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1 Bakgrunn
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala har i samarbeide med det svenske Sametinget
utarbeidet en produksjonsmodell for å beregne tapet av rein til rovdyr. Dette arbeidet er
presentert i rapporten «Beräkning av rovdjursförluster i rennäringen baserat på produktion»
signert Birgitta Åhman, SLU – 2017-10-03.
Modellen er ment som et forvaltningsverktøy i arbeidet med rein og rovdyr og har sin bakgrunn
i den svenske regjeringens fastsatte toleransenivå hvor det maksimalt skal aksepteres et tap på
10 % av reinsflokken til rovdyr. Modellen baserer seg på å sammenligne forventet antall reiner
som er tilstede i flokken i fravær av rovdyr med registrert antall. Avviket mellom forventet og
registrert antall rein er ansatt å gi et mål på rovdyrtapet.
Norsk institutt for naturforskning og SLU, Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation har
fått i oppdrag å vurdere om:
1. Beregningene i modellen er å anse som korrekte? Kan de verifiseres mot data fra andre
land?
2. Gir modellen et mål på rovdyrtap?
3. Hva er styrkene og svakhetene med modellen?
4. Hvilke utviklingsbehov finnes?
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2 Kommentarer til rapporten
I produksjonsmodellen, som nevnt over, er det foreslått at tap på tidspunkt, t, kan beregnes med
bakgrunn i antall rein observert/telt på tidspunkt t mot antall rein observert på forrige tidspunkt,
t-1, korrigert for forventede døds- og fødselsrater. Forskjellen mellom beregnet og observert
antall rein på tidspunkt t danner utgangspunkt for tapet av rein til rovdyr.
Utregningene baserer seg på kunnskap om fødsels- og dødsrater og antar at disse parameterne
er de samme for alle samebyene. Dog er det foreslått at beiteforholdene subjektivt skal kunne
vurderes som normale, dårligere eller dårlig, og dette påvirker forventede fødsels- og dødsrater.
Rapporten presenterer en enkel modell som er lettfattelig framstilt og referer til mange av de
arbeidene som er publisert i vitenskapelige journaler eller rapporter på tap av rein til rovdyr.
Fordelen med en slik enkel ikke-teknisk modell, er at den enkelt kan forklares til utenforstående.
Spørsmålet er i hvor stor grad denne forenklingen sikrer at modellen fortsatt gjenspeiler
virkeligheten og er et tilstrekkelig godt verktøy for beslutninger i forvaltningen.
Det er særlig 5 forhold som gjerne skulle vært evaluert og håndtert for å kunne vurdere hvor godt
modellen beskriver virkeligheten og bidrar til reduserte konflikter rundt rovvilt i reindriftsnæringen.
Dette omfatter:
1. Variasjon mellom ulike samebyer
2. Variasjon mellom år.
3. I hvilken grad kan tap forklares utfra kjente rovviltforekomster?
4. Tap påvirkes av flere forhold samtidig.
5. Gjensynsrater (”detectability”)

2.1 Variasjon mellom ulike samebyer
Tidligere funn fra Sverige viser at det finnes betydelig variasjon i produksjon/tap mellom de
svenske samebyene som ikke kan forklares av variasjon i rovdyrforekomster (Lundqvist mfl
2009). Tilsvarende viser Hobbs m.fl. (2012) at det er en sterk nord-sørgradient i
bestandsdynamikken i den svenske reindriften. Det ville i utgangspunktet være naturlig å
håndtere denne variasjonen i modellen. Alternativt bør det gjennomføres analyser som viser at
funnene til Lundqvist og kolleger og Hobbs og kolleger ikke er relevante i denne sammenhengen.
Er det variasjon i tapet slik det beregnes fra modellen som kan relateres til inndelingen som ble
gjort av Lundqvist eller Hobbs og kolleger?

