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Lederens side

Kryssord!
Det er skjærtorsdag i påsken 1994. Jeg

befinner meg på austsida av Hardanger-

vidda, nærmere bestemt ved Kalhovde,
og selv om klokka er 1l på fbrmiddagen
sitterjeg foran peisen med kaffekopp og

kryssord. Års:rk?? Det herjer et formida-
belt uvær utenfor, med syd-aust kuling,
tett snødrev og temperatur omkring 0.

Her inne kan uværet bare høres, ikke
sees. Alle vinduer er tilklabbet med et

flere cm. tykt lag av klissvåt snB. (Ja, -
på lesida også!).

En burde gremmes. men jeg griper

meg selv i å kjenne en stor tilfredsstillel-

se. Dette må være Ønskevær for villrei-
nen i disse påsketider. Slike forhold er

den tilpasset, og derfbr rynker den ikke
engang på nesen av en liten snøstorm.

Fred og ro til beiting og hvile er det som

betyr noe, og nå har den vidda for seg

selv. Årstidens urostiftere, i fbrm av

snøscooterfantomer, langturskiløpere og
potensielle "villmarks"-fotografer må

pent holde seg innendgrs.
KryssordlBsere også, naturligvis. Jeg

strir med en oppgave der det er en slik
"gate" du vet, som skal bli til et ordtak:
DET Å IKKE -IT. ER I---N -KA-,
MEN --- Å Kr<e V-L-- --RE ER E- S--

M! Hm, den var vrien.
Tankene driver tilbake til reinen. Det

er mye dyr i disse traktene denne vinte-
ren, og beiteforholdene har vært bra.

Måtte de bare få gå i fred enda et par

uker til de trekker sør-over igjen, og ut
av turistenes aksjonsradius. Det er meldt
bedre vær lgrdag og s6ndag, så da er det

vel slutt på "freden og roden"--.
Egentlig er det dårlig gjort å "henge ut"

turistene. De er hverken verre eller bed-
re enn folk flest, og det er da vel ingen

som med VITENDE og VILJE oppfBrer

seg slik at det skader vilh'einen? Vel, -

det var dette med vitende da. Vi liker å

kalle oss et opplyst folk, men har vi
enkeltvis eller som samfunn nok kunn-
skap og innsikt til å handle riktig i Bko-
logisk sammenheng generelt, og i vill-
reinsaker spesielt? Alt tyder dessverre

på at svaret er nei. Et tilbakeblikk på de

siste par generasjoners virksomhet i
framskrittets tjeneste gir et entydig bil-
de.

Gjennom årtier har vi gravet og bygget
og regulert i norske fjell uten tanke på

hva det uvegerlig har ført til: En inn-
snevring og oppsplitting av villreinens
leveområder og en @kning av f'erdsel og

forstyrrelser i disse, slik at vi nå står i
fare fbr å "avvikle" en ti-tusenårig epoke
i lBpet av et knapt hundre åt. Generasjo-
nene tør oss kunne med en r iss rett si at

- "vi visste ikke bedre - kunnskap om
konsekvensene var ikke tilgengelig".
Slike unnskyldninger er ikke lenger gyl-
dige.

Vi er så heldige å ha verdens fremste
villreinforskere blant oss, hvis livsgjer-
ning har vært å fiemskaffe kunnskap om
villreinens biologi og å klarlegge virk-
ningene av våre inngrep. Gjennom arti-
kler i tidsskrifter og årbpker, i rapporter,

foredrag og radioprogrammer, samt nå

også i hele bokverk, er denne kunnska-
pen gjort tilgjengelig for oss alle.

Oppgaven fbr alle villreinvenner blir
nå å tilegne seg denne viten, formidle
den til samfunnet omkring oss, og ikke
minst: s@rge for at den blir brukt. Så sett

i gang og les på leksal Lær av feilene
som er gjort, og tillat dem ikke å bli
gjort om igjen. La oss gjøre hva vi mak-

ter for å ta vare på villreinen, med
VITENDE og MED VILJE.

--- Du lurer på hvordan det gikk med

kryssordet? Jo da, det lot seg lBse. Ord-
taket ble: DET A IKKE VITE ER ING-
EN SKAM, MEN DET Å TTTB VILLE
LÆRE ER EN SKAM.

Tiltredes! Sigmund Holte
Leder i Vilireinrådet i Norge

SAKO HUNTER
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Redaktørens hjørne
Værfbrholdene har denne påska, så langt i alle fa1l, ikke
for alle som har dratt fia byer og tettbygde strØk for å

idet vinteren er på hell.
A gå på skareføre med et lite styresnBlag oppå, med sol, stille og varm seinvinterluft

rundt seg, det er av de minnerike stunder en kan ha av fjellturen! Og slik hadde nok
a1le Ønsket seg påskeferia, med muligheter til å legge fiell-mila bak seg og være en

slags oppdagelsesreisende med undring i sinnet; hva gjømmer seg bak neste høyde?

Sånn har også jeg hatt det og sikkert mange med meg! En slik oppdagelseslyst og

muligheter til å finne fram til hver en avkrok i fjellet, krever mye årvåkenhet av oss!

For det er ikke bare vi mennesker som bruker fjellet, nei, vi er bare på korle giestevisit-

ter der - mens de egentlig br-ukerne, de skal leve og bo der hele året igjennoml
Leseren har sikkert fatta hvor jeg vil hen med det jeg sier; riktig, det er reinen jeg har

i tankene. Sjøl om reinen ikke har anelse om at det er noe som heter påske og at påske-

hgytida har ei ganske stor spredning i tid det enkelte år, kommer den bestandig på den

tida av året da reinen har brukt opp f'ettreservene (matpakka) og da snødekket som

skjuier maten er som hardest.

Ei påske med dårlig vær, vii derfbr være en fordel for reinen, hvis vi ikke har lær1 oss

å oppf6re oss som gjester i annen manns hus, dvs. som gjester i villreinens rike! Det er

lov å f'erdes i fjella for oss også, men da må vi på forhånd ha lært å takle situasjoner

hvor vi uforvarende kommer i kontakt med reiner og der vi ser den på lang avstand, må

vi la avstanden bli stor og passe på at reinen ikke får "været" av oss. Dette er viktig å

huske på i ca. 3 vårvintermåneder - til godt etter kalving.
Vi mennesker har i generasjoner bygd ned leveområda til reinen, vi har isolert den i

små fjellområder, tatt fra den den frie f'erdselsretten over store innlandsstrØk, vi fofiset-
ter med å sleppe ned forurensa nedbør i matfatet til den og nå skal vi bruke fielldalene,
rabbene og fjella der den finner mat, kvile og bor, til vår lbrlystelse eller rekreasjon
som vi kan dekke oss bak!

Noe av det mest positive jeg har hørt om villreinen dette året, var det Stein Lier-Han-
sen fortalte på Hardangervidda-årsmøtet om at Norge skal vedta en nasjonal handlings-
plan for økologisk mangfold og villreinen er kjørt opp som viltart nr. I !

Veldig positivt er det også at kommuner/fylker med felles villreinstamme kommer

sammen og tar reinen med i en plansammenheng der den skal ha hgg prioritet. I denne

forbindelse kan jeg trekke fram Fjellbruksplana for Nordfjella./Hardangervidda (kom-

munene Eidfjord, Utvik, Aurland, Lærdal, Hemsedal, ÅI og Hol), Flerbruksplana for
Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene (12 kommuner - 3 fylker), Fylkesdelplan for Rondane

(Oppland-Hedmark) og samarbeid om naturforvaltninga i BrattefjelWindeggen. Det er

å håpe at andre fylker-/kommuner med felles reinstamme kommer etter i et helhetlig

forvaltningsarbeide av villreinens leveområder!
Nr. 8 av Villreinen holder du nå i handa og jeg håper interessa for bladet holder seg

slik at vi i 1996 kan gi ut lO-års jubileumsnummer! Men deite er det du og andre kjØ-

pere av bladet som bestemmer, svikter salget har vi heller ikke noe økonomisk funda-
ment å stå på for videre utgivelser. Slik sett, hvis du liker bladet og synes vi giør en

god glerning for villreinen som viltart, må du være en god formidler av bladet og gjer-

ne anbefale det til andre!

Som redaktør vil jeg nok engang takke alle trofaste bidragsytere for stoff og bilder,
bladet er tufta på nonprofitbasis og dermed yter forfattere og fotografer sine bidrag
vederlagsfritt og av idealisme til bladets formål!
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lokka lblk til fjells. Det er leit 
i

slikke sol og nyte fjellnaturen 
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vrLLRErNoMnÅpe r sUNNFJoRD oc NoRDFJoRD

En skulle vel tru at det er
bare hjorten som hører hei-
me i Sogn og Fjordane-natu-
ren, stgrste hjortefylket som
det er i landet!

Men ikke mindre enn 13
kommuner har også villrein-
jakt og det i tilsammen 8 vill-
reinområderl Hardangervid-
da, Nordfjella, Fjellheimen,
Vest-Jotunheimen, Ottadalen
sØrr Førdefjella, Sunnfjord
og Svartebotnen.

Det er de tre sistnevnte
områda vi denne gangen skal
lære bedre å kjenne. Både
Førdefjella, Sunnfjord og
Svartebotnen var før rein-
tomme fjellstrøk, men så var
det mange naturinteresserte
folk i bygdene rundt disse
fjellområda som ville giøre
fjella sine viltrikere og der-
med vart det reinen som fikk
innpass i mange av Sunn-
fiord-og Nordfjordkommu-
nene!

Ettersom Villreinrådet i
Norge har lagt sitt Lands-
møte i 1994 til Sunn-
fjordkommunen Jøl-
ster, ei av de fineste
bygder i Norge, fin-
ner vi denne gang-
en en passende
anledning til å
presentere dis-
se tre små
villreinom-
råda.

FØRDEFJELLA
VILLREINOMRÅDE

Førdefjella
Villreinområde
Når en skal skrive om reinen i Førdefjella, foreligger det mye stoff omkring
etableringen av en reinsstamme i disse fjella, men mindre om sjølve reinen,
kanskje spesielt måten reinen kom hit og fant "fotfeste" på!

Nå ja, så uorginalt var ikke etableringen, det var tamrein som vart kjøpt
inn og satt ut i fiellområder som det ikke var rein i fra f6r og det er såpass

lenge siden, at nå må dette betraktes som et pionertiltak! De aller første rei-
nene, seks i tallet, vart kjøpt av fem karer fra Førde, på Hardangervidda i
1948 og satt ut i Angedalen i Førde. Men la oss ta begynnelsen slik den var:

tJ*. {."*rq"r
{. . &r3.{

AV JON J. MELI
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Kontakt med eidfjordinger var
inspirasjonen
Og for å få den npyaktige historia,
går vi til den nå l7-årige Reidar
Farsund i Førde. Han og fire kame-
rater fra Angedalen i Førde tok seg
i slutten av 40-åra jobb på Smelte-
verket i Odda. Der kom de i kon-
takt med eidfjordinger, folk som
hadde med Eidfjord Tamreinlag å
gjøre, og de beretta om tamreindrift
på Vidda, som sikkert skapte litt
eventyrlyst hos de fem ungdornme-
ne fra Førde.

De flkk også tilbud om gjeter-
jobb for Tamreinlaget og Ragnar
Indrebø og Bjarne Botnen slo til på
sommergjeting på Vidda. De @vrige
tre av kameratgjengen var forBvrig
Trygve Indrebø, Jostein Indrebg og
Reidar Farsund.

Om sommeren besøkte de tre
gjenværende de som hadde tatt seg
gjeterjobb og kom dermed litt inn i
miljpet. Nede på Odda kom praten i
ledige stunder på brakka inn på
rein, og karene syntes at de også
hadde fiellområder som det kunne
gå an å ha rein i og endskapen på
det hele, vart at karene kjøpte seks
dyr og frakta dem den kronglete
veien fram til trørde og satte dem ut
på nordsida av Angedalen. Reinen
vart i fgrstninga kalt for Angedals-
reinen. Turen med lastebil og fer-
ger var lang og strabasiøs, men det
må bli en annen historie!

Et dyr forsvant første vinteren,
to dro visstnok til Nordfjordtrakte-
ne.

De tre som var igjen så ut til å

nt"r&
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VILLREINOMRADA I SUNNFJORD OG NORDFJORD

trives og det kom en kalv om
våren. I 1950 kjøpte Bjarne Botnen
og Ragnzu Indrebø 32 dyr til, og av
disse var det mange kalver. De
oppretta kontrakt med grunneierne
der de mente reinen kom til å beite,
en kontrakt som skulle l6pe fram til
1960.

Meninga var opprinnelig å drive
med tamreinhold, merke kalvene
og slakte det en f'ant passende.

Reidar Farsund, som var med på
fgrste kj6pet av rein, kom heim fra
Odda i 1950 og begynte å følge
med dyra som syntes å trives godt.
Etterhvert som dyreflokken vokste,
var han inne og henta seg en bukk i
ny og ne. Dyra spredde seg over
stØrre områder; Naustdalstraktene,
Hyen, Gloppen, Jølster og Fgrde og
kom inn på områder det ikke var
inngått noen beiteavtaler med.
Grunneierne utover i dette store
området begynte å føle noe misun-
nelse når helt utenforstående kom
inn i områdene og tok seg en rein
nå og da.

Etterhvert ble også beskattningen
hardere fra de som hadde reinen på
områdene sine, men som ikke eide
den. Reidar Farsund fbrteller at han
fant en slakteplass med rester etter
fem dyr eg en annen gang rester
etter åtte dyr. Stammen vart sterkt
redusert og så kom spØrsmålet opp
om å bevare reinen i området, all
den tid reinen ikke hadde status
som tamrein med oppfyllelse av

Da dyra vart slepte på Langeland i 1970.

merkeplikten og at den skal være
fastbundet under avl iving.

Andreas B. Erdal, medlem av
viltnemnda i FØrde. skrev i 1951 tll
Viltstyret (Landbruksdepartemen-
tet) og ba om at tiltak vart gjort for
å bevare reinen i området, da han
var redd hele stammen kunne bli
slakta ned. Han antyda sjøl at
området kunne livfø 500-800 dyr!

I 1965 var Farsund inn i området
og jakta på "egen" rein for siste
gang, men da var arbeidet allerede
kommet langt ior å gi stammen
villreinstatus.

Landbruksdepartementet og
viltmyndighetene
Det vart viltmyndighetene som
kom til å "ordne" opp med reinen i

Reidar Farsund med en bukk han felte
rundt 1960, fra den tida de fem karene
eide dyra. Dette bukkefallet var på gren-
sa mellom Jølster, Naustdal og Glop-
pen.

trgrdefjella.
Arne Belsaas var viltstellkonsu-

lent for bl.a. Sogn og fiordane på
den tida og i brev han skriver til
Landbruksdepartementet 13. juli
1962, stå det bl.a.: Det er ca 150
dyr i området, 2O-30 er blitt skutt,
bruksområde på ca. 500 km', eierne
har frembydt flokken for 15 000 kr
som innløsning til villreinstatus og
ordrett sier Belsaas: - Det vil bety
litt for viltstellet i distriktet om
Viltfondets midler eventuelt kan
innløse denne reinstammen til for-
del for villrein!

Svarbrevet fra Departementet
23/ll-62, sier de vil rydde denne
saken av veien og løse ut rettighets-
haverne til en pris av kr l0 000.- og
dermed gi reinen villreinstatus. Og
i brev av 10/3-64 vedtar Land-
bruksdepartementet en billighetser-
statning til eierne den nevnte sum
og ber Viltfondet overføre pengene.

