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Villreinen har forsvunnet fra Lus-
ter kommunes del av Breheimen. 
Hvorfor skjedde dette? Ja, det er 
mest sannsynlig menneskeskapte 
påvirkninger som ligger til grunn. 
Kan vi gjøre noe med disse nega-
tive endringene av økosystemet? I 
Luster utredes nå mulighetene for 
reetablering av villrein til fjellom-
rådene hvor den har vært en natur-
lig nøkkelart siden steinalderen.

Bakgrunn og lokalitet
Luster kommune, Fylkesmannen i Sogn 
og Fjordane og en lokal arbeidsgruppe 
har ytra ønske om å få villreinen tilbake 
til fjellene mellom Sognefjellsveien og 
Jostedalsbreen (heretter kalt ”studieom-
rådet”). Her har det i tidligere tider vært 
mye rein, men bestanden har hatt mar-

kant tilbakegang. De eldste sporene et-
ter villreinfangst i området går så langt 
tilbake som til 5500 år f. Kr., mens det 
er en overvekt av fangstminner bygget 
betydelig senere enn dette. Man kan 
fortsatt se tydelige tegn etter tidligere ti-
ders fangst. På 1900-tallet ble den opp-
rinnelige villreinen redusert til en liten 
stamme i nordøst og ut mot Romsdalen 
i nordvest på grunn av omfattende tam-
reindrift. Så langt vi kjenner til er det 
ikke gjort registreringer av villrein i 
vinter- og vårsesongen i området på mer 
enn 40 år, med få unntak på midten av 
1990-tallet.

Studieområdet grenser til villrein-
områder i nord og nordvest, og områder 
med forvillet tamrein både mot sør og 
øst. Typisk for Luster kommune er et 
klima med mye nedbør, der vinterforhol-
dene i fjellet domineres av mye snø og 
usikker beitetilgjengelighet. Antallet av 
rovdyr, i hovedsak jerv, har vært økende 
i området, særlig de siste 10-15 årene. 
Det jaktes stadig villrein i de nordlige 
deler av området, det er da i hovedsak 
dyr fra Ottadalen Sør-stammen som er 

på tur innom Luster kommune.
I 1997 ble det gjort forsøk på å eta-

blere stammen på nytt ved utsetting av 
rein. Dyrene forsvant samme vinteren 
og blandet seg sannsynligvis med vill-
reinstammer i nordøst. Per dags dato er 
det kun noen streifende bukker som be-
søker området om sommeren og høsten.

Mål
Motivasjonen for å reetablere en vill-
reinbestand er fl ersidig: Opplevelsen av 
å møte villrein på fjellet, jaktmuligheter, 
tradisjoner og gleden av å vite at Luster-
fjellene er et fullverdig norsk fjelløko-
system betyr mye. Vi er avhengige av 
å bevare våre økosystemer som intakte 
også i fremtiden for at de skal fungere 
dynamisk og kunne tilpasse seg ytre på-
virkning. Brukere av fjellområdene kan 
se en verdi i seg selv bare ved å vite at 
det fi nnes villrein på fjellet, uten at man 
selv nødvendigvis ser reinen. 

Villreinen fungerer som en paraply-
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art. Det betyr at man ved reetablering og 
optimal forvalting av artens leveområ-
der også tar vare på store arealer og er 
med på å restaurere hele økosystemet.

Mange endringer har skjedd i dette 
økosystemet de siste 30-40 årene og si-
den sist gang det var en bærekraftig vill-
reinbestand her. Dette være seg vann-
kraftutbygginger, hytter, tamreindrift, 
antall av rovdyr og klima, nasjonalpark, 
turisme, og mer. Resultatet av disse 
endringene, samt dagens og fremtidens 
situasjon vil ha stor betydning for mu-
lighetene for suksess ved et eventuelt 
reetableringsforsøk for villrein i Luster.

Utredningen for reetableringsmulig-
hetene setter søkelys på områdets forut-
setninger for en stabil villreinstamme. 
Herunder belyses naturgrunnlag, se-
songavhengig beitegrunnlag, klima, 
nærliggende bestander av både vill- og 
tamrein og deres spredningsmekanis-
mer, husdyr, rovdyr, menneskelige akti-
viteter, turisme og inngrep/utbygginger 
i området, forvaltning og jakt. Målet er 
å gjøre rede for, vurdere og rangere ak-
tuelle metoder for reintroduksjon, slik at 
sannsynligheten for et vellykket resul-
tat blir størst mulig dersom reetablering 
settes i gang.

