på vårvinteren. I så fall kan romlig atskillelse av
drektige og ikke drektige simler mot vårparten være en
medvirkende forklaring til de økende drektighetsratene
som Reimers (1983a) fant utover vinteren, og det kan ha
påvirket estimatene for drektighetsrater generelt. I jaktti-
da om høsten er den sosiale strukturen annerledes enn
om vinteren, og dyra som felles velges ut på en annen
måte. Undersøkelse av ovariene av simler felt i jakttida
for å registrere tegn på tidligere reproduksjonsaktivitet
(retrospektiv reproduksjonsanalyse) er antakelig en vel
så god metode for estimering av drektighetsrater foregå-
ende vinter (Heggberget 1998). Men de tidligere brukte
metodene bør fortsatt anvendes, både av hensyn til
sammenlignbarheten i langtidsseriene på villrein og fordi
alle metodene har skjevheter og metodiske problemer,
som vi får mer kontroll med ved å anvende flere meto-
der.

De norske kalvetellingene angir antall kalver pr. 100
simler som er minst ett år gamle. De ett år gamle simle-
ne har som regel ikke kalv og drektighetsraten er gjerne
lavere for 2-åringer enn for eldre simler. Tallene for
kalverekrutteringen avhenger derfor ikke bare av pro-
duktiviteten hos de voksne simlene og av den tidlige
kalvedødeligheten, men også av andelen ett-åringer og
to-åringer som ikke reproduserer, d.v.s. av rekrutterin-
gen i forutgående år. Bergerud (1971) fant en slik sam-
menheng for caribou på Newfoundland. Variasjonen i
kalveandelen i hans undersøkelse ble best forklart ved
variasjonen i kalverekrutteringen to år før. (Caribouene
han observerte ble seinere kjønnsmodne og fikk oftest
ikke kalv før de var tre år gamle, og han var i stand til å
skille ettåringene fra eldre simler i sine tellinger). Det vil
åpenbart være klargjørende å finne tilleggsmetoder som
kan skille bedre mellom de ulike faktorene som bidrar til
rekruttering.

Retrospektiv reproduksjonsanalyse basert på ovarier fra
jakttida kombinert med opplysninger om melk i juret vil
gi informasjon om drektighetsraten i bestanden og den
tidlige kalvedødeligheten (Heggberget 1998). Denne
metoden vil dessuten gi reproduksjonsdata på individni-
vå, i motsetning til kalve- og strukturtellingene. For-
skjellen i drektighetsrater mellom bestander ser ut til
hovedsakelig å skyldes variasjon i alder ved første drek-
tighet, men også at en varierende andel simler tar re-
produktive hvileår. Ved å analysere ovariene, i tillegg til
standardmaterialet av kjever og slaktevekter som sam-
les inn fra felte dyr, kan vi koble den individuelle repro-
duksjonssuksessen og bestandenes reproduksjonssuk-
sess sammen med simlenes alder, størrelse og kondi-
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sjon (se også avsnittet om størrelse, vekst og kondisjon
nedenfor).

Informasjonen om alder ved første drektighet i norske
villreinbestander stammer fra vinterfelte dyr og fra ob-
servasjoner av melk i juret hos simler felt om høsten.
Ovarieanalyse fra vinterfelte dyr har gitt informasjon om
kjønnsmodningsprosessen og alder ved første ovula-
sjon, men fra et ganske lite antall dyr (Skogland 1989a).
Materialet bør økes.

Den mulige betydningen av bukkenes egenskaper og
leveforhold for rekrutteringen i villreinbestandene er
relativt lite studert. Det antas imidlertid at parringstids-
punktet kan forskyves til seinere på høsten i bestander
med liten andel av eldre bukker fordi de eldre bukkene
kommer tidligst i brunst. Det kan ha konsekvenser for
kalveoverlevelsen og simlenes kondisjon. Hvordan dette
forholder seg i ville bestander kan trolig belyses til en
viss grad ved å undersøke testikkelutviklingen og sper-
mieproduksjonen hos aldersbestemte bukker fra jakttida
og sammenlikne progresjonen i testikkelutviklingen med
follikkelutviklingen hos simlene i bestanden.

