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Kjønnsdiskriminerende klima

Regnvær om vinteren kan føre til at det dannes is på bakken som kapsler inn reinens beite-
planter. Dette kan føre til økt dødelighet, spesielt hos de yngste og de eldste dyrene, men 
også voksne bukker som denne viser seg å ha høyere dødelighet enn simler. Kjønns-
forholdet blir dermed enda mer skeivfordelt mot simler sommeren etterpå. 
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Det er lite nytt i at det som re-
gel finnes flere simler enn bukker 
i reinsdyrbestander — ei heller at 
kjønnsforholdet kan påvirkes av 
jaktuttaket. Nå viser ny forskning på 
svalbardrein, som lever i et høyark-
tisk naturmiljø preget av store end-
ringer i vinterværet, at kjønnsfor-
holdet i reinsdyrbestander også kan 
påvirkes av klima.
Hos reinsdyr er voksne bukker vesentlig 
større enn voksne simler, noe som kom-
mer av forskjellige livshistoriestrategier. 
Jo tyngre bukken er, jo større sjanse har 
han for å forsvare sitt harem overfor andre 
bukker. Dette fører til at store (eldre) 

bukker har større parringssuksess og 
dermed mulighet til å få avkom sam-
menlignet med mindre (yngre) bukker. 
Bukker har også større dødelighet enn 
simler og dør i yngre alder i gjennom-
snitt. Som følge av dette er kjønnsfor-
holdet blant voksne oftest skeivfordelt, 
det vil si at det naturlig finnes flere sim-
ler enn bukker i en vill reinsdyrbestand. 
Vår studie av svalbardreinen har vist at 
kjønnsforholdet også kan bli sterkt på-
virket av vinterklimaet.

Svalbardrein som studieobjekt
Svalbardreinen lever i et naturmiljø der 
predasjon i praksis er fraværende, selv 
om det er kjent at isbjørn kan drepe 
svalbardrein, og én observasjon er doku-
mentert av fjellrev som tar nyfødt kalv. 
Dette står i stor kontrast til villreinen på 
fastlandet som har mange potensielle 

predatorer (f.eks. jerv, gaupe og konge-
ørn) og er sterkt regulert av jakt. Jakt på 
svalbardrein er svært begrenset og kun 
åpen for fastboende i seks jaktområder 
i nærheten av Longyearbyen, og totalut-
taket er begrenset til omtrent 200 dyr 
per år. I tillegg høster et fåtalls fangst-
menn en årlig kvote på 20-25 dyr hver. 
Jakten har dermed trolig ingen nevne-
verdig effekt på totalbestanden. Dette 
gjør svalbardreinen til en utmerket art 
for å studere hvordan klima kan påvirke 
bestandenes vekst og kjønnsforhold.

Tidligere studier har vist at vinterkli-
maet er en viktig driver av svalbardrei-
nens bestandsendringer. Spesielt kan 
mildværsperioder med nedbør som regn 
få dramatiske konsekvenser. Dette kan 
resultere i at det dannes islag i snøen 
eller på bakken som låser beitene for 
reinen. Beiteplanter blir dermed util-
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gjengelige. Milde vintre kan føre til høy 
dødelighet hos de aller yngste og eldste 
dyra, og følgende sommers kalvepro-
duksjon kan også bli sterkt redusert. 
Klimascenarier for Svalbard tyder på at 
perioder med mildvær og regn om vin-
teren vil opptre hyppigere i fremtiden. 

Vinterklima og kjønnsforhold
Blant voksne svalbardrein i en jaktfri 
bestand i Adventdalen, nær Longyear-
byen, er det årlige kjønnsforholdet be-
regnet til rundt 38,5 % bukker i snitt 
med et minimum og et maksimum på 
henholdsvis 31,7 og 48,8 % (figur 1). 
Årlige svingninger i kjønnsforholdet 
skyldes delvis at store mengder vinter-
nedbør, ofte i form av regn, øker dødelig-
heten mer blant bukker enn blant simler. 
Som følge av dette vil et allerede skeivt 
kjønnsforhold bli enda mer skeivfor-
delt mot simler (figur 2). Dette kommer 
muligens av at bukker bruker opp en 
betydelig del av fettressursene sine un-
der brunsten i oktober, og spesielt eldre 
bukker kan da være mer utsatt for døde-
lighet når beitene låses av et tykt islag 
på bakken. Simler derimot har større 
fettressurser å gå på og kan i verste fall 
avbryte drektigheten for å sikre sin egen 
overlevelse. 

Konsekvenser for jaktuttak
Det er uvisst i hvilken grad studiet kan 
generaliseres til andre villreinbestander, 
hvor klimaeffekter kan være dels over-
styrt av høsting. For svalbardreinen kan 
resultatene være anvendbare når årlige 
kvoter skal settes. I dag gis kvotene i 
form av fritt dyr (ofte er bukker mest 
attraktive), simle/ungdyr eller kalv, og 
med mål om «å skyte gjennom bestan-
den».  På grunn av den lave presisjonen 
i kvotesettingen kan man spekulere i 
at det kan skje en overbeskatning av 
bukker lokalt høsten etter en regnfull 
vinter. Dette kan bety en ytterligere for-
skyvning av kjønnsforholdet som går 
i mot målet om at høstingen ikke skal 
påvirke bestandenes sammensetning 
og utvikling nevneverdig. Et stort fors-
kningsrådsprosjekt («SUSTAIN», NFR 
KLIMAFORSK-programmet, ledet av 
UiO) samler nå økologer i Oslo, Tromsø 
og Trondheim i et forsøk på å besvare 
spørsmål omkring biologisk forsvarlig 
høsting i et endret klima der også sval-
bardreinen inngår.
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Figur 1. Kjønnsforholdet (prosentandel bukker) blant voksne svalbardrein i Adventdalen, 
nær Longyearbyen, fra 1979 til 2013. Den stiplete linjen viser et 1:1 forhold mellom antall 
bukker og simler.

Figur 2. Endring i kjønnsforholdet (endring i prosentandel bukker fra ett år til det neste) 
blant voksne svalbardrein blir negativt påvirket av mengde vinternedbør (dvs. total mengde 
regn og snø fra november til april).