Om reetablering
Vi har sett mange eksempler på gjen-
nomførte reintroduksjoner og innfø-
ringer av arter. DN og NINA driver et 
avlsprosjekt og utsetting for å reetablere 
fjellreven til norske fjellområder, rein 
har blitt satt ut fl ere steder, blant annet 
Lærdal-Årdal, Trollstigen, etc. Dette er 
altså ikke et unikt prosjekt, men fortsatt 
mener vi og arbeidsgruppen at det er 
viktig.

Ethvert reetableringsprosjekt er av-
hengig av mange ulike faktorer for å 
oppnå det ønskede resultat. Det første 
man bør spørre seg er derfor: Hvorfor 
forsvant arten i utgangspunktet? Har 
forholdene som eventuelt forårsaket ut-
ryddingen av reinen i Luster-Breheimen 
blitt endret slik at et reintroduksjonsfor-
søk nå har gode sjanser for å lykkes? Er 
økosystemet åpent for naturlig rekoloni-
sering i dag? Har forholdene endret seg 
eller er det sannsynlig at de vil endre seg 
i en retning som er ideell for den frem-
tidige overlevelsen til reinen? Dersom 
ikke svaret på disse spørsmålene er et 
defi nitivt ja mener vi at man bør bruke 
penger og tid på noe annet.

Noen viktige faktorer å vurdere ved 
reetablering:

• Området må ha stor nok bærekapa-
sitet og variasjon til at den reintroduser-
te villreinbestanden kan være levedyk-
tig over tid.

• Det er ofte nødvendig å restaurere 
eller forbedre leveområdet før man gjør 
en reintroduksjon.

• Naturlig rekolonisering fra nærlig-
gende populasjoner vil være den minst 
kontroversielle formen for restaurering 
av villrein i Luster siden denne formen 
for reetablering ofte er lettere å få til 
rent økologisk og lettere å akseptere for 
allmennheten og myndighetene. Suk-
sessen av naturlig rekolonisering av-
henger av mange faktorer. Størrelsen 
på kildepopulasjonen og avstanden til 
denne, samt demografi ske parametre, 
spredningsrate og spredningsdistanser 
setter begrensninger for reinens evne til 
å rekolonisere nærliggende områder.

• For å øke sannsynligheten for en 
vellykket reintroduksjon bør individene 
bare settes ut i habitat og landskap som 
tilfredsstiller reinens spesielle krav. 
Grundige undersøkelser av habitatets 

Studieområdet grenser til villreinområder i 
nord og nordvest, og områder med forvillet 
tamrein både mot sør og øst. Kart: Lilleeng/
Colman
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av genetisk drift og innavl er ofte pro-
blemer når grunnleggergruppa er liten. 
Dette er vist også hos arter med livshis-
torietrekk som i utgangspunktet skulle 
minimere tap av genetisk variasjon. For 
reinsdyr er dette ikke et sannsynlig pro-
blem, men man bør likevel være proble-
met bevisst.

• Reintroduserte dyr bør overvåkes 
og/eller undersøkes av veterinær for å 
unngå at smittsomme sykdommer spres 
inn til området.

• Vi må ikke glemme det sosioøko-
nomiske aspektet og bekymringer som 
assosieres med reintroduksjoner. Når 
det er nødvendig, og dette gjelder nes-
ten alltid, bør man gjøre sosioøkono-
miske studier for å sette søkelyset på 
betydning, kostnader og fordeler av 
reintroduksjonsprogrammet for lokal-
samfunnet. Hva er viktigst for samfun-
net? Hvilken effekt vil restaureringen 
ha på økosystemet?  Vil det bli negative 
interaksjoner med beitende husdyr eller 
vil antall rovdyr i området øke på grunn 
av de reintroduserte reinsdyrene? Vil 
man kunne se økonomiske fordeler el-
ler ulemper ved et vellykket prosjekt? 
Dersom restaureringen eller reintroduk-
sjonen av reinen ikke støttes av lokal-

samfunnet vil man sannsynligvis ikke 
ende opp med et positivt resultat av pro-
sjektet.

