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De store rovdyrene: Ulv, gaupe, jerv, brunbjørn og ørn finnes 
innenfor det skandinaviske reindriftsområdet.

• Rein er ofte rovviltets viktigste byttedyr – særlig i vinterhalvåret. Det årlige 
tapet av rein på grunn av predasjon er trolig rundt 50 000 – 100 000 rein.



De store rovdyrene:
• De store rovdyrene var mer eller mindre utryddet på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.
• Ble gradvis beskyttet og bestandene økte sakte i antall. 

• I Finland ble store rovdyr gradvis fredet fra 1962 til 1984. 
• I Sverige: Kongeørn, bjørn og gaupe fredet allerede på 1920-tallet. 

• Ulv ble fredet i 1966
• Jerv i 1969. 

• I Norge: Kongeørn og havørn fredet siden 1968. 
• Ulven ble fredet i 1971
• Bjørnen ble fredet i 1973
• Jerven ble fredet i 1973 i Sør-Norge og i 1982 i Nord-Norge 
• Gaupa ble fredet i 1992



Store rovdyr i de nordiske landene

Finland* Sweden** Norway** Merknad
Wolf 14 ≈50*** [56] N: Fleste utenfor

reinbeiteområdet
Lynx 97 525 177

Wolverine 100 687 255

Brown bear 261 2047 [148] N: Over halvparten innenfor
reinbeiteområdet

Golden 
eagle

[359] 674 [1260] Fi, Se: “Okkuperte” territorier
No: Hekkende par

Estimert antall (individer) av store rovdyr innenfor reinbeiteområdene i
Finland, Sverige og Norge, antall i klamme indikerer tall for hele landet
(der antall innenfor reinbeiteområdene ikke er kjent)

*    gjennomsnitt 2013-2020
**  gjennomsnitt 2018-2020
*** store årlige variasjoner



Ulv • Familiegrupper (mørke sirkler)
• Par (mørke trekanter)

• Hentet fra www.rovdata.no



Gaupe • Familiegrupper (mørke sirkler)

• Hentet fra www.rovdata.no



Jerv i Norge og Sverige 

• Ynglende tisper (mørke sirkler)

• Hentet fra www.rovdata.no



• Tettheten av bjørn

• Hentet fra det Scandinaviske
bjørneprosjektet

Bjørn 



• Ulv: det mest effektive predatoren på rein, både med tanke på hvor mange rein de 
klarer å drepe og deres forstyrrelse på reinflokkene. Skadene av ulv på reindrifta i 
Norden er i dag begrenset siden ulven er sterkt regulert innenfor 
reinbeiteområdene i alle tre landene. 

• Gaupe: Rein utgjorde 90 % av det drepte byttet for hunner med unger (i Sarek-
området i Nord-Sverige), tilsvarer seks drepte reinsdyr per måned. Gaupa ser 
generelt ut til å foretrekke reinsdyrkalver fremfor voksne. Gaupa ser ut til å 
foretrekke rådyr foran rein. Store individuelle forskjeller i predasjonstakt.

• Jerv innenfor reinbeiteområdene bruker vanligvis rein som hovednæring. Jakter 
ofte på rester fra andre rovdyr, men kan jakte effektivt når snøen er tett nok til å 
bære jerven. Avlivningsratene varierer fra 0 til 15 (gjennomsnittlig 1-2) rein per 
måned med lavere rater i områder med høy forekomst av gaupe, hvor jerv kan 
overta rester fra gaupe. Jerven tar rein i uværsperioder om vinteren.

Rovvilt og reinsdyr - jaktadferd



• Brunbjørn forårsaker skade hovedsakelig i kalvingsperioden. Nyere forskning hos 
sameby i Nord-Sverige viste en årlig gjennomsnittlig avlivningsrate på 11 reinkalver per 
bjørn i kalvingsområdet. Predasjonen opphørte kort tid etter at de siste kalvene ble født. 
Lignende resultater er registrert fra Finland.

• Kongeørn kan være hovedskadegjører på unge kalver i områder hvor andre rovdyr er 
mindre vanlige. Lette kalver har høyere risiko for å bli drept av ørn enn tyngre (Nybakk 
et al. 1999; Norberg et al. 2006). Alder og tilstand til hunnrein kan spille en rolle, da 
unge og lette hunner har en tendens til å føde lette kalver (Rönnegård et al. 2002), og 
unge hunner har også mindre erfaring med å beskytte kalvene sine mot ørna. Kongeørn 
kan også ta voksne rein. 

Rovvilt og reinsdyr - jaktadferd



• Tap av rein på grunn av predasjon er beregnet ulikt i de tre landene. 
– I Finland og Norge er estimater over tap basert på funnet og antatt 

rovdyrdrepte rein. 
– I Sverige er vurderingene i stor grad basert på tilstedeværelsen av rovdyr og 

deres estimerte drapsrater.

Tap av rein på grunn av predasjon



• Antallet kompenserte rovdyrdrepte rein per reinbeiteditrikt i Finland var relativt lavt frem til 
1990 (publiseres årlig i tidsskriftet Poromies).