Det gikk flere år med organise-
ring og hBringer før det endelig i
brev av 19. juni 196'l fra Direktora-
tet for jakt, viltstell og ferskvanns-
fiske til Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane var åpna for villreinjakt i
kommunene Gloppen, Naustdal,
Flora, Førde og J6lster, med et min-
steareal i F6rdefiella på 40 000 da.
Og dermed hadde viltnemndene og
Direktoratet hånd om villreinen i

f
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-+ FØRDEFJELLA VTLLRETNON,INÅIN

Fprdefjella. --->

Grunneierorganisering
Sjøl om reinen sporadisk hadde
vært innenfor Eikefjordens grenser,
nå Flora kommune, trakk de seg Llt

fra kravet om reinsjakt.
Førde hadde også for lite terreng

innenfor området til å nå opp i min-
stearealet, sjø1 om reinen brukte
områder innenfor kommunen. Der-
med ble det igjen Gloppen, Naust-

dal og Jølster n'red tilsammen 333
000 da, som kunne ta del i reinsjak-
ta fia oppstarten.

Etter oppjustering av Hjortevilt-
forskriftene angående tellende areal
fia 1989, der alt areal over skog-
grensa, fbr trgrdefjella sin del over
600m-kota, skulle være bakgrunns-
areal for tellende terreng, vart det
fglgende areal i de enkelte kommu-
ner: Gloppen 21 1 9OO da, Naustdal
123 600 da, Jølster 112 300 da og
trørde 2'7 500 da, tilsammen 535
300 da. Ser vi tilbake til Arne Bel-

saas beregninger fia 1962, at bruks-
området til reinen var 500 km',
stemmer den siste oppmålinga for-
bløffende godt! Ved oppstarten var
det følgende grunneierorganisasjo-
ner som fikk tildelt rein: Naustdal
Reinsdyrjaktlag, Jplster jakt og fis-
kelag sone 3 og Nesstranda, Sør-
stranda og Gjengedal i Gloppen
kommune.

Før 1989 var det kommunevise
vald, men etter den tid har området
vært et vald, der jaktrettshaverne
kan jakte over hele valdet. Tilsam-
men er det minst 220 rettighetsha-
vere i området. Rettighetshaverne
er nå representert i Villreinutvalget
med en fra hver kommune.

Viltbiologiske undersØkelser i
Naustdal-Gjengedal
(i forbindelse med planer om
vassdragsreguleringer)

I tidsrommet 19. -28. f-ebruar 1975
fbretok viltstellkonsulent Odd
Kjos-Hansen en undersgkelse av
viltbestanden og mattilgangen til
viltet i området vi kjenner som Før-
defjella. Unders6kelsene foregikk
ved befaringer i terrenget og med
kontakt med kjentfolk i området -
vesentlig viltnemndsmedlemmer i
de aktuelle kommuner.

Det som slår en når en leser den-
ne rapporten, er hvor usikre lokal-
befolkningen var på viltstammenes
stØrrelse og hvor viltet har sine til-
holdssteder. En legger også merke
til at hjortestammen umulig kunne
være ilv noen stor størrelse og al
jaktinteressen heller ikke var så
utbredt. I denne saken skal vi sjå
litt på hva som konkret ble regis-
trerl av rein under befaringa.

Under befaringsperioden slutta
Christian Klemetsen seg til Odd
Kjos-Hansen og de var interessert i

å komme i kontakt med reinen i
området. De kontakta 25/2 Jakob
N. Gjengedal i Hyen, som var kon-
taktmann for Gloppen Reinsdyr-
jaktlag og han kunne fortelle at det
hadde vært sett rein ved Mjellem-
stØlen for noen dager siden.

Karene reiste til Hyen og kom i
kontakt med Ola Mjellem som had-
de vært oppe på ski dagen f6r og
sett reinen vest fbr Gjengedalsska-
ret og utover mot Vårliegga.

De gikk inn til Jakob Mjellems

Prektig samling av felt rein fra Førdetjella i 1974. Fra v.: Peder Holme, Svein Dalheim,
Joar Gjengedal, Kristian Gjengedal, Ola Gjengedal og Reinart Ommedal.

FOTO: JAKOB GJENGEDAL

Kalvejakt i 1990 og klar for bæring. Vi ser mot Risbotn og Gjengedalsstøylane som
er helt i bakgrunnen. Fra v.: Jan Harald Pedersen, Leidulf Vonen og Odd Vonen.
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Rein og reinbeite i Vona -
Gjengedalsområdet
I I916 avslutta Erik Solheim studi-
ene ved NLH og han valgte som
hovedoppgave emnet om reinen i

Førdefiella og beitet i et avgrensa
meget brukt område av reinen.

Det var spesielt planene om
vassdragsregulering i Naustedalen
og Gjengedalen som ga id6en til
denne oppgava og endel av arbeidet
er utført i samarbeid med Regule-
ringsteamet ved Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk, som et ledd i
direktoratets viltundersøkelser i
samband med utbyggingsplanene
til Sogn og {ordane Kraftverk.

teren. Det undersØkte området dek-
ker ca 100 km' og er det viktigste
beiteområdet for reinen de siste 5-
10 åra (fram til 1915). Og Solheim
har stedf'est området til Vona-Gjen-
gedalen (se kartutsnitt lia oppga-
ven). Fra hovedoppgaven hitsetter
jeg fplgende fakta:

trgrdefjella hører til oseaniske
fjellstrgk, med mye nedbør og tem-
peratursvingninger om vinteren
som gir nedising av beitene, dvs.
for harde for reinen til å grave
igjennom. Oversiktskart fra Det
norske Meterologiske Institutt indi-
kerer en årlig gjennomsnittsnedbør
på nær 2500 mm i området og med
en oseanitetsindeks i Førde på 218.
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Rein og reinbeite i

Vona-G jen gedalsområdet.

st@l og tok inn der og kom i kontakt
med reinen som beita på noen
avblåste lyngrabber. De telte opp
69 dyr, derav 8-10 kalver, og 40-45
med gevir, som karene antok var
drektige kalvsimler. Men det var
også noen gjeldsimler og åringer
blant dem. 10-12 bukker som var
kollet var også i flokken. 3 av buk-
kene var merket og de var i alle fall
13 år, sier Kjos-Hansen i rapporten!

Beiteforholda på stedet var van-
skelig, snøen var for hard til å gra-
ve så det var bare de snaublåste
rabbene som var tilgjengelig for
beiting. Dyra var ikke særlig store
og karene syntes det var rart hvis
disse bukkene kom over en slakte-
vekt på over 60 kg om høsten! Men
dyra var i godt hold, runde og ikke
noen ribbein å sjå (.26/2-15).

Etter nedturen kontakta de Jakob
Gjengedal, som mente det under
jakta hgsten 1974 mttte være ca.
l2O dyr og at resten av dyra nå
måtte være over mot Sandesiden i
Gloppen. Gjengedal kunne fortelle
at det for et par år siden vart skutt
en bukk på 90 kg, men de siste åre-
ne hadde bukkevektene ligget på
rundt 50-60,kg og simlene under 40
kg. Noen flere dyr kom ikke Kle-
metsen og Kjos-Hansen i kontakt
med, enda de tok inn på Gjenge-
dalsst@ylene og befarte fjellområ-
dene rundt disse.

Reinsdyr i yste Holebotnen en varm dag.

I denne hovedoppgava ligger det
mye nyttig informasjon som Vill-
reinutvalget og Villreinnemnda kan
dra nytte av i sin drift av området
som vil reinterreng. Den er også et
godt referanseutgangspunkt ved
eventuelt senere unders6kelser på
beitesida i det undersøkte området
og Solheim har også fått nedfelt
reinens bruk av området. både
gjennom sine egne observasjoner
og det som lokale kjentfolk har
kunnet forlelle.

I denne omgang kan vi ikke ta
med så mye fra hovedoppgava, den
går i detalj inn på plantesamfunn-
/vegetasjonstyper som finnes i
området og endel om snøforholda
bl.a., som er svært viktig å kjenne
til for å vurdere hvordan reinen kan
takle ulike beitesituasjoner om vin-

FOTO: MALVIN BARLUND

Det er interessant å sjå at Sol-
heim gjennom sine målinger har
funnet ut at sonderingene i Vona-
Gjengedalenområdet viser at snØ-
dekket blir over 0.5 m tjukt mindre
enn en meter fra kanten av den snø-
bare delen av ryggen. Dette gjør at
reinen har mindre muligheter med å
grave seg ned til maten, den må gå
på de helt snøbare rabbene for å
finne mat!

Br-uksområde til reinen vart
registren slik: Storparten av vinte-
ren i det vestlige fjellområdet av
Gjengedalen og Vonavatnet, kal-
vingsområdet i løv- og furuskogen
ved Dalen (april-mai) og ut juni i
lia sØr-aust for Storevatnet. Utover
sommeren fglger den hgydene sgr-
over og kan trekke opp på Blåfjel-
let i varme perioder. Under jakta er
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den ofle å treffe på i Holebotnen.
Endel bukker kan i visse deler av
året bruke de grovkuperte fjella
nord for Mosedalen.

Størrelsen på reinsstammen er
ikke helt kjent. Utgangsstammen
var på 38 dyr, 6 slepte i 1948 og 32
slept i 1950. Mot slutten av femti-
åra vart det antyda 100-150 dyr i
stammen. Under jakta i 19'74 vart
det telt 125 dyr i en flokk.

I1975 telte Erik Solheim 85 dyr,
dessuten gikk 12 bukker i strØka
mot Sandane. Tallet på den tida kan
dermed ligge på rundt 100, men
enkelte hevder også at stammen
hadde delt seg i to og at det også
var en flokk nordvest for Fimlands-
grenda høsten I 975.

På grunnlag av tellingene sine i
1975, registrerte Solheim en til-
vekstprosent på 20.

Brunsten blant reinen kommer

tidlig og dette f6rer til tidlig kal-
ving. Allerede de f'ørste dagene i
mai kommer de første kalvene og i
forhold til "andre villreinområder"
er dette tidlig.

Kalvingsplassen under registre-
ringa, er i skog av løv og delvis
furu, også dette uvanlig blant "vill-
rein".

Det finnes lite med tall over
slaktevekter/alder, men i | 968 var
det kjeveinnsamling som synte at
gjennomsnittsvekta på fire simler
var 45.8 kg og simlene hadde føl-
gende alder; 8, 8, 6 og 4 år, mens
en 3-års bukk veide 90 kg.

I 1915 veide ei 10-års simle 42
kg, 4-års 40 og 2-års 38 kg. To 2-
års bukker veide henholdsvis 45 og
48 kg og to 3-åringer 75 og 80 kg.

I konklusjonen av undersgkel-
sene sine sier Solheim at sommer-
beite er det rikelig av, men tilgang-
en på næring om vinteren er svært
avgrensa, på grunn av store meng-
der hard sn@. Lav er lite utbredd, og

i noen områder er det tegn til over-
beiting. Kalvingsområdet ved Da-
len er den lokaliteten som kan bli
den mest avgjørende for fiamtida
til stammen. Vinterbæreevnen til
området er trulig nådd!

Jaktordning og fellingstall
Med så mange rettighetshavere.
godt 220, og det er bare rettighets-
havere som får tildelt reinsjakt, og
med få dyr i kvote, kan det gå lang
tid rnellom hver reinsjakt for den
enkelte jeger.

Ordningen er slik at det blir satt
inn en unnonse i uvisene og inleres-
serte rettighetshavere kan sBke på
reinsjakt. En som har hatt jakt, rnå
stå over i to år før vedkommende
pånytt kan komme i betraktning
ved tildeling. Det er Villreinutval-
get som fbretar fordelinga av lBy-
ver. Grunneier som får tildelt lByve,
kan overføre kortet til en annen
jeger, men kan ikke selge det for å
tjene penger.

Dalevatnet i Gjengedalen. I bakgrunnen ser en Gjengedalsstøylane. FOTO: MALVIN BARLUND
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Villreinutvalget (grunneierutval-

get) bestemmer seg for kvotefbrs-
lag og Villreinnemnda fatter på
grunnlag av dette forslaget den
endelige kvote og fordeling på dyr.

Jaktstatistikk Førdefjella, tallene er
årstall, tildelte og f'elte dyr:

196'l: 9-5
1968: 12-11
1969: l-l
1970: 12-11
l97l: 12-10
1972: l2-5
1913: 12-9
19'7 4: 12-8
1915: 20-17
1916: 20-18
1911: 13-9
1918: 15-14
1919: 15-13
1980: 15-0
1989: 5-5
1990: 8-8
I99I: 8-6
1992: 9-7
1993: 9-9

Som vi ser, er det 9 år det ikke er
felt rein. Dette kommer av at det
kom jerv inn i området og vart en
hard beskatter av stammen. I 1980-
8l ble det funnet 40 kadavre. men
det var enda flere dyr som vart slått
av jerven. I l98l vart en hannjerv
skutt i området og stammen har nå
bygd seg opp til ca 60 vinterdyr
(sett i Naustdal fpr jul 1993).

Under 1993-jakta var det organi-
sert oppsynstjeneste for fgrste gang
i området, idet Malvin Barlund og
Steinar Øvrebø. begge Alhus i Jøl-
ster ble engasjert av FBrdefjella
Villreinutvalg, og begge med be-
grenset politimyndighet.

Driftsplan
For villreimområdet er det utarbei-
da driftsplan, 1993-1996, og fra
denne kan en lese at målsettinga
med stammestørrelsen er å ha en
vinterstamme på 70 dyr, med et
uttak på 20-24 dyr pr ar (det tas
forbehold om jervebes@k), og utta-
ket skal dreies til en avskyting tvers
gjennom stammen. Valdordninga
som nå er synes å være den mest
tjenlige, men en vil sjå på organise-
ringa innenfor planperioden.

Det vil bli satsa på informasjons-
tiltak om villreinen ovenfor alle

Sentrale folk i villreinforvaltninga for Førdefjella; formannen i Villreinutvalget, Jakob
Gjengedal til venstre, og Oddmund Støylen, leder i villreinnemnda for området. Her
står karene inne i Gjengedalen i Hyen, og langt bak ligger Gjengedalsstøylane, som
er et av de beste jaktterrenga i Førdefjella.

kommunene, og villreinutvalget og
villreinnemnda vil nytte seg av
informasjon og faglig hjelp fra
Direktoratet for Naturforvaltning,
Villreinrådet og Fylkesmannen.

Største utfbrdringa er å få gjen-
nomlørl ei beitegransking.

Villreinnemnda og
Villreinutvalget
Villreinnemnda er det offentlige
organet innenfor forvaltninga av
trgrdefjellastammen, med en repre-
sentant fra hver av viltnemndene i
kommunene, tilsammen fire perso-
ner:

Jølster :

Oddmund Støylen, Vassenden, leder
Fd)rde:

FOTO: JON J. MELI

Margaret Ness Solheim, Førde
Naustdal'.
Eilin Åse Joleik, Naustdal
Gloppen:
Astrid Rønnekleiv, Hyen, nestleder

Villreinutvalget er valgt av grunn-
eierne og forestår den daglige prak-
tiske drifta av området og er for
Førdefjellas del sammensatt med
en representant fra hver kommune,
tilsammen'fire:

JPlster:
Malvind Barlund, Ålhus
F@rde:

Lars Indrebø, Førde
Naustdal:
Einar Eimhjellen, Naustdal
Gloppen:
Jakob N. Gjengedal, Hyen, leder
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AV JON J.

I over fem år jobba sunnfjordingene med tanken og ønsket om å få
rein inn i Sunnfjordfjella, før den første lasten med tamrein kom og
77 dyr vart satt ut på tre slepplasser 12. desember 1970!

Fra før hadde det vært rein i andre Sunnfjordfjell lenge før denne
reinshopen kom, men den var i de områder som vi kjenner som Før-
defjella.

