Villrein og kiting
Hva er det med villrein?
Vi har villrein i 23 fjellområder i Sør-Norge.
Dette er både store og små bestander og de
har ulik genetisk sammensetning. På grunn
av ulike opphav er noen villreinstammer mer
vare for mennesker enn andre, og reinen på
Hardangervidda blant den skyeste vi har i
Norge.
Villreinen er et flokkdyr som kan vandre over
store områder på leiting etter mat. Vinterstid
oppsøker flokkene helst terreng med lite
snø. Dette er for å måtte grave minst mulig
for å komme ned til maten – laven. Simlene
(hunndyrene) og de unge dyrene lever i de
største flokkene vinterstid. Dette er også de
dyrene som er mest sky for mennesker.
De fleste simler er drektige hver vinter og er
derfor ofte mest sårbare ved forstyrrelse fra
mennesker. Mye stress krever mer energi, og
en simle med foster trenger ekstra energi. I
ekstreme tilfeller ved mye stress og lite mat
kan simla kaste fosteret.

Hvordan vil villreinen
Hva kan du som kiter gjøre?
reagere i møte med en kiter? Husk at en kite i luften ofte er synlig for reinen
Vanlig atferd kan være:
Reinen som ser en kite vil klumpe seg sammen i flokken. Noen vil urinere av frykt. Når
dyrene oppfatter kiten som for truende vil
hele flokken løpe vekk i en felles retning. Veldig ofte vil de bevege seg vekk i en bueform,
slik at de får lukten av hva slags vesen dette
er. Dette medfører at flokken noen ganger
kommer nærmere kiteren enn de var i utgangspunktet – før de plutselig bestemmer
seg og setter avgårde i full flukt.
Problemet for dagens villrein er at leveområdene deres krympes inn av utbygging og
menneskelig aktivitet. Dersom klimaet endres
vil også dette tvinge reinen inn på stadig mindre områder. Det mest kritiske for villreinen
er ikke enkeltepisoder av forstyrrelse. Det er
den totale mengde av aktivitet som kan få reinen til å forlate enkelte områder helt. Vi som
bruker naturen må derfor tilstrebe å forstyrre
reinen minst mulig.

før reinen oppdager deg. Dette innebærer at
man som kiter ikke alltid selv vil legge merke
til all rein som kan bli skremt.
Før du drar ut på tur anbefales det å ta kontakt med Statens Naturoppsyn (SNO) for å
finne ut hvor reinen befinner seg. Ved å unnlate å bruke disse områdene til kiting vil det
skje færrest mulig møter mellom rein og kiter.

Når du oppdager villrein bør du:
• Legge ned kiten
• Pakke kiten sammen
• Trekke deg rolig tilbake
den veien du kom fra

Vil du vite mer?
Statens naturoppsyn (SNO) kan gi oppdatert informasjon om hvor villreinen befinner seg.
Slik kan man unngå å dra inn i områder hvor kiting potensielt kan forstyrre reinen. SNO
svarer også gjerne på andre spørsmål om reinen og naturen rundt!
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