2.2 Variasjon mellom år
Tidligere studier har vist at klimatiske forhold påvirker produksjon og populasjonsdynamikk i de
svenske samebyene (Hobbs mfl 2012, Lundqvist mfl 2009) og tilsvarende observasjoner er gjort
i Finland og Norge (Helle & Kojola 2008, Tveraa mfl 2007). I hvilken grad kan den beregnede
variasjonen i tap mellom år forklares av klimatiske forhold?
Erfaringer fra Norge tilsier at det kan være vanskelig å vurdere subjektivt om beiteforholdene har
vært gode, middels eller dårlige – også for enkelte reindriftsutøvere. Og dette kan bli spesielt
vanskelig dersom vurderingen får forvaltningsmessige konsekvenser. Det burde derfor
konkretiseres hvordan den årlige variasjonen i beitenes kvalitet kan bedømmes slik at dette blir
vurdert rettferdig på tvers av samebyene. Den Nord Atlantiske Oscillasjonen (NAO Hurrell 1995)
som allerede er brukt for å forklare variasjon mellom år vil være det enkleste målet å bruke
dersom sammenhengen til lokalt klima er kjent, men NAO beskriver ikke geografisk variasjon.
Ofte er betydelige geografiske forskjeller i lokalt klima som gjør det vanskelig å bruke denne type
data (Mysterud mfl 2001). Data fra lokale værstasjoner kan erfaringsmessig også være
komplisert å bruke (Hallett mfl 2004), mens fjernmåling av vegetasjon ser ut til å fungere godt i
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en rekke sammenhenger (Pettorelli mfl 2005a). I Norge har fjernmåling av tilgjengelig vegetasjon
på bakken om våren vist seg å fange relativt bra opp variasjon i beitekvalitet mellom år og ulike
reinbeitedistrikter/samebyer (Bårdsen & Tveraa 2012, Pettorelli mfl 2005b, Tveraa mfl 2013), og
det ville vært interessant å undersøke om dette fungerer også for den svenske reindriften. For
de nordligste samebyene i Sverige er det resultater som tyder på at det kan fungere bra (Tveraa
& Stien 2013). Det kunne i så fall åpne for sammenligninger på tvers av landegrensene.
Det argumenteres for at tilleggsfôring sikrer at beiteforholdene aldri blir spesielt dårlig. Fra Norge
er det erfaringer som tilsier at det kan være vanskelig å bufre vanskelige beiteforhold fullt ut selv
om reinen er vant til å spise pellets og fôret er kjørt på plass før beiteforholdene blir vanskelig
(Ballesteros mfl 2013). Videre synes ikke fôring å kunne motvirke variasjonen mellom individer
som oppstår før vintersesongen (Fauchald mfl 2004). Selv i flokker med meget god kondisjon og
svært god infrastruktur for tilleggsfôring ser vi at kalvingsprosenten under merking på
sensommeren varierer fra 50-95% fra ett år til et annet. Rovdyr kan være med på å forsterke
effekten av vanskelige vintre med ising, men sistnevnte synes å være den viktigste faktoren for
å forstå slik ekstrem mellomårsvariasjon. Finnes det studier som kan bekrefte at ekstrem-år ikke
inntreffer i den svenske reindriften? Fra Norge er det det erfaringer med at tap i slike år gjerne
oppfattes som rovvilttap (Tveraa mfl 2014) og det vil også være tilfelle i den foreslåtte modellen.
Det nevnes i rapporten at mange rein døde som en følge av fallulykker i et studie fra Trøndelag,
og det foreslås at dette neppe kan være tilfelle i den svenske reindriften hvor vinterbeitene er i
mer boreale områder. Pågående studier av radiomerkede simler i Norge viser at denne typen
tap kan være særlig stort om våren etter at reinen er flyttet ut på sommerbeitene. I år med sein
sommer og vanskelige beiteforhold trekkes reinen til barflekker i bratte områder og synes å være
spesielt utsatt for fallulykker. Dette er gjerne på plasser som er lite tilgjengelig og hvor det ikke
er lett å finne igjen dyr som ikke er radiomerket. Det synes derfor mulig at tilsvarende situasjoner
kan oppstå i den svenske reindriften når reinen er trukket til de mer alpine og kuperte
sommerbeitene langs kjølen uten at det nødvendigvis blir oppdaget av reineier. Ideelt sett burde
det gjennomføres radiomerking i et utvalg av flokker over flere år med variasjon i beiteforhold for
å avdekke hvorvidt dette er et relevant tap i den svenske reindriften. Vesentlig i denne
sammenheng er det at det brukes et satellittbasert system som ikke er avhengig av mobilnettet
for å sende ut signaler/dødsvarsel.