For å være nØyaktig, gielder dette området fem kommuner; Fjaler,
Askvoll, Gaular, Førde og JØlster og har en geografisk avgrensning
slik: Søre sida av Jølster, søre sida av Førde, søre sida av Førdefjor-
den, nordre sida av Haukedalen, nordre sida av Gaular, nordre sida
av Dalsfjorden og i aust av Grovebreen.

Opptakten reinsdyrlag og møtet valgte et
Det var Reidar Farsund, Førde, arbeidsutvalg, bestående av Reidar
som fremma tanken og tok initiati- Farsund, Førde, som leder, Nils M.
vet om å sette ut rein i dette fjell- Gjestdal, Vassenden, Ola Bruland,
området. Han hadde fra før erfa- FØrde, Malvin Osland, Flokenes og
ring med å sette ut rein i Førdefjel- Johannes Viken, Viksdalen. De
la og visste endel om krava reinen fikk fglgende mandat:
hadde til et leveområde og mente 1. Komme med framlegg om
at det utpekte området måtte passe vedtekter for reinsdyrlaget.
for en liten reinstamme. Meninga 2. Utvalget skal organisere
her var å ha reinen som tamrein, arbeidet i de enkelte grender, slik
med full råderett og tamreinstatus, at alle grunneiere blir kjent med
men fritatt fra merkeplikten og saken og får tilsendt spøffeskjema.
regulering ved jakt. Det første 3. Utvalget skal kalle inn til stif-
møtqL 6/5-65, var innkalla av Rei- telsesmøte.
dar Farsund med kunngjBring i bla- 4. Utvalget skal sende søknad til
det trirda, og der alle grunneiere de 5 kommunene i området om til-
med beiterett i det nevnte fjellom- skott til finansiering av organise-
råde, var invitert. ring og starting av laget.
Alle fremmøtte var positive til at Vi forstår at Arbeidsutvalget
det ble arbeidet for oppretting av et gikk på et "nybrottsarbeide" av

SUNNFJORD VILLREINOMRÅDE

dimensjoner, bl.a. var det ca 500
grunneiere i området som skulle
orienteres om tiltaket, og det ville
bli delt ut spørreskjema til hver
enkelt, skjemaene skulle så samles
inn og bearbeides av utvalget.

Arbeidsutvalget hadde ved star-
ten ikke noen midler, og alt arbei-
det ble derfor gjort på idealisme og
med tru på at fjella med tid og
stunder ville bli en viltart rikere!

Videre arbeide
Det gikk bortimot ett år fØr neste
møte. 5/4-66. da ble vedtektene
fbrma ut og formannen skulle dis-
kutere disse med fylkesagronome-
ne Hegdal og Sande, vedtektene
skulle trykkes opp og utdeles til
alle rettighetshaverne i fjellet.
Ellers var det gnskelig at forman-
nen kom seg en tur inn til Oslo fbr
å diskutere visse sider av saka med
Landbruksdep artementet.

Det neste møtet, 18/10-67, for-
teller om responsen fra kommune-
ne på sØknaden om Bkonomisk
bistand; trgrde og Jølster hadde
bevilga 600 kr hver, Gaular hadde
satt ut saka, Fjaler hadde gitt
avslag og Askvoll hadde ikke
svart. 1200 kr må en si var startka-
pitalen!

Det hadde også i mellomtiden
blitt høve til Oslo-tur for forman-
nen og jeg hitsetter litt fia mØtebo-
ka:

- Grunna rekonvalesens etter
skade, fekk eg i september 1966
høve til å reisa inn til Oslo. Innover
fekk eg gratistur med ein lang-
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transporterar, men heimatt vart eg
nøydd til å resa på vanleg måte.

Dette forteller om ngdvendig
nøkternhet i bruk av midler! Oslo-
møtet var viktig. Der mØtte Reidar
Farsund opp hos byråsjef Hallsjg i
Landbruksdepartementet og la fram
planen for utsetting av rein i Sunn-
fjordfjella og vedtektene som for-
talte hvordan alt skulle ordnes. Pla-
nen vart "skamrost" av byråsjefen,
som uttalte at "det var en meget
fornuftig plan" og at det ut fra de
rådende forhold "den eneste riktige
form for reindrift".

Når det gjaldt fritaking fra mer-
keplikten, sa byråsjefen, at dep. var
uhyre varsomme med å gi det, men
"i dette tilfelle må betingelsene
absolutt vaere tilstede" !

Farsund ville gjerle ha med seg

dette skriftlig, men først måtte
Reinsdyrlaget gjennom et stiftelses-
møte og deretter måtte søknaden
om fritaking komme fra laget.

8. juni 1968 vart så skipingsmgte
for et reinsdyrlag i Sunnfjordfjella
holdt i FØrde, etter at grendemen-
nene først hadde farta vidt rundt
med lovutkast, saksliste og møte-
innkalling til alle grunneiere.

Rundspgrringa som tidligere var
gjor1, viste positivt syn på saka og
på skipingsmøtet var det bare en
som var skeptisk til planen.

Møtelyden, mot 5 stemmer,
mente at forsamlinga var kompe-
tente til å stifte laget, og vedtekte-
nes 13 paragrafer ble vedtatt med
mindre justeringer. Det f@rste styret
ble valgt og sammensatt slik: Rei-
dar Farsund, FØrde, formann; Kåre
Qrnehatg, Viksdalen I Ingolf Bring-
eland, Bygstad; Johan Dvergsdal,
Jølster og Magnus Hafstad, Førde.
Navn på laget: Sunnfjord Reinsdyr-
lag. Styret fikk fullmakt til å tegne
andeler og lede laget på beste måte.

Søknad til Landbruks-
departementet, men avslag
En av de første oppgaver var å sen-
de søknad til Landbruksdeparte-
mentet om fritak fra merkeplikten.
Reidar Farsund i samråd med
Landbrukssjef Bakke skulle ordne
denne saken og fra mØtereferatet
fra mØte 17. nov. 1968, står det at
lgyve fra departementet kan ventast
med det første!

I mellomtiden hacde styret opp-
nådd kontakt med et tamreinsel-
skap østpå som skulle avvikle og
som det da var muligheter til å kjø-
pe rein fra. Nå skulle det gå I I/2
fr før neste møte, og problemene
tårna seg opp da Departementet ga
avslag på sgknaden om fritak fra
merkeplikten!

På møtet 27. juli 1970 vart denne
problematikken drøfta inngående
og etter lang diskusjon kom styret
fram til at en må basere laget på
villrein. Det vart vedtak om å over-
sende vedtektene for Sunnfjord
Reinsdyrlag til Direktoratet for
Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske,
samt undersøke om Staten gjennom
Viltfondet kunne gi tilskott.

Utsetting av rein
Etter dette ble det ganske snart
avklart at det kunne settes ut rein
som ville få villreinstatus.

Nå skjedde saker og ting fort.
Formannen hadde kontakt med
tamreinleverandgrer, transportsjef
ble valgt og slepplasser for reinen
ble pekt ut. Det ble også satt inn ei
kunngjgring i bladet Firda der det
ble orientert til parthaverne den nye
vending saka hadde tatt og at rein
ville bli satt ut i nær framtid.

Det vart henting av reinen 12.

desember 1970, med oppstart kl 5

om morgenen og kjøring hele natta

deretter på heimturen. Det var om å
gjøre å holde transporten i gang
hele tida for da var dyra roligere.
Egentlig var veien over Gaularfjel-
let stengt, men br@ytemannskapene
tørna ut og holdt veien åpen for de
fem lastebilene som frakta dyra, til-
sammen 77 dyr. Lastene besto av
30 simler, 37 hokalver og 10 hann-
kalver og dyra vart kjøpt av Fram
Tamreinlag i Valdres.

^ 26 a:t dyra vart setta ut på Øvre
Asen i Jølster, 25 på Kinnaheia og
26 ved Langeland. På alle slepplas-
sene var det møtt fram mye folk og
alle dyra hadde tålt transporten
godt og dro inn i sine nye fjelltrak-
ter! Ett ars tid etterpå vart det kjøpt
inn flere dyr, tilsammen vart det
satt ut 105 dyr til en pris av kroner
50 000.

Fgrste jakta
Etter slepping av reinen i I91O-71,
vart reinen gående i ro i flere år. Nå
ja, helt i ro var den ikkel Dyr som
blir slepte på fremmede steder, har
lett for å "trå" tilbake til heimplas-
sen.

Karene som ordna med slep-
pinga var klar over denne egenska-
pen til dyra og derfor vart også rei-
nen slept på flere steder, i tilfelle
dyra skulle forsØke å komme seg

tilbake til Valdres!
Og riktig nok, når det led mot

Spent øyeblikk for jegeren i Sunnfjordfjella; vil den vesle reinsflokken trekke hit-
over? Ellers ser vi at fjella er ganske "lettgåtte", bare en kommer seg opp de bratte
liene. FOTO: ARNE HALBREND

-

11



VILLREINEN 1994

VILLREINOMRADA I SUNNFJORD OG NORDFJORD

kalvingstid første våren, vart dyra i
et av områdene veldig urolige og
syntes nok det var uvante kalvings-
plasser, men det vart ikke registrert
utgang av dyr.

På årsmøtet i 1975 trakk Reidar
Farsund seg som formann i styret,
etter først å ha tatt initiativet til rei-
nutsetting i Sunnfjordfiella, kalt inn
til det første møtet i 1965, stifting
av laget og leda det gjennom byrå-
kratiet fram til dyrekjøp og ursel-
ting og i I9l5 den aller fprste vill-
rei nj akta i Sunnfj ordfj ella !

Som sin etterf@lger som formann
fikk Reidar Ingolf Bringeland, men
han fortsatte sjøl som medlem av
styret.

Til den f6rste jakta gikk årsm@tet
inn for ei kvote på 20 bukker og

disse vart trekt ut på m@tet, dvs.,
den aller f'ørste bukken vart ikke
trekt, den fikk Reidar Farsund!
Dette var ei velfbrtjent påskjØnnel-
se fra årsmgtet og Reidar Farsund
kom dermed til å bli den første
reinsjegeren i Sunnfjordfjella !

Første jaktaret var det altså ei
kvote på 20 dyr og 18 av disse vart
felt; 13 eldre bukker,4 halvannetå-
ringer og I simle.

Organisering av Sunnfjord
Reinsdyrlag
Sunnfiord Reinsdyrlag har som for-
mål å bygge opp en egen reinsdyr-
stamme og gjøre fjellet rikere og
dermed Øke trivselen i bygdene
deromkring. Alle som har grunn og
beiterett i området, eller berre bei-
terett, kan kjøpe andeler i Reins-
dyrlaget. Bruk på 2 skyldmark eller
mer kan tegne to andeler.

Pr.3I/12-93 var det 545 parter i
laget, fordelt på ca 350-360 bruk.
Ved oppstarten av laget kosta hver
andel 100 kr. Det har seinere vært
justering av andelsprisen og så
seint som på l993-ttrsmøtet vart
prisen på andeler (lutar) forhgya til
350 h.

ÅrsmØtet, som er h@yeste myn-
dighet, avvikles i fprste halvdel av
august og velger bl.a. styre på 5
medlemmer, kontaktutvalg på 5
medlemmer og 2 ettersynsmenn.

Fra Midtområdet i 1993. Arne Hestad til v. og formannen i både
villreinutvalget og villreinnemnda for Sunnfjord Villreinområde,

Sverre Hestad, til h., med en 97-kilos bukk.

Arsmøtet foretar også trekking
av f-ellingsl6yver blant andelshaver-
ne. Ingen trenger å søke om fel-
lingsrett, her gar det etter tur og
med ei årlig kvote på ca 20 dyr, kan
parthaver nr. 545 lett rekne ut når
han/hun får tildelt Tqyvel

Opprinnelig kosta jaktkorta l5 +
15 kr. men har småll i senn sleget
til 250 kr for ungdyr (halvannetå-
ringer) og 375 kr for fiitt dyr. Kal-
vekortet er vederlagsfiitt. Så Sunn-
fjordjegerne har nok ei av de rime-
ligste villreinjakter i Norge!

Den som får uttrekt fellingsrett
på dyr, disponerer jaktkortet sitt
helt fritt.

Areal og inndeling av terrenget
Arealet til Sunnfjord Reinsdyrlag
reknes for 700 kmt, men arealet
skal nyoppmåles, så her kan det
skje forandringer når dette arbeidet
blir gjort.

Innenfor Reinsdyrlagets totalare-
al opereres det med tre adskilte
flokker, dette pga. teffengets alron-
dering og kommunikasjonshindring-
er. Arealet deles i indre, midtre og
ytre område, der det nå er spesifi-
serte kvoter for hvert område.

Det indre området ligger syd for
JøIsteryatnet og begrenses i sydvest
av Holsvatnet og RV 5. Det midtre
området er mellom denne veien og
i vest mot veien (RV 14) mellom
Fgrde og Sande, mens det ytre
område er videre fra denne veien
og mot Kvamshesten som sentral
del av området.

Stammeutviklinga i de 3 områ-
dene har vært varierende, men har
det vist nedgang, har rettighetsha-
verne ofte freda området som det
har vært lite rein i. Fra tilgjengelige
tall på stammestørrelse, ser vi at det
har vært omtrent slik, se tabellen.
Strukturen i stammen er ikke helt
kjent, men det jobbes ut ifra ei
gjennomsnittsfordeling på l57o
vaksne bukker, 4O7a simle og
resten noenlunde likt på 1 l/2-
aringer og kalver, kanskje litt i
overkant av kalv.

[i*f ,or. re'o re87 reer rssr
Indre område 29 b0 lq 30-40 5{).60 50
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VILLREINOMRADA I SUNNF'JORD OG NORDFJORD

Retta avskyting - oppsynstjeneste
Av papirene kan en lese at det på
årsmØtet i 1918 for første gang ble
reist spØrsmålet "om en skulle ta ei
regulering av kjønnsbestemmelse
under fellinga, men det "fall sam-
røystes ".

Men allerede 2 år etter, i 1980,
kom uttrykket "retta avskyting" i
bruk og det ble gjort vedtak om ret-
ta avskyting av kvota i 1980. For
1993-kvota finner vi slik fordeling:
7 kalver, 7 ungdyr (1 l/2 fu),4 sim-
ler, 6 frie dyr og I vaksen bukk
(m/skade).

Det er i seinere tid kjgpt inn
noen bukker for å skaffe nytt blod
til stammen og disse har sjBlsagt
vært freda under jakta.

For 1983 ble det ikke utstedt
noen kvote, da ganske mange dyr
gikk med i snøras i både indre og
ytre område.

Oppsynstjenesten for området
sørger Villreinutvalget (styret) sj@l

for og til dette har de hatt fullmakt
fra årsmØtet på siden 1990.

For å eliminere uregelmessighe-
ter, vedtok årsmØtet i 1991 gebyr
på 500 kr ved feilskytinger eller
anmelding til politiet ved grovere
tilfeller.

Viktige arbeidsoppgaYer
Det har opp gjennom åra vært trodd
at området kunne fB betraktelig
mere dyr enn de som finnes i dag,
helt opp til i000 dyr har det blitt
antyda! Nå har Reinsdyrlaget lagt
seg lågt i antall vinterdyr, all den
tid de ikke har fått gjennomfgrt
noen beitetaksering. Dette er den
viktigste oppgaven de nå står foran.

I flere ar har styret bygd opp en
kapital nettopp med henblikk på ei
beiteregistrering og dermed få et
sikrere holdepunkt for bæreevnen
til området.

Her må det også legges inn sik-
kerhetsmarginer for ekstreme vin-
trer som kan isolere beitets til-
gjengelighet for reinen.

Reidar Farsund fikk i 1973 NJFF og
Ranos' viltstellpris for initiativet og
arbeidet med å skape en villreinstamme
i Sunnfjordfjella. Denne prisen ble delt
ut engang i året og gikk til folk som had-
de gjort fortienestefullt arbeid innenfor
viltstellområdet!