Reetablering i Luster?
Bevanger m. fl . vurderte i 2007 (NINA 
rapport 227) at reintroduksjon av rein til 
området vil være krevende. Det at det 
ikke ser ut til å være gamle simler med 
”kunnskap” om beiteområda i studie-
området medfører at spontantrekk eller 
opptak av gamle trekk til området er 
mindre sannsynlig. Likevel har vi sett at 
gamle trekkveier kan gjenopptas i rein-
stammer selv etter mange år uten denne 
tradisjonen.

Værforhold og da særlig snødybde, 
som er viktig i forhold til tilgjenglig-
het av beitene, vil sannsynligvis være 
avgjørende for om reinen holder seg i 
området, eller om de trekker til de mer 
nedbørsfattige områda i øst mot Gud-
brandsdalen. Sommerbeitet i Lusters 
del av Breheimen er meget godt og be-
tyr et stort potensial for betydelig økt 
beitebruk. Snørike vintre med relativt 
oseanisk klima gjør at vinterbeitet er 

Villrein fotografert i 2009 ved Austdalsvatn 
og Austdalsbreen. Foto: Einar Ese

egnethet bør gjennomføres for å fi nne 
de geografi ske lokalitetene som er best 
egnet for utsetting av dyr.

• Populasjonen hvor individene skal 
hentes fra bør velges med omhu. Ideelt 
sett bør de være så nært genetisk be-
slektet som mulig opp til den populasjo-
nen man vil restaurere. Når det gjelder 
reinsdyr så vil vi påstå at atferdsmønster 
er det viktigste utvalgskriteriet. 

• Antallet individer som settes ut i 
reintroduksjonsforsøk må ikke være for 
lavt. Grunnleggerindividene er sårbare 
for de samme utryddingstruslene som 
naturlig små populasjoner: miljøend-
ringer, demografi sk stokastisitet, innavl, 
predasjon og for høyt jaktuttak fra men-
nesker. For å redusere perioden hvor den 
introduserte reinen er utsatt for disse 
risikofaktorene bør det primære målet 
være å ha maksimal populasjonsvekst i 
den første fasen. Dette kan oppnås ved å 
sette ut mange individer i høykvalitets-
habitat. Vekstraten økes også ved å sette 
ut individer i den mest reproduktive al-
deren. For en haremdannende art som 
rein bør kjønnsratioen forskyves sterkt i 
retning av simledominans for å få en så 
høy vekstrate som mulig.

• Tap av genetisk variasjon som følge 
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dalen-sør vil kunne få stor betydning for 
den naturlige spredning av villrein mot 
Luster-fjellene fra nord og nord-øst. Ar-
beidsgruppen sammen med forvalterne 
fra Ottadalen er i ferd med å organisere 
akkurat dette. 

Mulige metoder for reintroduk-
sjonen av villrein i Luster

1) Utsetting
En metode for å få tilbake villreinstam-
men i Luster er utsetting. Et naturlig 
spørsmål her er hva slags rein man skal 
innføre til området. Kan villreinområda 
rundt Breheimen akseptere en eventuell 
innblanding fra den utsatte reinen uav-
hengig av hva slags avstamming disse 
har? Det kan tenkes at rein som fl yttes 
fra områder hvor det er langt mellom 
sesongbeiter fortsatt vil vise vilje for 
lange trekk. Dette kan øke risikoen for 
at reinen forsvinner fra området. Derfor 
vil det være bedre å sette ut tamrein som 
nå bruker relativt små områder og med 
noenlunde samme beitegrunnlag. 

Det kan se ut til at myndighetene 
ønsker å stramme inn på utsetting av 
tamrein og det kan derfor være mer ak-

tuelt å introdusere forvilla tamrein. Ved 
vedtak om å bruke forvilla tamrein bør 
man se til villreinområder med noen-
lunde samme egenskaper som Luster-
fjella. Produksjonen må være stor nok 
i de aktuelle villreinområdene til at om-
rådet tåler at man fl ytter ut de ønskede 
dyrene. 

Dersom man først skal sette ut rein til 
området bør man sette ut relativt mange. 
Hovedvekten bør være på simleårskal-
ver, og det kan være best å sette de ut på 
sein høst for at dyrene skal være unge 
nok. 