• Skadene har økt betydelig siden da, med et maksimumsnivå nådd i 2020 da totalt 5.965 
rovdyrdrepte rein ble funnet og kompensert. 

• Skadestatistikken i Finland er basert på antall funnet og rapporterte reinkadaver som godtas for 
å få erstatning, derfor er tallene å anse som minimumstapet på grunn av predasjon. 

• Skadene varierer mellom regioner og er mest synlige i det sørøstlige hjørnet av reinbeiteområdet 
i Finland (Rasmus et al. 2020). Tapene er høye også langs den østlige grensen og i det nordlige 
området. I enkelte hotspot-områder blir mer enn 10 % av reinflokken blitt tatt av rovvilt.

Tap av rein på grunn av predasjon: Finland 



• Ikke systematisk dokumentasjon av rovdyrdrepte rein i Sverige, derfor må indirekte 
målinger benyttes. 

• En statlig utredning (SOU 2012:22), basert på rovdyrtall og avlivningsrater, anslår en 
samlet årlig predasjon av rein i Sverige mellom 19.500 og 72.500, hovedsakelig av:

– gaupe (10.000 – 50.000 rein) 
– jerv (6.000  – 15.000 rein). 

• Sammenheng mellom antall rovdyr og høstingsrater for ulike samebyer og år antyder at 
hver reproduksjon (ca. 6 individer) av gaupe eller jerv, reduserer tilgangen med ca 100 
rein (Hobbs et al. 2012). 

• I følge en modell basert på sammenligning mellom forventet og observert overlevelse 
hos reinen og reproduksjonsrate, tilsvarer det årlige tapet av rein på grunn av predasjon 
10-20 % av vinterflokken for mange samebyer (Åhman 2017).

Tap av rein på grunn av predasjon: Sverige 



• I Norge er det utbetalt erstatning for om lag 19.000 rovdyrdrepte rein årlig fra 2015/16 til 
2019/20 (rovbase.no). 

• Flertallet av disse (76 %) var kalver. Høyt antall kalvetap er rapportert i de fleste av 
reinbeitedistriktene i Norge de siste to tiårene. 

• Det er søkt om erstatning for rundt 63.000 rein årlig, men kun utbetalt for ca. 30 % av disse. 
Erstatningsutbetaling er i hovedsak basert på skjønn (under 5 % av tapt kalv er dokumentert 
gjennom funn av kadaver).

• Av den kompenserte rovdyrdrepte reinen i 2019/20 var:
– gaupa ansvarlig for 27 %, 
– jerv 32 %, 
– kongeørn 34 %, 
– brunbjørn 2 %, 
– ulv 1 %, 
– og uspesifisert rovdyr 4 %.

Tap av rein på grunn av predasjon: Norge 

Bilde: Reinkalv
tilhørende
Duokta
reinbeitedistrikt
dokumentert tatt 
av kongeørn
26/5-22



• Det har vært diskutert i hvilken grad predasjon er kompenserende for 
andre dødelighetsårsaker (Tveraa et al. 2003). 

• Dødeligheten som ikke er forårsaket av predasjon kan være høy etter en 
vinter med usedvanlig harde beiteforhold eller hvis sommeren er sen, hvis 
simlene generelt er i dårlig kondisjon, eller ved svært ugunstige 
værforhold i kalvingsperioden. 

• Det meste av forskning gjort i tidligere tider med færre rovdyr viste lave 
dødelighetsrater av andre årsaker enn predasjon. 

– Bjärvall et al. (1990) rapporterer en kalvedødelighet på grunn av 
sykdom, ulykker etc. mellom 2 og 4 % mellom kalvemerking og 
høstsamling. 

– Skjenneberg & Slagsvold (1968) rapporterer 3-10 % årlig tap av rein i 
deler av Norge, med predasjon som mindre årsak (1,5 %), i perioden 
1948-1956.

Predasjon eller andre dødsårsaker



• I følge reindriftsnæringen (tradisjonskunnskap) forårsaker tilstedeværelsen av 
rovvilt flere skadelige effekter på reindriften:

– Flokker spres
– Beitebruk, - trekk og -forflytninger blir forstyrret
– Rein som er samlet (i oppsamlingsområder før flytting) kan bli spredd
– De beste beitene er kanskje ikke mulig å bruke
– Ved vanskelige beiteforhold kan man ikke «slippe reinen» over større 

beiteområder
– Reinens kondisjon blir redusert på grunn av manglende beitero
– Kalvingen blir forstyrret, simle kan bli skilt fra kalven
– Rovdyr påvirker også gjeting, noe som gjør det vanskelig å holde kontroll over 

flokker og samle og flytte flokkene til nye beiteområder/ gjerdeanlegg.

Indirekte og langsiktige effekter av rovvilt



• Predasjon har negative effekter på reinflokkens produktivitet ved endret aldersstruktur i 
flokken, og vil dermed redusere kalveproduksjonen, og muligheten for genetisk 
seleksjon (valg av de beste kalvene for videre avl). 