FOTO: JON J. MELI

Som villreinområde nyter Sunn-
fjord Reinsdyrlag de samme til-
skuddsrettigheter som andre mere
tradisjonelle villreinområder i Nor-
ge. Sunnfjord Reinsdyrlag Bnska
opprinnelig å ha tamreinstatus over
reinsdyra sine, men fikk avslag fra
Landbruksdepartementet.

Etter at de nå har drevet reinen
sin med villreinstatus, er det fris-
tende å spørre nåværende formann i
styret, Sverre Hestad, om de tapte
eller mista noe ved å få en annen
status?

Han mener bestemt at de heller
høsta fordeler med en slik 16sning.
De føler at de likevel har den fulle
råderett over reinen i Sunnfjordfjel-
la, de bestemmer sjglve hvor
mange dyr som skal få rusle rundt i
fjella, hvor mange som kan felles
under jakt (med godkjennelse av
Villreinnemnda) og hvordan jakt-
ordningene skal fungere. Dessuten
yter det offentlige, gjennom DN og
Fylkesmannen, tilskudd for drift og
spesielle tiltak innenfor områdetl

Kvoter - avskyting
1975: 20-18, 1916:20-18,1977: 10-10, 1978:

20-20, 1979: 20-19, 1980: 20-20, l98i: 20-20,
1982: 20- 11, 1983: inga jakt, 1,981: 12-12,

1985: 15-13, 1986: 1513, 1987: i5-15, 1988:

15'15, 1989: 20-19, 1990: 20-20,1991:20-1.9,
1992:2019, 1993 25-21.

Tilsammen tlldelt 321 dyr og felt
311. Sunnfjord Villreinområde er
det området i Norge som har den
gjennomsnittlig hByeste fellings-
prosenten; 957o.

Villreinutvalg og villreinnemnd
Villreinutvalget (styret for Sunnfjord
Reinsdl rlagt har følgende sammen5etning:

Sverre Hestad, Gaular, formann
Ola Hatlestad, Gaular, nestf.

Magne Hagen, Førde, sekr./kass.

Arne Vallestad, Førde,

Kjartan Sandal, Jglster,

Villreinnemnda er sammensatt slik:
Sverre Hestad, Gaular, fblmann
Oddmund Støylen, Jølster, nestf.

Margaret Ness, Solheim, Førde

Arne J. Rivedal, Askvoll
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Villreinområdet, som heter Svartebotnen Reinsdyrlag, er av de

yngste og minste villreinområder i landet, med jaktstartil9T9.
Villreinområdet ligger i kommunene Stryn og Gloppen i

Sogn og Fjordane, og veifarende som kjører Rv. 60 over Utvik-
fiellet mellom Utvik i Stryn og Byrkjelo i Gloppen, har den
jaktbare delen av villreinområdet på østsida av veien. Fra jakt-
start i 1979 og til og med jaktåret 1993 er det gitt fellingsl6yve
på 315 dyr og felt 234 som gir en giennomsnittlig fellingspro-
sent på 74.

AV JON J. Beliggenhet og arealstørrelse
Villreinområdet er i vest avgrensa
av Rv. 60 og Myklebustdalen
(Gloppen), i øst fjellene ned mot
Olden (Stryn) og i nord bygdene
Utvik og Innvik (Stryn).

Reinen kan til visse tider bruke
mer enn dette området, spesielt ved
at den trekker over Rv. 60 og beiter
utover mot Sandane. men dette
hører altså ikke til villreinområdet.

Det tellende arealet er på 54 km',
mens totalarealet som ligger under
Svartebotnen Reinsdyrlag er på
godt 87 km'. Arealet fordeler seg
med ca 587o i Gloppen kommune
og ca 427a i Stryn kommune.

Opptakten til villreinen i
Svartebotnen
Tanken og initiativet til en villrein-
stamme i de fJellområda Gloppen
og Stryn kommuner har, kom fra
daværende formann i Breim
gr.e.lag (Gloppen) Ludvik Bj6rnar-
heim. Han hadde i noen år jakta
rein i Naustdal i Sunnfjord og blitt
kjent med reinsjakt og villreinens
behov for arealer, og fant ut at det
måtte være like gode vilkår for rein
i Svartebotnenområdet som i Før-
defiellal Han tok deretter opp saken
på årsm@tet i Breim gr.e.lag, men
det var rØster der som var skeptis-
ke, bl.a. mente en at det kunne bli
så mye reinshår i snØen at det ville
bli uråd å gå på ski - for området
var et yndet utfartsområde for ski-
gåing fra Rv. 60 over Utvikfjellet!

Men Bjørnarheims tanke var å
g6e fjellet rikere på vilt og gi de
som ikke jakta rein også opplevel-
ser ved å sjå reinen på fjellturer! I

etterlid er det blitt mottatt mye fin
respons ved at folk har "lete vel"
om å sjå rein på turer i fiellet. Etter
at reinen kom inn i området. er det
ingen grunneiere eller andre som
har gitt uttrykk for misngye med
reinen og den er heller ikke noen
næringskonkur:rent til andre beite-
dyr. Tvertimot nyter de godt av
hverandre, ved at f.eks. saltsteinene
som blir lagt ut til reinen brukes av
sauen og omvendt!

Tilbake til de første tanker om en
lokal villreinstamme. Disse ble av
BjØrnarheim presentert i 1912-13,
men det skulle gå et par tr før det
ble vedtatt å sette ut rein i området.

Organisering og innkjØp av rein
Innenfor planområdet var det fem
grunneierorganisasjoner og områ-
det vart derfor delt inn i fem soner,
hver tilhørende den enkelte organi-
sasjon. Hver sone, etter antall gar-
der og stØnelse, ble tildelt aksjer og
Svartebotnen Reinsdyrlag vart et
a,/1 og stifta i 1975.

Ved starten vart det tegna vel 80
andeler til en pris på kr 200.- pr
andel. No har andelstallet kommet
opp i omlag 100 og prisen er hevet
til kr 300.-. Det er et styre på fem
medlemmer, en fra hver sone, og
dessuten et råd på 10 medlemmer
(to fra hver sone). Det avvikles en
generalforsamling (årsm@te) som er
hgyeste myndighet for Svartebot-
nen Reinsdyrlag a/1. Styret, som er
Villreinutvalget, har ca. 3 mØter om
året, dessuten et fellesmøte med
Villreinnemnda.

Høsten 1975 kjgpte laget inn fra
Valdres 26 tamreiner; 16 simler, 2
bukker og 8 kalver. Dyra vart slept
på Utvikfjellet 29. september. Inn-
kjBpet kosta kr 24.3OO.- og av vilt-
nemndene i Gloppen og Stryn had-
de de tilsammen fått 17.000 kr,
resten av kjøpesummen vart tatt frå
aksjetegningen.

Stammestørrelse og beitegrunnlag
Opprinnelig vart det beregna at
området skulle bære en vinterstam-
me på 300-400 dyr, men usikkerhe-
ta herom var stor. Asle Lvslo. som

SVARTBOTNEN
VILLREINOMRÅDE
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var elev ved Statens Skogskole,
Evenstad. fatta interesse for den
nye villreinstammen og etter kon-
takt med Reinsdyrlaget, som var
særlig interessert i å få oversikt
over mattilgangen for reinen, tok
Lyslo Svartebotnenreinen som fag-
oppgave ved Skogskolen i 1980.

Allerede i 1911 hadde beitekon-
sulentene i Selskapet for Norges
Vel, Håkon Graffer og Erling Lyf-
tingsmo, sammen med formannen i
Breim gr.e.lag, Ludvik Bjørnar-
heim og herredsagronom Ueland
fbretatt en befaring av området, da
også området vest for Rv. 60 over
Utvikfjellet og til Gloppens ytter-
grense.

Konklusjonen fra denne befa-
ringa var at området kunne fø l3O-
140 vinterdyr. Men Svartebotnen
Reinsdyrlag har ikke noe areal vest
for Rv. 60, og dette utgjØr ca l/2-
parten av arealet, så den endelige
tilråding fra Lyslo, etter vurdering
av beiteforholda og arealutstrek-
ning, var på 60-70 vinterdyr i en
f'emår" -periode og deretter vurdere
beiteslitasjen og dyras bruk av om-
rådet.

I 1915 vart det slept 26 dyr.
Reinsf-lokken hadde økt til 59 dyr i
1911-18, om høsten i 19'78 var
dyretallet kommet opp i 86 og ved

Fine dyr i Svartebotn, 1990. Reidar Sandal ved bukken.

jaktstart I 1919 120 dyr.
Fprste jaktåret var kvota på 25 dyr
og disse ble også felt. I 1981 var
stammen på 107 dyr, men utover
høsten dette året dro endel av stam-
men over Jostedalsbreen og ut av
området. slik at det sommeren etter
var 39 dyr medregnet kalvene. Av
denne årsak vart det ikke gitt jakt-
løyve høsten 1982. Stammen er nå
på 50-60 dyr og dette dyretallet er
det målsettinga å holde framover!

Irregulær avgang
Innenfor en så liten stamme har ret-
tighetshaverne god greie på dyra og
de har også oversikt over den irre-
gulære avgangen, som viser seg å
være svært liten, ca I dyr pr. år !

Men ett år var jerven i området og
da gikk det hardt ut over kalvene.
Denne jerven vart etterhvert svært
omtalt og til slutt kjent som "Trefot-
ingen". Han gikk i ei saks og gnag-
de av seg foten. Da han tilslutt ble
felt, hadde såret lega seg helt. Nå
står "Trefotingen" utstoppa i Spare-
banken i Byrkjelo.

Jaktordning
Det er interessant å lese fra første
jaktåret (. 1919 ) hvor alvorlig og
ansvarsbevist styret og rådet la opp
reinsjakta. Kvota på 25 dyr ble for-
delt likt på de 5 sonene ; 2 i Breim,
l iUtvik, l ilnnvikog I iOlden.
Kvota var oppsplitta slik; I bukk, 1

simle, 2 ungdyr og 1 kalv på hver
sone dvs. full retta avskyting. Sty-
ret hadde valgt områdesjefen (HV)
i Vikane som jaktoppsyn og han
var forn/yd med jakta som vart
avvikla. Reglene for jakta var trykt
på jaktkorta og disse ble forelagt
både viltnemndene i Gloppen og
Stryn og lensmannen i Gloppen og
godteke. Under jakta fulgte det
med folk fra både styret og rådet i
de enkelte jaktsoner og påså at alt
gikk rett for seg og spesielt at det
ikke skulle gå igjen skadde dyr

Fin behandling av
reinskjøttet i Svar-
tebotnen på San-
dalstøylen 1990.
Torstein Berg-
heim (til venstre)
og Reidar Sandal.
FOTO:
INGOLV TORHEIIV

FOTO: INGOLV TORHEIM
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etter jakta ! Etter at villreinnemnda
kom i funksjon fra 1988 er det den
som fastsett kvoten for hvert år og
innenfor denne ramma bestemmer
så styret det endelige tallet for fel-
lingslgyver, når de har fått oversikt
over dyretallet utpå sommeren.
Styret fordeler også på de enkelte
soner og styremedlemmet fra den
enkelte sone fordeler lgyva til den
enkelte jeger. FellingslByvet kan
ikke videreselges og det er bare
grunneiere som har hgve til å jakte.
I første del av jakta får hver sone
tildelt dager å jakte på, slik at det
berre er jegere fra ei sone på jakt
samme dagen. Senere kan en jakte
etter avtale med jaktoppsynet. Jakt-
oppsyn helt fra starten har vært Ola
Valaker fra Utvik. no pensjonist.
men som tidligere nevnt, område-
sjef i Heimevernet.

VILLREINEN 1994

Villreinutvalget - Villreinnemnda
Styret for Svartebotnen Reinsdyr-
lag a/1, som også er villreinutvalget,
har f.t. denne sammensetninga:
Ingolf Myklebust, Utvik (formann);
Reidar Sandal, Byrkjelo, Ola Før-
de, Byrkjelo, Olav Ardal, Innvik og
Anton Eide, Olden. Formann i
Rådet er Jostein Bergheim, Byr-
kjelo.

Villreinnemnda er sammensatt
slik: Atle St@yva, Byrkjelo og Atle
L6vland, Sandane (begge Gloppen
kommune). Botolv Tisthamar, Ut-
vik og Rasmus Flore, Stryn (begge
Stryn kommune).

Vil også nevne Ludvik Bjgrnar-
heim, som må reknes som "far" til
villreinstammen i Svartebotnen,
han var formann i styret de første
10 åra!

Kvoter og avskyting
Tild. Felt Tild.-Felt Tild.-Felt

1979 25 - 25 1980 25 2s I 98 I 45 - 45

1982 0 1983 l1 - | l 1984 16 ls
1985 20, rO 1986 20 - 17 1987 30 - 9

1988 20 9 1989 17 - 11 1990 t6 - 15

I99l 20 20 1992 25 - 7 1993 25 - 15

Hytter i området til bruk
for turgåere
Svartebotnen-området er svært
attraktivt som turområde der det
ligger opp mot Jostedalsbreen
nasjonalpark. Ikke mindre attraktivt
ble det når en liten villreinstamme
etablerte seg der og som forelgpig
er forholdsvis tillitsfull ovenfor
mennesker.

Folk som Ønsker å overnatte i
hus i området, har muligheter til
det. Breim Vilt og Fiskelag har satt
opp to hytter, Botnabu (bygd i
1983) og Fossheimhyrta (1976). Ei
forretning i Byrkjelo har ngkler og
tar seg av utleiga til en rimelig pris.

Det er også ei hytte på Sandals-
neset, bygd av privatfolk og denne
står ulåst og kan benyttes av alle
fiellfolk.

Formannen i Villreinutvalget (Styret for Svartebotnen) Ingolf Myklebust til v. og til
høyre Ludvik Bjørnarheim, initiativtakeren til villrein i Svartebotnen. FoTo: JoN J. MELI
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Som omtalt i Villreinen 1993 ble
Stortingsmelding nr. 28 "En bære-
kraftig reindrift", lagt fram og be-
handlet i Stortinget i vårsesjonen
t992.

Blant de forhold som sto sentralt
i meldinga og under Stortinget sin
behandling var behovet for å oppnå
en bærekraftig reindrift som ikke
foringer naturgrunnlaget og som
ikke på sikt undergraver seg selv.

Stortinget understreket de for-
pliktelser Norge har til å bevare
vare villreinbestander og opprett-
holde skillet mellom tam og vill
rein. Det siste forholdet var utslags-
givende for at Stortinget avviste
forslaget i meldinga om endring i
reindriftslovens $5. Dette innebæ-
rer at skillet mellom tam og vill
rein i Sør-Norge opprettholdes.

Regjeringa fglger opp meldinga
med en proposisjon om endring i
reindriftsloven og jordskifleloven.
Høringsnotat til denne proposisjo-
nen ble sendt ut fra Landbruksde-
partementet den 21 /1 1993.

Villreinrådet har uttalt seg til
hgringsnotatet generelt:

Villreinrådet i Norge har .foretatt
en vurdering av notatet ut fra de
konflikter som er kjent og som kan
oppstå mellom vill og tam rein i de
delene av landet der det er villrein.
Disse konfliktområdene ligger
utenfor de samiske områdene.

Villreinrådets prinsipielle stand-
punkr er at Sør-Norge utenom
samiske områder må vcpre forbe-
holdt villrein. I den forbindelse må
en minne om de internasjonale for-
pliktelser som Norge har tatt på seg

for å ra vare på den .siste re.tt av
den opprinnelige ville fjellreinen i
Europa.