2) Naturlig spredning
Den minst inngrepskrevende og mest 
økologiske metoden for reetablering 
av villrein er ved naturlig spredning 
fra nærliggende villreinområder. Her er 
det Ottadalen Sør-stammen som er den 
aktuelle kilden. For å framprovosere en 
naturlig spredning av villrein må antall 
individer i Ottadalen Sør-stammen økes 
over tid. Det kreves dermed et redusert 
jaktuttak i Ottadalen Sør og særlig langs 
grensene mot Luster kommune. Når 
kunnskapen om trekkveier har dødd ut i 
bestanden kan det ta mange år før et nytt 

lite tilgjengelig og derfor er vinterbeitet 
den begrensende ressurs. Likevel tror vi 
at beitegrunnlaget kan være stort nok til 
å opprettholde en villreinstamme, men 
størrelsen og potensialet må utforskes 
før man kan etablere et fornuftig og ba-
lansert forvaltningsmål. I gunstige vin-
tre vil områdene i Luster være attrak-
tive beiter. En viktig funksjon for dette 
området vil være å avlaste beitepresset 
i Skjåk og gi reinstammene i øst god 
tilgang på luftingsplasser også i framti-
den, da tilgangen på insektfrie soner ser 
ut til å kunne bli mer sparsom. Et større 
og sammenhengende villreinområde 
mellom Ottadalen i nord og Luster i sør 
kan tenkes å være mer lik den ”opp-
rinnelige” villreinutbredelse og areal-
bruk fra gammelt av. 

Hvis ikke dagens rovviltforvaltning 
endres radikalt vil ikke rovdyrbestan-
dene være store nok til å ha en signifi -
kant effekt på villreinens overlevelse i 
området. Noe tap kan man regne med, 
men det er en del av villreinens verden 
og fjellets økosystem. Disse artene har 
ko-evolvert og er en viktig årsak til rei-
nens naturlige atferd.

De nærliggende bestander av villrein 
kan skape utfordringer i form av utveks-
ling av dyr mellom bestandene. Konse-
kvensen av dette avgjøres av hva slags 
rein som reintroduseres til Luster. 

Menneskelige inngrep og aktiviteter 
har påvirket det totale arealet med til-
gjengelige villreinbeiter i dette områ-
det, men vi tror dette ikke er av så stor 
betydning i forhold til reetablering hvis 
menneskelig ferdsel fortsetter på dagens 
relativt lave nivå. Dersom det senere, 
for eksempel når villreinen har trukket 
inn i Luster, viser seg at det bør settes 
inn tiltak mht ferdsel (eks. omlegging 
av stier), må det være åpning for dette.

Jakta er av avgjørende betydning. 
Skal man etablere en sunn og naturlig 
villreinstamme i området må rein som 
er på vei til å trekke ut til området fre-
des også under jakta. Det er opplagt at 
dagens jakt langs grensen til Luster-
fjellene fjerner eller forstyrrer reinsdyr 
som potensielt er med på en naturlig 
reetablering av området. Disse reins-
dyrene representerer den fremtidige 
bruken av området og vil potensielt bli 
tradisjonsbærere i fl okken som lærer an-
dre reinsdyr til å bruke Luster-fjellene. 
Samtidig legger de luktsporet dit vi vil 
at fl ere rein skal følge etter. Å frede en 
sone for jakt langs grensen med Luster-
fjellene og et godt stykke inn mot Otta-

Villreinen har vært en nøkkelart i Lusters fjellverden siden steinalderen. Foto: Einar Ese
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kunnskap om disse områdene er det 
større sjanse for at prosjektet gir ønsket 
resultat. 

Ved utsetting, kan det være et alter-
nativ å gjerde inn et stort område som 
reinen får bevege seg fritt innenfor, slik 
at det ikke vil være mulig for reinen å 
trekke ut av området. Dette gjerdet bør 
stå lenge nok til å sikre at reinen eta-
blerer kalvingsområder og tradisjoner 
for bruk av området før man lar dyrene 
bevege seg helt fritt. Valg av område for 
inngjerding må gjøres med omhu. Det 
må inneholde egna kalvingsland, snø-
fattige vinterbeiter og samtidig tilgang 
på snøfonner/breer i sommerhalvåret. 