– På sikt svekker dette den økonomiske bærekraften til næringen
– Gjentatte funn av rovdyrdrepte rein gir fysiske og psykiske belastninger på 

reindriftsutøverne, og situasjonen påvirker familier og det totale psykososiale livet.
– Dersom tap av rein blir for store, kan reindriften nå et vippepunkt når antall kalver 

som overlever til voksen alder er for få til å erstatte voksen rein som dør eller blir for 
gammel til å formere seg. Dette vil til slutt føre til «kollaps» av flokken. Dette er 
beskrevet av Åhman m fl. (2014) der en en siida-gruppe i en svensk sameby, ikke 
mistet bare kalver, men også 18 % av voksne simler hvert år. 

Indirekte og langsiktige effekter av rovvilt



• Gjennom historien har reindriftsutøverne hatt som mål å minimere 
tap forårsaket av rovdyr. En rekke strategier er utviklet basert på 
utøveres kunnskap knyttet til atferden til rovdyr og ulike måter å 
beskytte rein på (Ryd 2007; Sikku & Torp 2008; Sara 2009).

• Før jaktrestriksjonene var det aktiv jakt på rovdyr, noe som ga 
gjeterne mer kontroll over samspillet mellom rovdyr og rein. 

• Nåværende strategier inkluderer bl.a.:
– Inngjerding av reinen
– Fôring av reinen 
– Intensivt tilsyn (kantgjeting)
– Unngå beiteområder med mange rovdyr. 

• Effektiv beskyttelse av rein er nesten umulig i barmarksperioden. 
Men kan være vanskelig også om vinteren da predasjon ofte 
foregår om natten eller ved dårlige værforhold.

Indirekte og langsiktige effekter av rovvilt



• «kalvetilgang etter tap» 
= andelen reinkalv som 
reineieren har igjen som 
går til slakt, eller til 
påsett (erstatte tapte 
voksne dyr samt dyr 
som skal utrangeres på 
grunn av alder, dårlig 
kondisjon eller som del 
av driftsopplegget)

Eksempel på “kalvetilgangen etter tap” i Norge siden 1998
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Kalvetilgangen etter tap påvirker kjøttproduksjonen



• Reindriften er sterkt påvirket av tilstedeværelsen av store rovdyr. Samtidig er rein 
en viktig matkilde for rovdyr. Reindriftsnæringen har gjennom egen innsats for å 
minimere tap av rein klart å håndtere en viss mengde rovvilt. 

• Kompensasjonsordninger tar sikte på å lette sameksistensen mellom reindrift og 
rovdyr. 

• Kompensasjonsordningene er forskjellige mellom landene, men ingen av dem blir 
sett på som ideelle, og hver ordning har fordeler og ulemper. 

• En generell kritikk er at erstatningen er for lav, enten fordi ikke alle rovdyrdrepte 
rein er anerkjent, verdien av en drept rein er satt for lavt, indirekte kostnader ikke 
er inkludert, eller antallet rovdyr er undervurdert. 

• Det er også frustrasjon blant gjetere som opplever at stemmen deres ikke blir 
hørt, og kunnskapen deres ikke gjenkjennes, når det gjelder rovdyrforvaltning

Veien videre?



• I et raskt skiftende miljø, der klimaendringer, høye tap til rovvilt, inngrep i 
beiteområdene og samfunnsmessige og institusjonelle begrensninger 
reduserer rommet/muligheten  reindriftsnæringens har til å bruke 
tradisjonskunnskap for tilpasning av driften, er næringen svært presset.

• Mattias Åhrén (ekspert på i menneskerettigheter): Foredrag på 
reindriftsseminaret av Statsforvalteren i Nordland (Rognan 5/10-2022):  
«Den samiska renskötselns rättigheter enligt folkrätten – en översikt”.

Her viste han til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27 
SP 27 (1966) og forholdet mellom rovviltbevaring og samisk materiell 
kulturutøvelse, inklusive reindrift.
”Ingrepp som påtagligt negativt inverkar på reindriftssamhälles/renskötares 
möjlighet att fortsätta kunna få sin utkomst från samisk reindrift otillåtet. 
Gäller även om staten inte bakom ingreppet” 
”Skydd mot alla typer av ingrepp: gruvor, vindkraft, infrastruktur, hyttefelt, 
turistanläggningar, rovdjurstryck, etc.”

Veien videre?

Urfolks rettigheter <-> Bern konvensjonen (vern av ville dyr og planter)



Takk for oppmerksomheten



Raudfjell-Kvitfjell windpark
Construction phase:
• GPS-positions of 29 female 

reindeer during the periode
1st May – 31st August 2019.

• Red lines = roads
• + = windmills

Kart utarbeidet av Finn-Arne  Haugen, NIBIO, Divisjon for kart og 
statistikk, arealundersøkelser 

Infrastructure, human activities and reindeer area use



Construction phase

Infrastructure, human activities and reindeer area use

Before construction phase
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