Reindriftsloven S 1, første ledd
(målsetningsparagrafen) har b1.a.
fårt slik ordlyd:

"Formålet med denne lov er å
legge tilrette for en @kologisk og
økonomisk bærekraftig utnytting av
reinbeiteressursene til gagn for
reindriftsbefolkningen og samfun-
net for@vrig...

Reindriften skal bevares som et

AV JAN HAGELAND

viktig grunnlag for samisk kultur."

Villreinrådet slutter seg .fullt ut til
at begrepet "Qkologisk brerekrctftig
reindrift" tas inn i fonnålsparagra-
.fbn. Reindrift i balanse med beite-
ressursene i naturen er sttrdeles
viktig for å ta vare på grunnlaget
for drifta.

I villreinsammenheng har vi hatt
smertelig erfaringer for hva det
koster å overse dette, bl.a. ved kraf-
tig overbeiting i SnQhettaområdet i
50-åra. Ut fra det som i dag skjer
bl.a. i Finnmark synes det ikke som
tamreinnæringa er villig til å ta
dette på alvor Etter hvert er det
imidlertid ingen veg forbi. "Rein-
drift i balanse med beiteressurse-
ne" må innebære at reintallet skal
tilpasses de nåværende arealene.
Villreinrådet kan ikke akseptere
noen ekspansjon av areal til tam-
rein i Sqlr-Norge.

Villreinrådet har understreket på
nytt at $5 ikke må endres. Tamrein-
drift i eller inntil villreinområder
vil erfaringsmessig føre til konflik-
ter mellom disse to driftsformene.

Til S16 er det foreslått et nytt 3.
ledd som innebærer at rein som
ikke er merket på foreskrevet måte
og således ikke er identifiserbar,
eller som ikke er merket innen den
fastsatte frist umiddelbart overf6res
til fellesskapet. Slik rein skal
omsettes etter nærmere bestemmel-
ser fastsatt av Reindriftstyret, og
inntektene tilfaller fondet i ved-
kommende reinbeitedistrikt.

Utenfor samiske reinbeiteområde
skal inntekten anvendes til formål i
reindriftsnærinsen ...

I den videre prosessen vil det være
Villreinrådets kommentar til dette svært viktig både for Villreinrådet
er: og alle andre som arbeider med

Ved tamreindrift inntil villrein- villrein at disse synspunktene får
områder vil det av og til komme gjennomslag.
villrein inn i tamreinflokken. Med På grunnlag av hgringsrunden
endringsforslaget ligger det tilrette utarbeides det nå en Stortingspro-
Jbr at villrein som kommer inn i posisjon som legges fram for
tamreinflokken slaktes og i h.h.t. Odels-tinget til behandling. F'@r og
forslaget skal inntektene anvendes under denne behandlingen må vi
til .formål innen reindriftsnceringen sikre oss brukbare talsmenn for

Dette kan ikke akseptere,s av Vill- villreinsaken.
reinrådet.

Paragrafbn bpr ha bestemmelser
om at villrein som kommer inn i
tamreinflokkene skal sØkes drevet
ut. Hvis nedslakting er n@dvendig,
b/r inntektene overfpres til den
re g i onal e v il lre info rv altnin g e n. Ve d
utdriving og nedslakting av villrein
skal villreinforvaltningen regionalt
på forhånd varsles og ha mulighet
for å være tilstede.

Til Si6 fbreslås et nytt 4. ledd som
gir hjemmel for å frita for merke-
plikten utenfor reinbeitedistrikt.
Bakgrunnen for forslaget oppgis å
være de spesielle driftsforhold som
Rendalen renselskap driver under.

Villreinråder kan ikkese at situa-
sjonen i Rendalen er så ulik den vi
har i mange villreinområder

Villreinrådet har .fått innrappor-
tert at jakt på umerket tamrein
.foregår også i andre områder

En dispensasjon fra merkeplik-
ten vil ikke tjene hverken villrein-
eller tamreininteressene, men brtre
legge tilrette for ul4selige konflik-
ter. Den eneste holdbare vegen må
vere å skille klart mellom det som
er tam og det som er vill rein. Tam-
rein må pr. definisjon være den rein
som er merket på foreskreven måte.
Umerket rein utenfor samiske
områder må være å betrakte som
villrein og håndteres deretter

Villreinrådet har ingen merkna-
der til de foreslåtte endringene i lov
om jordskiJte.

Villreinrådet forutsetter at det
blir tatt med som h@ringsinstans
ved enhver ny konsesjonsbehand-
ling for tamrein i Sqr-Norge.
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De norske villreinstammene
vårt særlige ansYar

AV JOHAN DANIELSEN

@vrige områdene har den i varieren-
de grad blitt oppblandet med tam-
rein. I enkelte fjellområder forsvant
den opprinnelige villreinen totalt
og er i dag erstattet med tamrein,
eller villreinstammer basert på
etterkommere etter tamrei n.

Det er særlig oppdelingen av
villreinens opprinnelige leveområ-
der som har økt villreinstammenes
sårbarhet overfor ytterligere inn-
grep og påvirkning. I tillegg rap-
porteres det at forlrengning fra bei-
teområder og trekkveier er et Øken-
de problem i takt med økende ferd-
sel i fjellet. Sur nedbør med utvas-
king av st@tre mengder tungmetal-
ler sammen med langtransporterte
tungmetaller og radioaktivt nedfall
er videre med på å forverre situa-
sjonen for villreinen. Det er doku-
mentert at norske villreinstammer
har de hgyeste nivåene av tungme-
taller oe radioaktivitet i verden.

Norge har et internasjonalt ansvar
for å ivareta villreinen. Bevaringen
av villreinstammene er også nasjo-
nalt sett et prioritert mål innen
norsk milj gforvaltning.

Villreinen innvandret til Norge ved
isens tilbaketrekking etter siste istid
og skapte i stor grad grunnlaget for
den første bosetningen i landet.
Den var utbredt i de aller fleste
fjellområder i SBr-Norge helt opp
til 1800-tallet, og hadde tidligere i
prinsippet mulighet til å vandre
mellom de ulike fjellområdene.

Villreinens krav til ulike typer
beite førte til en vandring mellom
de tØrre, sn@fattige @stlige {ellstr6-
kene og de snøleierike, ville vestli-
ge fjellstrgkene. De @stlige fjell-
strØkene har fra naturens side gode
lavbeiter som er viktige for villrei-
nens overlevelse om vinteren og de
vestlige fjellstrgkene har rike som-
merbeiter og er mer ulendt. Det
ulendte terrenget er viktig for vill-
reinens nedarvede strategi for å
unngå rovdyr under kalving, fordi
det er lettere for simlene å gjemme
seg borl der. Snøbreene gir beskyt-
telse mot insekter på varme som-
merdager og avsmeltningen av
snøleier gir tilgang på proteinrik,
nyspiret vegetasjon hele sommeren.

De opprinnelige store ubrutte
leveområdene medførte at villrei-
nen kunne alternere bruken av uli-
ke deler av leveområdet og derved
unngå overbeiting, særlig av vinter-
beitene.

Villreinbestandene gikk på grunn
av overbeskatning tilbake i de fles-
te fjellstrBk fra starten av forrige
århundre og utover. Ukontrollert
jakt med modeme skytevåpen og
tamreindrift førte til at villreinen
ble utryddet i mange fjellstrøk før
århundreskiftet. Fredningen av vill-
reinen i perioden 1902-1906 reddet
restene av de siste stammene. Det
er imidlertid bare i Dovre-Ronda-
ne-regionen at dyrene genetisk sett
har beholdt et preg nær den opprin-
nelige ville norske fjellreinen, i de

Det er flere måter å dele ei bukkekvote
opp på. De fleste bruker ei alder/vekt-
grense, mens Forelhogna bruker antall
takker i gevirstengene, der inntil 3 tak-
ker er skillet mellom "liten" og "stor"

Oppdelingen av leveområdene
I vårt århundre har den tekniske
utviklinga i samfunnet medført
mange tekniske inngrep i villrein-
områdene. Utnytting av vasskraft-
ressurser har medført at store area-
ler i høyfiellet er berørt av inngrep
som reguleringsmagasiner.
anleggsveier og kraftlinjer. Krav
om bedre og raskere tog- og veifor-
bindelser har i stor utstrekning
medført at en i dag har fått delt opp
tidligere store sammenhengende

fiellområder i mindre biter. Et godt
eksempel er det tidligere sammen-
hengende fjellområdet fra Setes-
dalsheiene i sør til og med Reinhei-
men i nord, som i dag er delt opp
av en rekke veier på tvers av fjell-
områdene fra Øst til vest. En effek-
tivisering av jordbruket har ført til
at veier til setre og setergrender i
stor utstrekning er blitt bygd i
mange fjellstr6k.

Ensidig habitattilbud og
avskårne vandringsmuligheter
Oppdelingen av villreinområdene
har ført til at mange av dem i dag
har et ensidig habitattilbud. Disse
villreinstammene må derfor overle-
ve i en ressurssituasjon langt under
det optimale og er avskåret fra van-
dringsmuligheter som muliggjør
skifte til alternative beiteområder.
En videreføring av de prosesser
som har ført tll dagens problemer
kan føre til tap av villreinstammer.
Allerede i dag har denne prosessen
kommet så langt at det hersker tvil
om framtida til enkelte villrein-
stammer. Bakgrunnen for denne
frykten er bl.a. stadig nye Ønsker
om veiforbindelser mellom dalfører
og mellom øst- og vestland, samt
faren for realisering av ytterligere
store kraftutbyggingsplaner innen-
for villreinområdene.

Fortrengning av villreinen fra leve-
områder på grunn av Økt ferdsel
Selv om visse typer friluftslivsutø-

velse har sammenfallende interesse
med villreinen i forbindelse med

f

18

bukk. FOTO JON J. MELI



VILLREINEN 1994

I en slik "spak" villreinflokk er det lett å drive utvalgsiakt. Legg merke til jegeren bak flokken, han venter på rette øyeblikket til et
stort dyr, som hans jaktkort lyder på, skiller seg ut fra flokken!

naturinngrep i fjellet, oppstår det
problemer med fortrengning av
villreinen fra beiteområder og trek-
kveier som en følge av stor turist-
tralikk i fiellet. Veilorbindelser på

tvers av fjellområder og andre veier
inn i fjellområdene benyttes i dag
av flere grupper på en slik måte at
stadig st@rre deler av fjellområdene
blir tilgjengelig. Denne utviklingen
med økt bruk av motorkjØretøy og
fly samt flere veier, medfører at
områdene hvor villreinen er skjer-
met fbr forstyrrelser blir stadig fær-
re og mindre.

Beskatning
Jakt på villrein er en del av den
norske kulturarven, og jakt er i d.ag

npdvendig for å regulere stammene
i deres avgrensede leveområder.
Menneskets måte å beskatte villrei-
nen på har imidlertid dessverre en
del uheldige sider sett i forhold til
predasjon fra store rovdyr. Mens
rovdyra i store trekk tar ut de min-
ste og svakeste dyra, beskatter vi
som jegere stammene fia toppen.
Med andre ord fjerner vi i første
rekke de største og mest livskrafti-
ge dyra i hver alders- og kjØnns-
gruppe. Cjennom registreringer
som er gjort etter at det ble åpnet

for jakt på villreinen i Forelhogna
villreinområde vet vi at gjennom-
snittlig slaktevekt har blitt lavere
hos dyr i alle alders- og kjønns-
grupper. Dette har skjedd uten at
det er registrert at beitene har blitt
dårligere. Det foreligger også data
som tilsier at kondisjonen målt i
form av fettreserver er like god.
Særlig bekymringsfullt er det at
gjennomsnittlig slaktevekt fbr sim-
ler har blitt lavere. Dette stØtter for-
sker Terje Skogland sin hypotese
med tanke på å forklare ulik repro-
duksjonsstrategi hos simler i norske
villreinstammer og nordamerikan-
ske cariboustammer. Han hevder at
simler i nordamerikanske caribou-
statnmer som lever under et natur-
lig rovdyr-regime med ulv som
hovedpredator, investerer 2-3 av
sine fØrste år i kroppsvekst uten å

reprodusere. Bakgrunnen for dette
er at de må føde store kalver som er
i stand til å 16pe lia ulven i ung
alder. De norske villreinslammene
har derimot levd uten reell påvirk-
ning lia ulv i lang tid. I denne tida
har de imidlertid blitt utsatt for
avskyting som i uforholdsmessig
stor grad har rettet seg mot de stØr-
ste dyra. Skogland hevder derfor at
vår jakt har selektert fiam villrein

FOTO JON J. MELI

som reproduserer i ung alder med
en forholdsvis lav kroppsvekt, i
enkelte områder blir de drektige
allerede første høst.

Det er selvsagt at store livskrafti-
ge dyr er bedre rustet til å mØte
negative påvirkninger enn små og
svake. I lys av de trusler de norske
villreinstammene står overfor er det
uheldig at beskatning gjennom jakt
systematisk kan bidra til å giøre
dyra mindre og svakere. Vi må i
fellesskap finne fram til tiltak for å

motvirke denne trenden. Ansvaret
for dette påligger både forvaltning,
rettighetshavere og jegere. Forvalt-
ningen må gi kvoter og rammer for
forvaltningen som er i samsvar med
det som er faglig riktig. Rettighets,-
haverne må premiere forvaltnings-
messig riktig uttak av stammene
gjennom de prissystem som benyt-
tes. Det er ikke rimelig å forvente
en bedret situasjon dersom en hol-
der fast ved en felles kortpris pr.
dyr i hver alders- og kjønnsgruppe.
uavhengig av stØrrelsen på dyret.
Sist og ikke minst påhviler det
jegerne en moralsk plikt til å ta ut
også mindreverdige dyr, selv om
det i øyeblikket gir en dårligere
uttelling økonomisk.
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Med hestar over Hardangervidda
TEKST OG FOTO: TOMAS SEKSE

Fleire viktige ferdselsvegar kryssa Hardangerviddi i gamal tid. Mellom dei mest kjende er
Nordmannsslepa frå Eidfiord, Kongsbergvegen frå Krossanes (neset mellom Sørfjorden og
Kinsarvikbukta) og Hardingslepa frå Espegrenda i Hardanger til Rauland i Telemark.
Etter at sylvverket på Kongsberg kom i gang i 1624 aaka ferdselen over fjellet frå Sørfjorden.

Det vart særleg spurnad etter talg til arbeidet på det nye verket. Men ferdakarane
frakta også andre handelsvarer med seg: salt, sild og fisk, smør og ost, vadmål og andre ullvarer
m.m. Karar i fleire grender samarbeidde ofte om desse turane over fjellet. Ofte var tri karar i
lag og dei hadde gierne med seg seks-åtte kløvhestar. I bygdene her vert det fortalt om ein kar
som tidleg kvar haust for til Kongsberg med eple-kløvjar, og oppå kløvjane hadde han sekker
med humle. Alt var dyrka i heimbygda. Karen vart ein velstandsmann av denne handelen.
Det var lite varer som gjekk vestover. Kløvjane var som regel svært lette då dei kom heim att.
Handelen på Kongsberg minka av i åra utover mot 1850.

Ein viktig del av det gamle hopeha-
vet mellom Hardanger og Telemark
er knytt til handel med hest. Etter
skriftlege kjelder er det grunn til å
tru at karar i Telemark drog nord til
Hardanger for å kjgpa hest like frå
mellomalderen. Seinare utvikla det
seg slik at karar i Hardanger kjøpte
opp hestar i bygdene her vest, og så
drog dei med driftene over fjellet
og selde dyra på kjende marknader,
særleg i Rauland. Denne hestehan-
delen hadde stort omfang i ein bolk
på omlag 200 år. Dei mest aktive
handlarane var like opp til Sunn-
fjord på innkjøp av dyr. Når alle
dyri var samla kunne det einskilde
år vera opptil 200 hestar i drifta. I
1850-åra samarbeidde 11 karar fiå

Espegrenda, Hovland, Sekse og
Opedal om denne handelen med
hest. Dei fekk laga plakatar som
vart sende eit halvår i fgrevegen, og
med slik tekst:

" Bekjentgjgrelse:
For indeværende Aar agte vi at ind-

Jinde os med Heste til SaLg paa det
bekjendt Plads Salpyt den .... Juli og
paa Aamyre i Vinje Prestegjeld,
Raulands Sogn den næstpaafplgen-
de . . Juli, - hvilket tjener til
EJterreming, idet vi indbyde KjQbe-
re at indfinde sig paa det af
benævnte Steder, som maatte .falde
beleiligst."