2.3 I hvilken grad kan tap forklares utfra kjente rovviltforekomster?
Tidligere studier har vist at gaupe og jerv påvirker slakteuttaket i den svenske reindriften negativt
(Hobbs mfl 2012). I studiet til Hobbs mfl ble gjennomsnittlig antall rein som ble slaktet i hver
sameby over en 13-årsperiode relatert til reintall, antall gaupefamilier, antall jerveynglinger, en
indeks av bjørnetetthet basert på elgjegernes observasjoner av bjørn, og breddegrad (Nord-Sørgradient). I tillegg ble dynamikken i reintallet beregnet med bakgrunn i de samme prediktorene.
Det bør lages et tilsvarende regnestykke basert på den foreslåtte produksjonsmodellen hvor det
totale rovvilttapet sammenlignes mot kjente tapstall både basert på modeller som kun ser på det
additive tapet (Hobbs mfl 2012, Tveraa mfl 2014) og modeller hvor det kompensatoriske tapet
inkluderes (Mattisson & Odden 2016, Mattisson mfl 2011, Mattisson mfl 2016). Avvikene bør
vurderes med tanke på hvor realistisk det er at bjørn og kongeørn står for det tapet som ikke
forklares med bakgrunn i killratestudiene og kjente bestandstall for gaupe og jerv. Det bør også
vurderes hvorvidt avvikene kan forklares med bakgrunn i usikre bestandstall for gaupe, jerv,
bjørn og ørn.

2.4 Tap påvirkes av flere forhold samtidig.
Hvilke faktorer som skaper variasjon i fødsels- og dødsrater, og derigjennom svingninger i
bestander er et sentralt tema i økologien. Typisk for klauvdyr er at det er særlig de yngste og de
eldste individene som dør og dette gjenspeiler seg i demografien til de artene hvor det er blitt
studert. Mens overlevelsen til ungdyr er variabel, er overlevelsen til voksne dyr langt mer stabil
(Gaillard mfl 1998, Gaillard mfl 2000).
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Sentralt i å forstå tapsomfanget og årsakene, er studier hvor nyfødte kalver er blitt utstyrt med
radiosendere som varsler når dyrene dør, såkalte dødsvarselsendere. I en oppsummering av
tilgjengelige studier slo Linnell og kolleger fast at rovdyr er den viktigste direkte dødsårsaken
(Linnell mfl 1995) hos nyfødte klauvdyr. Samtidig slo de fast at bare et fåtall studier hadde
kunnskap om dyrenes kondisjon / vekt og understrekte derfor at det manglet kunnskap om de
bakenforliggende årsakene som gir variasjon i overlevelse mellom områder og år. Dette er
forhold som ble ytterligere diskutert i en sammenstilling hvor formålet var å forstå mekanismene
bak variasjon i fødsels- og dødsrater i klauvdyrbestander (Sæther 1997). Her ble det framhevet
at dødsratene kan være betydelige også i bestander uten kjente rovdyrforekomster. I nyere tid,
har bevisstheten rundt disse forholdene ført til en helt ny tilnærming ved bruk av
dødsvarselsendere hvor tap på grunn av predasjon og andre forhold undersøkes simultant
(Griffin mfl 2011). Dette gir en helt annen mulighet til å studere i hvilken grad klimatiske forhold,
variasjon i individkvalitet og predatorer er drivende for det observerte tapet. I den internasjonale
faglitteraturen er det rettet kraftig kritikk mot å beregne tap uten at det samtidig beregnes hvor
stor andel av tapet som er kompensatorisk og hvor stor andel som er additivt (Hebblewhite 2011).
Et hovedbudskap i denne kritikken er at dersom tap beregnes uten å ta hensyn til andre faktorer
enn rovvilt, vil dette overestimere tapet og derigjennom også være med på å øke konfliktnivået
rundt forvaltningen av fredet rovvilt.