Hva som bestemmer fordelingen av hannkalver og
hunnkalver hos rein ved fødselen er foreløpig uavklart
siden resultatene er motstridende. Jeg er ikke kjent med
studier av bukkenes mulige rolle i dette, men de er po-
tensielt betydningsfulle fordi sædcelletypene kan ha ulik
vitalitet. Bukkenes individuelle betydning må kunne
undersøkes ved genetisk farskapstesting. Befruktnings-
tidspunkt i forhold til brunstbølgen kan også tenkes å ha
betydning, både med hensyn til bukkens sædsammen-
setning og simlenes alder eller kondisjon. Merkede tam-
reinflokker eller dyr i fangenskap vil være mer velegnet
for slike studier enn villrein.

4.2 Dødsårsaker

Vi vet ganske mye om dødelighetsratene for villrein
gjennom jaktstatistikk, tellinger og analyse av livstabel-
ler, og kan relativt enkelt få ytterligere informasjon om
kalvedødeligheten gjennom undersøkelser av ovarier og
melkekjertler. Vi vet at jakt er den viktigste dødsårsaken
for voksen rein og kan ha god oversikt over denne døds-
årsaken gjennom fellingsstatistikken, men når det gjel-
der dødsårsakene og dødsomstendighetene for kalvene i
sommerhalvåret har vi lite informasjon. Det er vanskelig
å belyse årsakssammenhenger uten denne informasjo-
nen, men det er heller ikke lett å framskaffe slike opp-
lysninger fra de lite tilgjengelige sør-norske villreinområ-
dene.

Mortalitetssendere er benyttet på tamrein og vill caribou,
men de egner seg ikke på de minste kalvene (Bjärvall et
al. 1990) som hos oss ser ut til å ha den høyeste og
mest variable dødeligheten. I oversiktlig terreng på
Svalbard, Sør-Georgia og deler av Nord-Amerika har
oppleting av kadavre gitt bra resultater. I Sør-Norge vil
effektiviteten nok bli svært lav ved denne metoden. Et
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omfattende feltarbeid utført av norske forskere i kal-
vingstiden har resultert i funn av svært få døde kalver,
om en ser bort fra rester funnet i ørnereir. Slike rester er
vanligvis ikke egnet til å bestemme dødsårsaken. Kan-
skje kan effektiviteten økes ved å holde øye med rov-
fugler og åtselfugler, men med eksisterende metoder
finnes det antakelig ikke noe alternativ til langvarig felt-
arbeid.

Predasjon er ikke ansett for å være noen viktig faktor i
norske villreinområder på grunn av at de store predato-
rene mangler eller er fåtallige i villreinområdene. Den
økende gaupepredasjonen på tamrein i Nord-Trøndelag
og den økende gaupebestanden i Midt-Norge indikerer
imidlertid at predasjon snart kan bli en viktigere faktor i
midt-norske villreinbestanders økologi. Men habitatet for
gaupe og villrein i Midt-Norge kommer kanskje ikke til å
overlappe i noen stor grad. Jerven kan ha betydning
som predator på små reinkalver, men bestanden av jerv
er liten i Sør-Norge. Også mindre predatorer, spesielt
kongeørn, kan ta rein, særlig kalver, men vi vet lite om
disse predatorenes betydning for kalverekrutteringen og
for voksendødeligheten i villreinbestandene.

Snøforholdene og værforholdene har vist seg å ha stor
betydning for dødeligheten om vinteren, og for dødelig-
heten av relativt nyfødte kalver. Det ville være nyttig om
en kunne finne sammenhenger som gjør det mulig å
uttrykke snøforholdene og vinterbeitets tilgjengelighet
som funksjon av meteorologiske data. Et prosjekt med
dette formålet pågår. Prosjektet skal også benytte eks-
isterende data fra reinbeiter, reinbestander og meteoro-
logiske målinger i tidligere år til å undersøke sammen-
henger mellom vær, snøforhold, beiter og reinbestande-
nes rekruttering og forflytninger (Heggberget & Gaare
1996).