Plakaten var dagsett og under-
skriven av alle seljarane. Dette
arbeidet med hestadrifter f6regjekk
i ein tidbolk då utvandringa til
Amerika var særleg stor. Men av
dei lokale ættarbøkene går det tyde-
leg f'ram at i dei slektsgreinene som
var mest knytte til hestahandelen,
var der få eller ingen som drog ut
or landet på leiting etter arbeid.

I dag har me andre tider og andre
driftsmåtar. Stglinga i fjellet vårt
slutta av for omlag 40 år sidan, og
det tok ikkje lang tid fff arbeids-
hesten overlet stallen til traktor og
jordfres. I dag gror dei att, både
gamle bufprevegar og slep etter
drifter med hest. Ein viktig del av
bygdene si kultursoga kan koma i
"glgymeboka".

Dette var noko av bakgrunnen då
nokre karar frå SBrfjordsområdet
planla turen med kløvhestar etter
den gamle Hardingslepa frå^Espe i
Ullensvang til Saltpytt og Amyr i

Rauland sist sommar. Under føre-
buinga av turen vart det teke kon-
takt med Rauland bygdelag, som
synte stor interesse fbr tiltaket .

Vadmålsklede og gamalt utstyr
vart leita fram, og nye klgvsaker
vart tillaga når dette trongst. I eld-
husa vart det baka og steikt både
flatbrød og krotakaker - og eir
anker med heimebrugga gl laut
også vera med på turen. Både under
fgrebuinga og på sj61ve turen vart
det video-filma og fbtografert.

Kortmark i Øvre Bjødnabotn.
Utropsstøl frå 1808.

t
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Start opp Melandslia
Mykje folk var samla på Espe,
Brattespe og Meland då drifla med
14 kløvhestar, eit føl på 5 veker og
vel 2O personar la ut på turen som
fyrst gjekk opp den bratte Melands-
lia. Skydekket hang nedover Folge-
fbnni og dei h@ge fiella omkring,
og under oss 1åg S6rfJorden myrk
og tung i den elles så varme og
gode julidagen. Oppe i lia kom reg-
net - ausregn. Det vart diverre uråd
å filma då utsynet mot jord og fonn
var best .

Men dagen vart enno tyngre. Fgr
me kom opp på fJelltromma, glei
ein av hestane på eit slæskarv og
for utover ei bergufs. Hesten vart
sterkt skadd, og dette førde til at
fylgjet samla vart redusert med to
hestar og tre personar.

Oppe i ei hggd på omlag 1100 m
såg me bort til den nedlagde stØlen
Dustutyver og me gjekk forbi Tret-
tetjørn, der vatnet kan renna både
til Espe og Meland, og straks etter
fortel Austmannaminnet at tidlega-
re ferdsel over hBgfjellet gjekk båe
vegar.

Den fyrste natta låg me i Vende-
dalen, der me fekk låna to små hyt-
ter i tre. For oss som kom under tak
var det ekstra godt med varme i
omnen - og kapasiteten vart nytta
fullt ut til turking av våte klede.
Hestane var urolege i græleveret.
Dei var ukjende på staden, og dei
skulle også helsa på kvarandre. Det
vart både biting, slag og spark og
renning rundt i haugane. Ut i den
regnfulle natta f'ekk ein også røyns-
le for at både telt og utstyr laut set-
jast opp med tanke å at der var kåte
hestar i leiren.

Kvelvingsbru bygd av
stedets materialer
Den fyrste dagen oppe på hpg-fjel-
let fylgde me den gamle slepa som
går på sørsida av Vendevatn og
Tyssevatn fram til den gamle kvile-
bua i Nonskår. På denne strekkja
går vegen i ei h6gd på mellom
1300 og 1400 m og her går ein for
det meste på snauskarv eller snø-
fenner: Longefonn, Styggeskavlen,
Herrevardsfennene og Tyssefenne-

Fjordhoppa Gullstjerna, 13 år gammel, 2 pr.
Folungen på fem veker fylgde lett på heile turen.

ne kan mPyrbanka leggjene til
nokon kvar når snøen er våt og
tung.

Det var interessant å gå over den
gamle Tyssebrui - og imponerande
å sjå at "dei gamle" kunne byggio
slike store kvelvingsbruer av stein
frå terrenget omkring og berre med
enkle hjelpemidlar. Brua står no i
sterk kontrast til den skråstilte plan-
kedammen som vart oppsett like
ved då Tyssevatn vart regulert for
omlag 20 år sidan.

Hestane hadde funne nokre gras-
tuster då me kvilte ved Steinane.
Men når dei etter ein lang dag vart
fri klgvjane ved Nonskår, der beitet
er betre. var dei tydeleg meir inter-
esserte i mat enn i kjæta og fante-
stykke. Dei fann seg lag og gnog
flittig utover kvelden og tidleg om
morgonen.

Dagen etter gjekk turen gjenom
eit blidare landskap og med rikare
vegetasjon. Austover Børvehodli er
den gamle Hardingslepa, som også
i lange tider var st@lsveg for Espe-
grenda, lett synleg i morenemassa-
ne. Ved Øydvyrdevarden går slepa
over vass-skiljet mellom Tysse- og
Kvennavassdraget. Lendet opna
seg no mot den grøne og frodige
Sledalen, som ligg med ei råma av
snØfenner i nordhallene under Sto-
rekoll. Slepa kryssar elva Bergvio
og går i sandane på s6rsida av
Kollsvatnet til ein mØter dei merka
turvegane fiå Valldalen og frå Hel-
levassbu. Klgvjane vart kasta av på
ei grasslette der hestane kunne bei-
ta, og med utsyn mot Litlos turis-

thytte på andre sida av vassdraget.
Her kom eg i hug den kjende spele-
mannen Halldor Meland (1884-
1912), som forma den fine lydar-
slåtten "Lengt" då han i unge år var
sauegjetar i Litlosbeitet. Dei gamle
driftekarane hadde sikre m6d der
dei skulle va elvane. Men ein del
av desse merka har alt kome i glgy-
meboka. Både FotkjBlo og Kvenno
vart difor kryssa noko langt oppe.
Men elvane var ikkje flaumstore, så
det gjekk godt likevel. I Kvenno
fekk hestane vaska buken sin bra,
og det var imponerande kor den
vesle folungen heldt seg opp-
straums for mora når straumen var
stri.

Huldra i Kvannanuten
Vel framme i Belebotnen vart me
møtte av heimafolk frå Espe, som
var komne fbr å sjå drifta med
kløvhestar på ein gamal stølsvoll.
Om kvelden var det ope hus i den
største stova. Med god bj6rkeved i
omnen tok det ikkje lang tid før
BjØrn spelemann fekk varmen i
fingrane, slik at han kunne stilla
den verdfulle haringfela han bar
med seg på turen. Denne kvelden
sat Huldra i skuggen av den ruvan-
de Kvannanuten og hpyrde reine og
mjuke feletonar i samklang med
omen av Kvenno på veg mot kvile
i Kvennsjøen. Hestane roa seg godt
her på den gamle stØlen - ikkje rart
at dei i eldre dagar ofte låg over
med driftene i Belebotnen, slik at
svoltne hestar kunne gnaga litt hold
på seg.
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Neste dag tok me av frå den
merka turlpypa ved Klerkatjørn og
slepa er no godt synleg i lett og fint
fjellterreng utan tunge snØfenner.
Ved Sigridskarvatnet vel me å gå
etter ruta om øvre Bjødnabotnen,
og etter kort tid ser me ned på den
gamle stØlen til Kvalnes. Det var
ein hugnad å koma til Kortmark og
sjå kor harmonisk både gamle og
nye bygningar var tilpassa lende og
landskap. Her vart det både fllma
og fotografert, og me m@tte kjen-
ningar og fekk ei god kvile i det
velordna tunet.

Den første villreinen
Elva BjBdno vart kryssa straks ned-
afor vatnet. Vadet var steinut. men
alle kom vel over. Me var no kom-
ne utafor allfarveg og merka turl-
Øyper. Der vart rne også vise med
den fyrste villrein-flokken. Dyra
såg undrande på drifta som uroa
dei, og fann det tryggast å dra opp
rnellom nutane. Det vart ikkje slege
Ieir ved Bjødnabu, slik som tenkt.
For å korta inn på den lange etap-
pen neste dag, drog me vidare over
Reinsmyr og Mannagrav og kryssa
fylkesgrensa på sørvest-sida av
Brasfetnuten. Straks etter gjekk me
oss på ein stor dyreflokk. Men no
var den synlege slepa borte og len-
det vanskeleg med myrar og blaut-
dike. så me konsentrerte oss om å
koma vidare. Etter ein lang dag
vart telta sette opp ved ein liten
bekk vest fbr tralkenuten. Her var
godt om mat for hestane, og fleire
vart slepte utan helner. Det vart ei
uroleg natt. Ausregn og vindkast

tromma og sleit i telta. Eit par tusen
villrein sette jag på hestarne. Dir det
ljosna av dag var dei over alle hau-
gar, men med snåpe karar i laget,
var hestane på plass att etter vel 3

timar.
Aust fbr Brutjørnane fann me

den synlege slepa att og då gjekk
det radig søraustover Haugedals-
halsen. Av og til laut me stå i ro litt
for å sjå på dyreflokkane. Her var
dyr både på nord- og sgrsider av sle-
pa, og mykje bukk med store svei-
ver. Timane gjekk fbrt nedover.
Ulvesanden og Ugleflott, men fiam
til Nedre-Saltpytt kom me medan
det enno var ljos dag.

Møte med Telemarkingen
Me vart møtte av eit heilt lag frå
Rauland, og dei hadde venta på oss
ei tid den noko gråkalde kvelden.
Men det vart eit varmt og godt
mØte. Det smaka ekstra godt med
rjomegraut og spekemat, ein god
dram og eit glas gl. Rauland dan-
sarring sytte for spel og folkedans
på vollen. Der var stevjing og hes-
tehandel og filming til kveldsmør-
kret seig ned over Saltpytteggi.

Etter at dei fleste bygdefolka var
reiste heimatt om Songadammen,
fekk me eit litt dramatisk innslag.
Ein av hestekarane vart alvorleg
sjuk og trong hjelp. To Iokalkjende
tok ut om natta og straks det ljosna
av dag kom eit helikopter med
lækjar, og på same tid var også det
lokale hjelpekorpset, til fots, på
plassen. Det var i siste liten, men
det heile gjekk godt.

Me hadde enno lang veg att til
Åmyri. På grunn av tra"vhinlstar på
beite i Bitdalen, laut vegen gå over
hpgdene på nordsida av dalf'øret.
Her kom me opp i det h@gste parti-
et på heile turen, omlag 1490 m
ved Gubben. Utsynet var fint og
veret var godt, men vegen var tung,
steinut og stygg for kløvhestane.
Det var eit under at hestane kom
beinheile fiam til Briskeroi i kvel-
dinga. På ny f-ekk me ei storfelt
mottaking av bygdefolket med mat
og drikka, og rrattelega på mjuke og
varme reinsdyrskinn.

Laurdag I . trugust vart det reine

Takk for laget fram til Briskeroi ved Bitdalsdammen. (Art.forf. til venstre).

Teledøler og Hardinger samla på Saltpytt.
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f-estmarsjen i solskin frarn til Åmy-
ri, der mykje folk var samla, og så
tbr å slutta av i 1ag med mange
interesserte ved Akademiet i Rau-
land. Dagen etter skreiv Birgit
Landsverk:

Hjarteleg takk ril tlikkån ulle

for eit.fAntu,ttisk rikt r.tg gripttncle mQte

med tårar r.tg.t'rysningar på r'.-ggen

dci tle kom netl mot Saltpytt.
Ein opplevelserik kveltl pft Briskeroi.
m.etl skrØner - historiar - felespel
og kvetling, slev.
Synet av dikkdn netlved Totak
gjennom Hadlandsgrend
til avslutningo nted marken
og.fe stkve l d på Akademi et.

Ein kient nær kvarandre på denne
måten.
Eit minne fbr livet.

Ettertankar
Som ven av villreinen og høgfjellet
har eg reflektert litt etter denne
turen:

Dei tre fyrste dagane gjekk me
innafor eit område sofil er innråma
av eit nett med merka turistruter.
Turistar møtte me, og såg sau på
beite og to moderne turisthytter.
Men ikkje eit einaste reinsdyr vart
registrert.

trrå Klerkatjørn og søraustover
gjekk rne i tre lange dagur ulan å

sjå ein raud T. Dei to siste dagane
møtte me ikkje turistar, og heller
ikkje sau, men fleire tusen villrein.
Rein i små og store flokkar mellom
Bjødnabotnen og trliseggi ved Bit-
dalen. Under jakta i haust gjekk
dyra stort. sett innfor dei same
områda. For villreinen sin del bør
det totale trafikkmønsteret på heile
Hardangerviddi revurderast.

Ein del rnerka turi\lrutel må
sanerast. slik at reinen både som-
mar og vinter får fleire store friom-
råde enn det dyra har i dag.
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Minste villreinstamma i Norge -
dyr, samlet høsten 1993.

Oksenhalvøya i Hordaland. Her er hele flokken, 28
FOTO JARLE TRÅ

Innavl i små villreinbestander?
I Villreinen for 1992 i artikkelen
om villreinen på OksenhalvBya
etterlyser forfatteren Olav S. Haug-
se synsmåter på problemet innavl i
små populasjoner. Vi her i rnidtre
delen av Sogn og Fjordane har
same problen'ret, i den mun det kan
kallast eit problem?

Vi har faktisk heile fem popula-
sjoner. Alle er mindre enn 100
vinterdyr. Når eg segjer f'em, so

reknar eg flokken i Fgrdefjella og
den i Sverrtebotnen som av geogra-
fiske grunnar er heilt isolerte frå
andre flokkar. Når det gjeld Sunn-
fJord villreinområde, so stiller det
seg litt anderleis, der det ikkje er
fysisk sperring millom dei tre
avdelingane, men tilhøva på Lang-
eland og på Rørvikfjellet er av ein
slik art at det i praksis, i alle fall til
no. ikkje er kommunikasjon.

Eg har prgvd å fylgja med i
utviklinga i desse dyreflokkane,
men har til no ikkje funne teikn til
at kvaliteten har vorte ringare etter
som åra har gått. Bukkar på 90 kg
og meir vert stadig skotne i desse
flokkane. Det er ei kjend sak at i
ulike dyreslag er det skilnad på
verknaden av innavl. Det eg har
kome til, er at reinen og kanskje
alle våre ville hjortedyr kjem godt
ut. Ta til dømes flokken i Førde-
fjella. Den er bygd op av ein flokk
på berre 6 dyr som vi f-ørde inn frå
Eidfjord i 1949. Dyra held liamleis

ein h6g kvalitet. Arsak? Her har eg
min eigen filosofi: Den st@rste og
mest vitale bukken vert kvart år 1-ar

til neste års avkom. St6rst og ster-
kest er han vorten avdi han er son
til dåverande beste bukken og bes-
te simla i flokken, og slik held det
fram generasjon etter generasjon!