Det kan være hensiktsmessig å ha 
en viss frekvens av gjeting /oppsyn de 
første åra etter at rein er etablert i stu-
dieområdet. Gjeting vil være aktuelt på 
særskilte steder der en forventer at rei-
nen kan komme til å trekke ut av om-
rådet, og en gjeter vil kunne til en viss 
grad drive dyrene til områder som er 
godt egnet for årstida. Slik vil sjansen 
for at dyrene trives og blir værende i 
området øke. 

Det kan diskuteres om dyrene skal 
fôres om vinteren, slik som man gjør 
med elg, hjort og rådyr i visse områder. 
Vinterforing kan være en effektiv måte 
å få rein til å bli i området ved naturlig 
spredning. 

Selv om disse tiltakene ikke er natur-
lige vil de være med på reetableringen 
av villreinsbestanden i studieområdet 
og er dermed starten på tilbakeføringen 
til et fullverdig norsk fjelløkosystem.

Oppsummering
Vi mener at det er et godt grunnlag for 
å få reetablert villreinen i Lusters del av 
Breheimen og en reintrodusering kan 
absolutt gi vellykkede resultater i dette 
området. Dette vil kreve en plan for de 
tiltakene man velger, økonomiske res-
surser og krever samtidig lokal vilje 
til å gjennomføre de tiltakene som blir 
valgt. Det viktigste ”passive” tiltaket er 
å stoppe jaktuttaket av rein i grenseom-
rådene til Luster kommune.

Dette er et utdrag fra: Colman, J.E. & 
M.S. Lilleeng. Under bearbeidelse. Re-
etablering av villrein i Luster kommune. 
Naturrestaurering AS Rapport. 34 sider.

Korrespondanse:
jonathan.colman@umb.no 
marte.lilleeng@umb.no

trekk oppstår tilfeldig. Her vil antagelig 
vindretning, snøforhold og forstyrrelser 
i de kommende år spille en avgjørende 
rolle.

Fra andre villreinområder ser vi at 
randsonene ofte bare blir brukt når vill-
reinstamma er stor. Ved lavere popula-
sjonstetthet ser man ofte at reinen i ho-
vedsak oppholder seg i kjerneområdene. 
Vi ser fra historien at det i hovedsak er i 
perioder med høy bestandstetthet at det 
forekommer migrasjon mellom de ulike 
stammene, selv om vi i dag ved hjelp av 
GPS-teknologi har registrert hyppigere 
tilfeller av migrasjon enn tidligere antatt 
(eksempelvis mellom Setesdal øst og 
vest (NINA dyreposisjoner)). En økning 
i bestanden i nordøst tilsier at sannsyn-
ligheten blir større for at populasjonen 
sprer seg til per i dag ubrukte områder.

Er det så slik at et ubrukt område 
er ensbetydende med et ubrukelig om-
råde? Nei. Ubrukte områder kan i visse 
tilfeller forklares av at tradisjonen for 
bruk av området har dødd ut. Villreinen 
er i høyeste grad en kulturbærer - ikke 
bare i betydningen som et symbol for je-
ger- og sanker- menneskenes kulturhis-
torie, men villreinen bærer selv en viss 
form for kultur innen sin egen stamme. 
Reinens trekkmønster er i mindre grad 
genetisk nedarva og i større grad lært at-
ferd. Det er kunnskap som overføres fra 
de gamle, erfarne simlene til de yngre 
individene - vi kaller det kulturoverfø-
ring innen fl okken.

Ved økt populasjonsstørrelse i nord-
øst vil dyr tilslutt trekke over til Luster/
Breheimen. Værforhold de første vin-
trene etter at dyrene selv har trukket 
ut til området vil være avgjørende for 
hvorvidt dette blir benyttet som helårs-
område eller bare som sommerbeite. 
Dersom vi får noen vintre med lite snø 
og nedising er sjansen stor for at det eta-
bleres tradisjon også for kalving i dette 
området. Dette er antagelig avgjørende 
for at stamma skal bli værende i områ-
det. 

Viktige forbedrende tiltak
Uansett hvilket alternativ man ender 
opp med må visse tiltak innføres for å 
få et vellykka resultat. All ferdsel i om-
råder med aktuelle kalvingsplasser bør 
forbys i perioden mai - juni. I gode vin-
terbeiteområder kan man også vurdere 
å fl ytte eventuelle turstier. Turisthytter 
kan fl yttes eller stenges i de mest kri-
tiske periodene av året. I det man har 
fått inn tradisjonsbærere i fl okken med 