Jakt er den viktigste dødsårsaken for voksen villrein i
Sør-Norge. I de fleste bestandene ser det ut til å ha vært
en god ballanse mellom jaktuttak og rekruttering etter at
en begynte å benytte en bevisst, rettet avskyting, slik at
bestandene har vært holdt i nærheten av de planlagte
tetthetene. Bestanden på Hardangervidda som er den
største av villreinbestandene og har det største leveom-
rådet har vært den minst styrbare. Den er også den
minst oversiktlige av de norske villreinbestandene. Re-
duksjonsfellingene i denne bestanden, som resulterte i
sterkere bestandsreduksjon enn forventet på grunnlag av
fellingsstatistikken og gjennomsnittlig rekrutteringsrate,
indikerer at intens jakt kan medføre utilsiktet dødelighet
eller rekrutteringssvikt, kanskje som resultat av økt
stress.

Tidligere tiders jakt og fangst av rein var antakelig lite
selektiv sammenliknet med jakten etter at effektive sky-
tevåpen ble vanlige (Lier-Hansen 1994), men den kan ha
vært ganske effektiv. Villreinenen har utviklet sine egen-
skaper under et beskatningsregime av rovdyr og av
primitiv jakt og fangst. Med effektive våpen, og jakt som
rekreasjon, velger jegerne ut individene de feller etter
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andre kriterier enn tidligere, og ganske forskjellig fra de
aktuelle rovdyra. At jegerne har tendens til å velge store
dyr kan ha konsekvenser for genetisk betinget størrel-
sesutvikling, men også for kalveproduksjon, kalvings-
tidspunkt og kalveoverlevelse, sett på bakgrunn av det
som er referert i litteraturoversikten om sammenhenger
mellom størrelse og rekruttering. Når jakt er den viktig-
ste dødsårsaken for voksen villrein på fastlandet har
jaktseleksjonen potensiale til å bli en viktig faktor både i
bestandenes produktivitet og genetiske utvikling. Økt
forståelse for virkningene av jaktseleksjonen er en bety-
delig forskningsmessig utfordring framover.

4.3 Sesongbeiter, sommerbeite-
teorien og vinterbeiteteorien

Det er vist gjentatte ganger at tilgjengeligheten av vin-
terbeite har stor betydning for overlevelsen om vinteren.
Men det er ulike oppfatninger når det gjelder den relative
betydningen av sesongbeitene for vekst, reproduksjon
og spekalv-tap hos de overlevende dyra. Essensen i de
ulike oppfatningene av betydningen av beiteforholdene
sommer og vinter kan sammenfattes i to teorier som jeg
her kaller sommerbeiteteorien og vinterbeiteteorien.
Begge teoriene antar at det er sammenheng mellom
høstvekt og sannsynligheten for å bli drektig og at kal-
vens fødselsvekt og fødselstidspunkt har betydning for
tidlig kalvedødelighet. God høstkondisjon gir økt sann-
synlighet for å bli drektig, mens store, tidlig fødte kalver
har bedre overlevelse. Begge teoriene modifiseres dess-
uten av ekstreme klimatiske forhold og av forstyrrelser,
f.eks. insektstress. Ingen av teoriene skiller klart mellom
effekter av størrelse, vekt og kondisjon. I korthet er ar-
gumentasjonen i de to teoriene slik:

Sommerbeiteteorien.  Simlenes vekst til voksen alder og
simlenes høstvekter avhenger primært av beiteforholde-
ne om sommeren. Simlenes vekttap om vinteren har
ingen entydig sammenheng med vinterbeitene unntatt i
ekstreme tilfeller. Sommerbeiteforholdene, inkludert
forstyrrelse, og høstkondisjonen er derfor de viktigste
faktoren for kalvingstidspunkt, fødselsvekt og kalvenes
overlevelse. Seint fødte kalver som taper vekst første
sommer kan ta det igjen ved kompensatorisk vekst sei-
nere år dersom beiteforholdene om sommeren er gode.

Vinterbeiteteorien.  Dårlig vinterbeite som reduserer sim-
lenes seinvinter- og vårkondisjon fører til langsommere
fosterutvikling og seinere fødte, mindre kalver med dår-
ligere overlevelse. Simler som føder seint har toppen av
melkeproduksjonen seinere på sommeren og rekker ikke
å utnytte sommerbeitet til egen vekst og kondisjonsøk-
ning i samme grad som simler som føder tidlig. Seint
fødte kalver tar ikke igjen tapt vekst seinere, men forblir
mindre som voksne.