Eit anna dgme på at ein liten
grunnstamrne kan utvikla seg godt,
er reinen som kvalfangarane, eg
trur det var mindre enn l0 dyr, set-
te ut på Syd-Georgia. Sist eg hgyr-
de om den talde han over 5000 dyr.
Interessant med dei dyra som vart
flytta frå den nordlege halvkula til
den s@rlege, ikkje hadde vanskar
rned å omstilla seg til årssyklusen
med omsyn til ln.a. brunst og
paring, som der fell på stikk mott-
sett årstid enn her nord for ekvator!

Eit anna dPme på at ein hjorte-
dyrstamme kan utvikla seg frå ein
liten utgangsstamme, har vi døme
på blant kvithalehjorten i Finland.
For lenge sidan innf-ørde dei fern
frå Canada. Dei har etter kvart vor-
te til mange tusen.

Ja, dette var nokre synspunktar
på innavlsproblematikken til ein
amatØr. Sameleis som OIav S.
Haugse skulle eg også Iika å vita
kva andre meiner, ikkje minst kva
vitenskapsfblk segjer!

Med helsing
Reidar Farsun d. F ctrele
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Innavl og genetisk variasjon
i små reinbestander

AV EIGIL REIMERS, BIOLOGISK INSTITUTT, AVD. GENERELL FYSIOLOGI, UNIVERSITETET I OSLO OG KNUT
RØED, INSTITUTT FOR MORFOLOGI, GENETIKK OG AKVATISK BIOLOGI, NORGES VETERIN,€RHØGSKOLE .

M har fått oversendt brev fra Reidar
Farsund som i likhet med Olav S.
Haugse (Villreinen 1992, side 59),
retter s@kelyset mot innavl i små
reinstammer. Innavl vil si sammen-
paring av dyr som er i slekt. Slik
sammenparing kan resultere i
avkom som blir mindre levedyktig.

Først noen ord om genetikkens
byggestener: kromosomer, gener
og alleler
Kromosomer er trådlike strukturer
som finnes i varierende antall i dyre-
og planteceller. Reinen har 70 kro-
mosomer eller 35 par; det ene settet
i de 35 parene stammer fra moren
det andre settet fra faren. På kromo-
somene finner vi genene (mennesket
har ca. 100.000) som bestemmer et
indi vid's karaklertrekk.

Et gen kan eksistere i flere for-
skjellige former (alleler) som be-
stemmer hvilket uttrykk egenskapen
skal få. For eksempel har genet for
øyefarge mange alleler som gir et
variert spekter av @yefarger. Jo min-
dre allelvariasjon jo mindre genetisk
variasjon; og redusert genetisk vari-
asjon gir individene av en art mindre
mulighet til å tilpasse seg endringer
i milj6et.

Alle høyerestående organismer er

bærere av 2 eksemplarer av hvert
gen; et fra hver av foreldrene. Ofte
er det variasjon i genene og det ene
allelet kan være dominant (stor A)
over det andre (liten a) som kalles
recessivt eller vikende

Individer som har A eller a i dob-
bel dose (AA eller aa) kalles homo-
zygote, mens de som har en stor og
en liten a (Aa) kalles heterozygote.
Multiple alleler, dvs. den arvelige
eller genetiske variasjon, er en forut-
setning fbr evolusjon. Hvis alle indi-
vider i en bestand var homozygote
for et bestemt gen, (genet har kun et
allel) har seleksjonen og evolusjo-
nen intet ut-valgsgrunnlag. Graden
av arvelig variasjon påvirkes særlig
av faktorer som innavl, founder
effekt og genetisk drift.

Innavl vil resultere i at antall ho-
mozygote individer (AA eller aa) i
bestanden 6ker. Mange negative
genetiske egenskaper uttrykkes via
recessive gener når de opptrer i dob-
bel dose, en situasjon som innavl
bidrar til (hos mennesker har man
beskrevet mer enn 100 recessive
gener som forårsaker sykdommer).

I fglge Spielman & Frankham
(1992) er de mest vanlige konse-
kvenser av innavl en reduksion i for-

meringsevnen og lysiologisk effekti-
vitet; også kalt innavlsdepresjon. En
undersøkelse av Ralls og medarbei-
dere (1979) viste at blant 15 av 16
hovdyrarter (dyr i fangenskap; rein
er inkludert i gruppen) var kalv/ung-
edgdeligheten større blant avkom
etter beslektede enn etter ikkebe-
slektede foreldre. Hos l9 av 25 indi-
viduelle hunner (in-kluderer 10
arter), dgde en støffe prosentandel
av avkommet når hunnen ble paret
med en beslektet hann enn når hun
ble paret med en ubeslektet hann.

I en senere undersøkelse har Ralls
& Ballou (1986) utvidet datagrunn-
Iaget til å omf'atte 45 pattedyrbestan-
der fra 37 fbrskjellige slekter og
konkluderer med det samme:
kalv/ungedgdligheten er større blant
avkom etter beslektede enn etter
ikkebeslektede foreldre.

Så langt om hva innavl kan fgre
til. Hva er innavlsrisikoen i norske
villreinbestander? For de fleste be-
standers vedkommende må det kon-
kluderes med at innavl neppe har
hatt eller har stor betydning. Det
skyldes primært at de fleste norske
villreinbestander er relativt store og
at det foregår en viss grad av utveks-
ling av individer mellom bestande-
ne. Et annet moment som motvirker
innavl er at bukkene ofte ikke deltar
i reproduksjonen før de er 3-4 år
gamle og blir f'elt som storbukk etter
et par-tre glade reproduksjonsår.
Simlene derimot deltar i reproduk-
sjonen fra de er kjgnnsmodne van-
ligvis som åringer, men i enkelte
gode områder også som kalv.

Founder effekt kan uttrykkes som
andelen genetisk variasjon som
"founderne" eller utsettings-bestan-
den har i forhold til den genetiske
variasjon opphavsbestanden har.
Andelen genetisk variasjon i utser-
tings-bestanden kan beregnes etter

Mange rein øker den genetiske variasjon
og dermed stammens utsikter til å tilpas-
se seg fremtidige endringer i miljøet.

FOTO JON J. I!{ELI
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I små bestander må man normalisere kjønnsforholdet blant reproduserende dyr i retning 1:1, eller sette ut en bukk hvert 6. - 10 år.

FOTO JON J. IVELI

tiv bestandsstørrelse ikke er et
uttrykk for totalantall individer i
bestanden. Effektiv bestandsstørrel-
se er et uttrykk for antall aktive del-
tagere i paringsprosessen og av-
henger både av kjønnssammenset-
ningen blant de reproduserende dyr i
bestanden og på vrrirsjonen av
antall avkom. Hos rein er det særlig
variasjon i kjønnssammensetningen
som teller. Efl'ektiv bestandsstøffel-
se, N" kan lbr reinens vedkornmende
beregnes etter fglgende formel (etter
Falconer 1981):

N"=4(N".xN)/(N_+N,)
N', er antall bukker og N, antall sim-
ler som deltar aktir I i paringsse-
songen. En skjev kjønnsfordeling
eller at dyr ikke deltar i reproduksjo-
nen (f.eks. ungbukker) vil redusere
den effektive bestanden betydelig.
Eksempelvis vil 6 bukker og 60 sim-
ler representere en effektiv bestand
pi22 dyr mot 66 dyr hvis kjønnsfbr-
delingen var l:1 (33 bukker og 33
simler).

For å unngå for stort tap av gene-
tisk variasjon ved genetisk drift er
det fplgelig viktig å sikte mot en 1:l
kjgnnsfordeling i små bestander,
som f.eks ved utsetting av rein i nye
områder.

Et eksempel på genetisk drift har

f6lgende lbrmel (etter Nei og med-
arbeider 1975): H = H,, (1-ll2N)
der H er mengden heterozygoti (mål
på genetisk variasjon) i utsettingsbe-
standen, H,, er mengden heterozygoti
i opphavs-bestanden og N er antall
individer i utsettings-bestanden.

En utsettings-bestand på hen-
holdsvis 2, 4 og 10 individer vil i
henhold til ligningen beholde hen-
holdsvis 15, 81,5 og 95Vo av opp-
havs-bestandens genetiske variasjon.
Dette antyder at en utsetting av selv
meget 1å individer gjør det mulig å

bibeholde en stor andel av opphavs-
bestandens genetiske variasjon, hvil-
ket er av stor betydning fbr bestan-
dens fiemtidige overlevelse.

Avglørende fbr utsettingsbe-stan-
dens suksess. er hvor raskt be-stand-
s@kningen skjer. Hvis den er lang-
som vil innavl kunne bli dens bane.
Er den rask vil innavl motvirkes og
bestanden beholder sin genetiske
variasjon.

Eksempler på suksessfulle utset-
tinger der antall dyr i utsettergrup-
pen var lite, er canadisk bever (2
par) og hvithalehjort (4 individer) i
Finland. Begge artene teller idag fle-
re tusen individer.

Suksess har også Canadagås hatt
selv om et relativt stort antall siess

har vippeving; en vingdeformasjon
som trolig skyldes innavl i bestan-
den. Utsettingsgruppen var åpenbart
fbr Iiten til å sikre at alle alleler ble
med over havet.

Genetisk drift betyr tilf-eldige
svingninger i allelfrekvensen fia
generasjon til generasjon. Tapet av
genetisk variasjon som følge av
genetisk drift er avhengig av
bestandsstØmelsen og kan beregnes
etter lglgende formel (etter Nei og
medarb. 1975): H = H"(l -1l2N)'

H er genetisk variasjon (heterozy-
goti) i generasjon t, H. er genetisk
variasjon i f6rste generasjon og N er
effektiv bestandsstØrrelse. Genetisk
drift er med andre ord en founder
effekt glentatt for hver ny genera-
sjon. Uttrykket viser at tap av gene-
tisk variasjon i hver generasjon som
lplge av tilfeldige laktorer blir min-
dre med økende efl-ektiv be-stands-
stØrrelse. Reduksjon av genetisk
variasjon kan følgelig skje hvis
bestanden fbrblir liten over flere
generasjoner. Det f6lger av dette at i
utsettingsprogrammer må man for å

unngå tilfeldig tap av genetisk varia-
sjon, sikre en maksimal be-stands-
vekst i årene etter utsetting.
Det er viktig å understreke at effek-
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vi fra en utsetting i 1187 av 30 sim-
ler og 5 bukker på Island (RBed og
medarbeidere 1985). Dyrene ble
hentet fra norsk tamrein i Nord-Nor-
ge. En sammenligning av transferri-
ner (jerntransport@rer) i blodplasma
viste at etterkommerne av tamreinen
hadde 8 alleler tilstede. Bare de 3

vanligste blant de 8 var til stede
blant etterkommere fra de 35
Islandsfarerne .

Hvor lavt ned i stØrrelse kan en
reinbestand holdes uten at den taper
genetisk variasjon? Hvis vi selter en
sikkerhetsgrense på 77o innavl for
ville bestander (Franklin 1980), må
minimum effektiv bestand ikke være
lavere enn 50 dyr hvilket vil si 150-
200 individer i totalbestanden. Hvis
bestanden holdes uendret på dette
nivået vil ca 257o av bestandens
genetiske variasjon gå tapt i l6pet av
25 rein-generasjoner. Et antall på
150-200 individer vil således sikre
en såkalt korttids-overlevelse. Hvis
målet er langtidsoverlevelse, dvs. en
situasjon hvor tap av genetisk varia-
sjon balanseres av mutasjoner, må
effektiv bestand være ca. 500 dyr
hvilket vil si en totalstamme oå
1500-2000 dyr.

Vi har til nå diskutert tap av gene-
tisk variasjon i en tenkt isolert rein-
bestand uten utveksling av genmate-
riale enten gjennom innvandring av
rein fra naboområder eller via "blod-
fornyelse". som betyr ut-setting av
en eller flere ikkebeslektede rein.
Det viser seg at hvis en bukk uten
familietilknytning med den isolerte
stammen, vandrer inn eller settes ut i
området en gang i løpet av hver
rein-generasjon, vil bestandens
genetiske mangfold be-holdes selv
med en meget liten effektiv bestand.

Vinterstammen av rein på Ok-
senhalv@ya skal ikke overskride 35
dyr i fglge Haugse (1992).I de mid-
tre delene av Sogn og Fjordane er
det i hvert av 5 områder færre enn
100 vinterdyr (brev fra R. Farsund i
Førde). Alle disse småbestandene
lever isolert uten noen utveksling av
dyr fra naboområdene. Ut fra det
som er sagt tidligere er disse småbe-
standene utsatt for tap av genetisk
variasjon på grunn av genetisk drift.
Det man uten videre kan gjPre for å

begrense tapet er (1) bringe bestan-
dene raskest mulig opp til bæreevne
(det betyr ingen jakt der bestanden
er under bæreevnen) og 2) normali-

sering av kjønnsforholdet blant
reproduserende dyr i retning l: l. En
tredje mulighet er å sette ut en bukk
lbrslagsvis hvert 6.-10. år.

Bortsett fra disse småbestandene
av rein, er det liten grunn til å anta
genetiske problemer som f6lge av
innavl, founder effekt eller genetisk
drift i norske villreinstammer. Det er
imidlertid grunn til å vurdere den
jaktseleksjon som skjer. På tross av
at den årligejaktkvoten er spesifisert
på kjPnn og alder, foregår jakten
selektivt. Presset innenfor de ulike
kategoriene er først og liemst på
gevir- og kroppsst@rrelse. Disse
karaktertrekkene må vi anta har
utviklet seg gjennom intens konkur-
ranse mellom hanner for adgang til
kjønnsmodne hunner.

Rent generelt bør det utvises for-
siktighet med å etablere seleksjons-
kriterier som baseres på egenskaper
som er av stor betydning for reinens
reproduksjonssuksess.

På lengre sikt kan man tenke seg
al jakten selekterer i retning av en

mer beskjeden utvikling av sekun-
dære kjønnskarakterer som gevir og
kroppsstgrrelse.
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REINSDYRATFERD
Reinflokkene reagerer på forskjellige måter ved fare. I alle flokker sØker reinen sammen, det er et instinkt den

har innebygd mot en ytre trussel. Flokkene vil også som regel trekke opp i hpgdene. Bildet syner flokkatferden
til Rendalsreinen, den trekker sammen og begynner å gå i ring! Bildet er tatt under vinterens telling da den gikk

inn under nordlise Rendals-Sølen. Foro JoN J. tvEll

Det har blitt et enestående bokverk som dekker alle sidene ved vill-

reinens liv. Det gir en komplett oversikt over villreinstammene i
Norge, over reinens atferd, dens formering og overlevelse under de

ehstreme levekår som hpyfjellet byr. Slik er boken også en heskrivelse

av et Bkologisk system i hårfin balanse. Nådeløst, velfungerende og

sårbart for menneshelig aktivitet,

Bohen er gjennomillustrert med Skoglands egne fotogralier,

I alle årene med feltarbeid har han hatt fotoapparatet med seg,

Resultatet er en samling helt unike bilder av dyr

og natur.

Kr 368,- Dufår denibokhandelen,
Tf

årr,
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Villreinstammen i Rondane Nord
- struktur og kalvetilvekst i perioden 1983-1992

- ingen målbar effekt av Tsjernobylulykken
TEKST OG FOTO EIGIL REIMERS. BIOLOGISK INSTITUTT. UNIVERSITETET I OSLO

Villreinstammen i Rondane Nord
er kommet i radioaktiv fokus for-
di T. Skogland og medarbeidere i
Norsk institutt for naturforsk-
ning (NINA) mener å kunne
dokumentere en reproduksjons-
svikt på 2O - 257o i perioden
1987-89 som fglge av strålings-
skader etter Tsjernobyl-ulykken
(Skogland og medarbeidere 1991).
Påstanden er gjentatt i skrift og
tale en rekke andre steder. Skog-
land og medarbeidere's resulta-
ter er sensasjonelle og helt
usan ,synlige både i forhold til
andre registreringer (Pedersen
og medarbeidere 1992) i samme
område (og andre områder) og
det man i dag vet om strålings-
skader. Her fglger en mer detal-
jert analyse av de tall og metoder
som ligger bak mine og Skog-
land's avvikende konklusj oner.