2.5 Det er vanskelig å få presise tall på antall rein
Utvikling av modeller som gir korrekte mål på overlevelse og bestandsstørrelser har siden
Lebreton mfl (1992) publiserte sin artikkel for 25 år siden utviklet seg til et stort fagfelt innen
statistikk og økologi som har hatt stor utvikling (se f. eks. Borchers mfl 2002, Kéry & Royle 2016).
Et bærende element i denne forskningen er det faktum at ikke alle individer nødvendigvis blir
observert i hver observasjonsrunde. For å håndtere dette trenger vi en samplingsmetodikk som
gjør oss i stand til estimere hvor stor andel av individene som ikke blir observert.
I reindriften er det vanlig at ikke alle dyr blir samlet i forbindelse med hver samling. Hvor stor
andel av det totale dyreantallet som samles varierer erfaringsmessig mellom ulike områder og
år. Et eksempel på dette finner vi fra studiet som ble utført i Njaarke (Åhman mfl 2014). I denne
studiet ble det rapportert om en variasjon i gjenfangstrater (andel av flokken som ble observert
på forskjellige samlinger) fra 39% - 83% i flokk A og 28% - 76% i flokk B. Tilsvarende verdier er
også observert under det Svenske bjørneprosjektet (upubliserte data).
Det bør nevnes at disse tallene er basert på modeller som antar lukkede bestander (uten
innvandring eller utvandring). Dersom denne usikkerheten ikke håndteres vil tapet
overestimeres. Inkludering av metodikk som håndterer dette i beregningen av reintall synes
derfor nødvendig for å få korrekte tall på tap. Det kunne gjøres ved å igangsette demografiske
studier i et utvalg av samebyer hvor enkeltindivider følges.
Som nevnt over antas det for mange av disse metodene at det jobbes i lukkede bestander. Noe
som ofte ikke er tilfelle. Enkelte dyr flytter gjerne over til andre områder. Om disse ikke blir
gjenfunnet vil det bidra til feil i beregningene også i disse metodene. Omfanget av migrasjon av
dyr ut av samebyenes område kan studeres gjennom radiomerking av rein.
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3 Forslag til videre utviklingsbehov
Vi foreslår at videre utviklingsbehov kan det deles over to akser. Den ene aksen omfatter
statistiske analyser og simuleringer basert på eksisterende data. Den andre aksen omhandler
innsamling av nye data der dagens kunnskapsgrunnlag og data er mangelfulle. Sistnevnte vil
utvilsomt være den mest kostnadskrevende aktiviteten, men vil bare være nødvendig dersom
det gjennom analysene og testing mot eksisterende data skulle vise seg at modellen ikke gir
tilstrekkelig god presisjon. Vi har derfor bare kort og overordnet beskrevet denne aktiviteten og
foreslår at den bør skrives ut i en detaljert plan basert på analysene av eksisterende data.

3.1 Analyser basert på eksisterende data.
Som vi har redegjort for over, er det naturlig å vurdere den presenterte modellens egnethet opp
mot tilgjengelige data.
Vi foreslår at det bør gjøres simuleringer for å se hvordan bruk av de foreslåtte fødsels- og
dødsratene gjenskaper bestandsdynamikken i samebyene med utgangspunkt i kjente reintall og
slaktedata.
Det bør gjøres statistiske analyser for å undersøke om tapene slik de beregnes i den foreslåtte
modellen påvirkes av (1) geografiske og (2) klimatiske forhold så vel som kjente (3)
rovdyrforekomster.
Det bør også undersøkes i hvilken grad kan den observerte reintallsdynamikken kan forklares
med bakgrunn i variasjon i andelen rein som blir gjensett under samling

3.2 Datafangst der dagens data er mangelfulle
Den foreslåtte modellen forutsetter at alle individer som er i live blir observert under hver samling
av flokken og at ingen dyr flytter permanent ut av leveområdet. Dette er antagelser som det kan
samles kunnskap om gjennom individmerking og radiomerking av rein. Dette kan gjennomføres
i et utvalg av samebyer med ulike driftsmønster og driftsforhold, slik at dataene som samles inn
kan forventes å ha generell gyldighet.
Oppfølging av individmerkede dyr vil supplere eksisterende kunnskap om overlevelse og
gjensynssannsynlighet for ulike aldersklasser. Vi foreslår også at kjønnet både på slaktede og
levende kalver noteres da det vil bidra med vesentlig informasjon og bedre analyser.
Radiomerking vil gi kunnskap om hvor stor utveksling det er av rein mellom ulike samebyer og
kan i tillegg gi ny informasjon om dødsårsaker hos voksne rein.
Gjennom registrering av rekruttering hos individmerkede rein, kan det også samles inn mer
kunnskap om hvordan variasjon i fødselsrater påvirkes av variasjon i miljøforhold.
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