Resultater og tolkinger som bygger opp under sommer-
beiteteorien under norske forhold finnes hos Reimers
(1980, 1983c, 1989, 1996), Reimers et al. (1983) og
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Reimers & Ringberg (1983) og under nordamerikanske
forhold hos Bergerud (1996). Vinterbeiteteorien støttes
under norske forhold i arbeider av Skogland (1983,
1984b, 1985b, 1986b, 1988a, 1988b, 1990a, 1990b).

Eksperimentelle, fysiologiske arbeider gir ikke entydige
eller ensidige momenter til støtte for den ene eller den
andre av teoriene (Espmark 1980, Jacobsen et al, 1977,
1981, Ryg & Jacobsen 1982, Rognmo et al. 1983), og
noen økologiske arbeider poengterer betydningen av
både sommer- og vinterbeiter (Leader-Williams & Rick-
etts 1982, White 1983, Crê'te et al. 1996, Ouellet et al.
1997). Resultatene til Helle & Kojola (1994) for finske
tamrein støtter i hovedsak opp under vinterbeiteteorien,
selv om betydningen av insektstress om sommeren
også poengteres.

For å få en bedre forståelse av den relative betydningen
av sesongbeitene er det særlig behov for bedre kunn-
skap om beitene i barmarksperioden. Beitesituasjonen
på denne tida av året er atskillig mer kompleks og van-
skelig å få oversikt over enn i snøperioden. Her trengs
en metodeutvikling med sikte på systematisering og
forenkling av parametre til bruk i analyser av beitenes
betydning for reinens vekst, kondisjon og økologi, men
kompleksiteten i sommerbeitene vil antakelig bli proble-
matisk å håndtere. Det er behov for et nært samarbeid
mellom fysiologiske og økologiske studier for å forstå
kompleksiteten og hvordan forenklede parametrer
eventuelt kan utvikles.

4.4 Størrelse, vekst og kondisjon

Et dyrs størrelse, vekst eller kondisjon er ikke entydige
begreper. I reinlitteraturen er disse begrepene, og de
ulike betydningene de kan ha, i en del tilfeller benyttet
om hverandre. Dataanalyser, tolking av resultater og
sammenlikning av resultater vil tjene på større klarhet i
bruken av disse begrepene.

Begrepet kondisjon brukes i zoologien vanligvis om det
som vi i dagligtale kaller dyrets "hold", og er primært et
uttrykk for dyrs varierende energireserver. Jordhøy
(1995) presiserer også denne betydningen og sier at
forholdet mellom underkjevens lengde og slaktevekten
er brukt som mål på kondisjon hos villrein. En del av den
norske reinlitteraturen avviker likevel fra dette ved at
både skjellettmål (kjevelengde) og vekt blir omtalt og
behandlet som mål for kondisjon. Et dyrs vekst og stør-
relse kan komme til uttrykk både gjennom skjellettstør-
relse og vekt, men størrelsen kan ha andre årsaker og
biologiske konsekvenser enn det kondisjonen har. For de
fleste problemstillinger er det hensiktsmessig å skille
mellom disse begrepene. Dette er i overensstemmelse
med Gerhart et al. (1996) som viste at kroppsvekt hos
caribou ikke nødvendigvis reflekterte energireservene.

Andre vanlige kondisjonsindekser for hjortedyr inklusive
rein er tykkelsen av fettlag under huden, fettprosenten i
femurmargen og nyrefettindeksen. Når slike fettindekser
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ofte ikke er innhentet for jaktmateriale skyldes det nok at
det er en fordel å unngå å gjøre datainnsamlingen for
omfattende for jegerne. Det kurvilineære forholdet mel-
lom et dyrs vekt og et lengdemål fra dyret, hos hjortedyr
gjerne en kombinasjon av slaktevekt og kjevelengde, er
et godt alternativ til ulike fettindekser, fordi energireser-
vene også omfatter andre kroppsvev enn fettvevet. Noen
av trekkene i norsk villreins reproduksjonsøkologi kan
belyses bedre ved å skille mellom begrepene skjellett-
størrelse, kroppsvekt og kondisjon i større grad. Også
på dette området bør fysiologiske betraktninger i økende
grad integreres i de økologiske studiene, helst gjennom
et nært samarbeid mellom fysiologer og økologer.
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