Villreinstammen i Rondane Nord
har i følge flytellingsrapporter vari-
er1 mellom ca. 1400 og 2400 vil-
terdyr i perioden 1983 - 1993
(Tabell 1). Høstbestanden har væft
strukturtellet fra bakken i oktober
måned av undertegnede i disse åre-
ne (Tabell 2). De to tabellene er

mitt utgangspunkt for å diskutere
eventuelle bestandsmessige konse-
kvenser av Tsjernobylulykken. Inn-
ledningsvis fglger en vurdering av
sentrale tall i de to tabellene:

Tabell I viser at arlig netto tilvekst i
stammen varierer. (Tilveksten er
målt ved antall dyr felt jakth@sten
mellom to vintertellinger minus
eller pluss forskjellen mellom de to
tellingstallene). Variasjonen reflek-
terer primært kvaliteten av tellinge-
ne, sekundært forhold som knytter
seg til bestandsstruktur som f6lge
av endringer i jaktpolitikk og
rekruttering. Gjennomsnittlig netto-
avkastning i periorlen 1982 - 1992
var 23+10o/o, i årene etter Tsjerno-
byl 1987-1989 24+'ll7o og i årene
fgr Tsjernobyl 1982 - 1986 22+ 67o.
Altså, med forbehold om de mange
usikkerheter som knytter seg til fly-
telling av reinen i Rondane Nord,
tellingstallene gir ikke grunnlag for
å påstå noen endring i avkastning fra
fgr Tsjernobyl til etter kjernekraftu-
lykken. En tilsvarende analyse av
tilveksten i Rondane Midt (og i Ron-
dane Syd) gir heller ikke grunn til å
påstå noen reduksjon i tilvekst i åre-
ne 1987-1989.

Hva så med strukturen og spesi-
elt antall kalv per 100 simle (K/S-
forholdet) i Tabell 2? },r'ed unntak
av 198'7 da kun 7O7o av av bestan-
den ble tellet på grunn av vedva-
rende dårlig vær, baserer struktur-
tellingene seg på fra '7O-907o av
bestanden etter jakt. Strukturtel-
lingen foregår på bakken og skiller
mellom årskalv, simler 1 år og
eldre og bukker 4 (3) år og eldre i
I'lokkene. Andelen bukk 1 år og
eldre fås ved å trekke antall kalv og
simler I år og eldre fra totalantall
dyr tellet. Jeg benyner stativmon-
tert langkikkert (Swarovski,
Habicht AI 80r 22 eller 32X tor-
st@rrelse) og diktafon. Diktafbnen
betyr en sterk rasjonalisering fordi
alle kategorier dyr kan beskrives
ved en gjennomgang av flokken.
Samme flokk telles gjentagne
ganger.

Bestemmelsen av simler til for-
skjell fra ettårs bukker er krevende
selv under gunstige fbrhold; dvs.
rimelig godt vær, flokkstørrelse
under 100 dyr, dyrene står eller går
og ikke for mye jaging og uro i

flokken. All verdens teoretiske
betraktninger om kjønnsforskjeller
er til liten hjelp når telleforholdene
gjør seg vrange. Det er grunnen til
at en strukturtelling av en villrein-
bestand på rundt 2000 dyr normalt
krever en snau uke i felt. Etter mer
enn 30 års felterfaring med villrein
er jeg skeptisk til de etterhånden
mange og raske strukturtellinger av
bestander som teller flere tusen dyr
og der man uten å. rgdme bestem-
mer kalv, bukker i 3 kategorier (l
2r,2 år og 3 år+) og simler I år+.

Variasjonene i struktur av bukk,
simle og kalv (Tabell 2) reflekterer
primær1 endringer i jaktpolitikk
(andelen bukk, simle og kalv i
avskytningen) og sekundært pro-

God avstand og behagelig liten, men
uryddig flokk. Må telles flere ganger.
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blerner med kjønnsbestemmelse på
gl'unn av llokkstørrelse (enkelle år
er stolparten av reinstammen sam-
let i en eller et par flokker og varie-
rcnde værfbrhold. Variasjonen i
struktur er meget beskjeden gjen-
nom hele perioden hvilket bekrefter
metodens holdbarhet.

Tabell I
Oversikt over vinterbestand. antall
stammen i Rondane Nord.

f'elte dyr og netto avkastning i villrein-

Ar

I 982
I 983

Vinte r
be,stcutdt Tcttal

1425 246
1128 268
t404 261
1388 194
1600 151
1870 252
2050 392
2315 656
2024 512
161-5 635
152-5 450

Fe Lte d y-r

Bukk l+ Sinle l+

103 105
1,15 82
l4t 83
los 60
tol 39
109 100
I 56 160
168 341
138 262
25t 270
176 r83

Netttt
Kulv AvktLsttt. o/c

38 18
11 11
31 18
29 29
ll 21
43 23'/(> 35
141 13
ll2 5
I 14 34
91 36

De tre kolonnene lengst til h@yre 1984

visel K/S-lorholder t kalv per 100 l:!:
simle | år eller eldre). De to til ven- i;;;
stre er beregnet på basis av andelen l988
kalv og simler I år+ (kalv som pro- 198?

sent ev sirnler lår+t. Kolonnen l:3Y
helt til hø1re er lrll som er ptrbliselt i;;)
(Skogland og medarbeidere 1991) i _
eller funnet i diverse NlNA-rappor- I' Rapporter fia Jan Hageland

ter. Alle observasionene i denne' kolonnen er r.rtført av Skoglirnd og Tabell II
fer .lordhBy, begge NINÅ. Dere.s Rondane Nord stammens kjønns- og aldersfbrdeling i prosent etter jakt og

, str.Lrkrurmetode ei flyfotograf-ering i beregnet fgr jakt (tall i parentes)' i årene 1982-92:

juni/juli og opptelling av årskalv og
simler fra fbtografiene.

Det interessante i denne sam-
menheng er at K/S-fbrholdet korri-
gerr til fBr jakt (tallene i parentes), i
likhet med K/S-forholdet etter jakt
viser en meget beskjeden variasjon
med et gjennomsnitt på 50.1 og
ekstremverdier på henholdsvis 4zl

og 56. Verdiene i årene 1987-89,
som er de årene Skogland og med-
arbeidere mener å påvise en repro-
dtrksjonssvikt på 2o-25c/o, er f'aktisk
noe høyere enn giennornsnittet.

Som konklus.jon: Hverken flytel-
lingsresultatene eller strukturtel-
lingene i Rondane Nord bekrefter
Skogland og medarbeideres på-
stand om reproduksjonssvikt og
som han knytter til strålingsskader.
Uoverensstemmelsen reiser spørs-
rnål om Skogland og medarbeide-
res data som omf'atter 38 simler felt
på vårvinteren 198'7 -1990, struktur-
tellinger i juni/juli basert på flyfoto
i perioden 1985-1992 og enkelte
observasjoner av drektige simler i
april/mai.

Antall simler bak påstanden om
drektighetssvikt i 1988 og 1989 er
lite. Antallet på 38 fordeler seg
med 12 simler i 1981 (917o drekti-
ge), 6 simler i 1988 (67Vo drektige),
14 simler i 1989 (64Vo drektige) og
6 simler i 1990 (837o drektige).
Drektighetsnedgangen i 1988 og
1989 sammenlignet med 1987 og
1990 er ikke statistisk holdbar (Kji-
kvadrat test). Det oppgis at simlene
er 1 3/4 år og eldre, men det oppgis

God avstand, gode lysforhold,
men for tett flokk.

Bukk lår+ Simle I år+

1983 30.7 (34.4)
1984 21 .1 (31.9)
198-5 30.4 (32.9)
r 986 29.8 (32.8)
1987 30.0 (31.5)
1988 30.3 (31.7)
r989 40.6 (36.9)
1990 36.1 (31.2)
1991 39.0 (39.2)
1992 37.8 (38.r)

Snitttr 33.2+4.6
(34.4+ 2.8)

48.0 (4s.2)
17 .5 (15.O)
46.3 (44.6)
47 .3 (45.6)
46.r (45.4)
44.6 (41.1)
36.8 (40.s)
42.3 (11.1)
39.0 (40.0)
43.7 (13.0)

44.2+3.8
(,13.8+2.0)

Kal.v

2l .3 (20.3)
24.8 (23.1)
23.3 (22.4)
22.9 (2t.1)
23.9 (23.2)
25.1 (24.3)
22.6 (22.s)
21.6 (2t.1)
22.0 (20.8)
18.6 ( 19.0)

22.6+1.9
(2t.9+ 1.6)

Kalv/100
Reinre rs
44 (4s)
-52 (5r)
.s0 (s0)
48 (48)
s2 (s 1)
56 (s5)
6 r (56)
s l (4e)
56 (-s2)
42 (11)

Simle I rir+
NINA'

6-5

-53
,4)

38
51
49
61

5t.2+5.7
(50.1+3.8) 48+15.2

1. Strukturen etterjakt er korrigert ti1 f'ørjakt ved hjelp av vintertellinger og f'ellingstall.

De korrigerte tallene er fremkommet ved å fbrdele antall dyr funnet ved flytelling år N+l
(f. eks. 1985) etter struktlrr funnet i rir N (1984). Andelen av bukk, simle og kalv felt

under hgstjakten år N legges til og ny kon-igert struktur beregnes.

2. Tall fra Skogiand gjengitt i NINA'S Temahefte 2 og rapporter fia T. Skogland og P.

JordhØy (Overvåkningsprogram for hjorteviltbestander).

3. Middelverdi + standardavvik. Verdiene i parentes er strukturfbrdeling korrigcrt til f6r

iakt.

s:1r,:::il:l
f{::':1t.,

-.t.-:t.
i;---
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ikke hvor mange av dem som fak-
tisk er I 3/4 år. Ettersom det tidli-
gere er påvist færre drektige simler
i denne aldersklassen enn blant
eldre simler (63Vo vs. 94Vo, Rei-
mers, 1983), er dette en sterkt sav-
net opplysning. Slaktevekter, som
også har betydning for drektighet
(Reimers 1983), er heller ikke opp-
gitt.

I 1988 ble det felt 6 simler hvor-
av 4 (66.77o) var drektige. Hvis
man nå hadde felt en simle til det
året, og hun viste seg å være drek-
tig, ville drektighetsprosenten @ket
t1L 1l.4Vo. Hvis hun ikke var drek-
tig ville prosenten reduseres til
57.17o. Problemet med liten materi-
alstØnelse er at en eller noen få
observasjoner fra eller til gir for-
holdsvis store utslag.

Hva så med den strukturtellings-
metodikk Skogland og medarbeide-
re benytter til å bestemme rekrutte-
ring og dødlighet i de mange vill-
reinbestander de årlig publiserer
data fra? Metoden baseres på flyfo-
tografering av fostringsflokker i
juni/juli og telling av kalv og sim-
ler 1 ar og eldre på flyfotografiene.
Skogland argumenterer med at fly-
fotograferingsmetoden er utprøvet
på Hardangervidda. Jeg går ut fra
at man har flyfotografert og kon-
trolltellet fia bakken de samme
flokkene; dokumentasjon av meto-
den er meg bekjent ikke publisert.

Kontroll av metoden i Rondane
Nord er ikke gjennomfgrt. Metoden
krever at man kan skille bukk og
simle 1 år og eldre på flyfotoene;
eventuelt at flokkene er "rene" sim-
le og kalveflokker og at alle årings-
simlene er med. Fostringsflokkene
jeg har vært i kontakt med i flere
områder og år inneholder i juni/juli
et varierende antall bukker både
unge (åringer) og eldre. Bestem-
melse og opptelling av antall bukk
(både gamle og unge) som er tilste-
de i de enkelte fostringsflokkene er
nPdvendig for å få et korrekt bilde
av antall kalv per 100 simler ett ar
eller eldre. Det er jo dette K/S-for-
holdet man skal sammenligne fra år
til år, og eventuelt iverksette tiltak
på grunnlag av. En opptelling av
unge bukker på grunnlag av flyfo-
tos er urealistisk, spesielt i områder
der reinen har middels og små slak-
tevekter som i Rondane (Reimers
og medarbeidere 1983). Der er ett-
årsbukkene til forveksling lik sim-
lene i kroppsstørrelse. Pålitelige tall
får man selvfglgelig hvis fostrings-
flokkene ikke inneholder bukk.
Men hvor ofte er det tilfellet?

Skogland og Jordh6ys K/S-for-
hold (h6yre kolonne i Tabell II)
varierer, i motsetning til mine bak-
keregistreringer, kraftig fra ar til ar.
Reduksjonen i 1987-88 sammenlig-
net med fgr og etter forklarer Skog-
land med foster/kalvedødlishet som

fglge av strålingsskader fra Tsjer-
nobyl-nedfall. Hvilke forklaringer
har de på den signifikante 6kningen
fra I99O til 1991 og den signifikan-
te nedgangen fra 1991 til 1992?
Hvis de mangler tillitvekkende for-
klaringer kan jeg anbefale en nær-
mere kikk på den metoden de
benytter.

Direktoratet for naturforvalt-
ning/NINA skal i årene som kom-
mer bruke hundretusener av skatte-
og jegeravgiftskroner på et over-
våkningsprogram av villrein. Den
metodikk som skal anvendes og
brukligheten av de data sorn inn-
samles, burde interessere flere enn
meg.

Referanser:

Pedersen, Ø,, Hove, K., Reimers, E.,

Røed, K., og Staaland, H. 1992. Strålingsdo-

ser og kalvedgdlighet i sgr-norske reinstam-

mer. Reindrifts ny tt 3 / 4:3 1-39.

Reimers, E., 1983. Reproduction in wild
reindeer in Norway. Can. J. Zool. 611.211-

2t7.
Reimers, E., Klein, D.R. & Sprumgård,

R. 1983. Calving time, growth rate, and

body size of Norwegian reindeer on difl'e-

rent ranges. Arctic and Alpine Research

l5:107-1 18.

Skogland, T., Strand, O. & Espelien, I.

1991. Den biologiske betydning av radicesi-

um i villrein. I: Gaare, E, Jonsson, B. &
Skogland T. (red). Tsjernobyl - Sluttrapport

fia NINA's radipkologiske plogram 1986-

1990. Temahelte 2, NINA. Pp.64-11,

God avstand, men flokken ligger; ingen mulighet for strukturtelling.
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NordfJ ella Villreinområde
Nordfjella har avholdt sitt årsmøte
og fra årsmØtereferatet ser vi at
Mllreinutvalget er sammensatt slik:

Hemsedal:
Runar Sletten (gr.e.rep.)

Ola Hustad, kasserer (fjellst.rep)
Hol:
Sveinung Nestegard
Gunnar Skogheim (fi ellst.rep)
AI:
Ola Dusegard, leder
Trygve Haug (fjellst.rep)
Aurland:
Sturle Ryum
Helge Indrelid (fjellst.rep)

Lærdal:
Lars A. Nesse, nestl.

Nils Asle Kirkevoll (fjellst.rep)

Fra virksomheta i året som har gått,
kan vi trekke fram en oppdatert
avskytingsavtale mellom de val-
dansvarlige i de 5 kommunene og
villreinnemnda.

Den retta avskytinga i plana
viser 3O7o frie dyr, 4OVo simle/ung-
dyr og 3OVo kalv (frie dyr-andelen
splittes opp med 757a med ei vekt-
grense inntil 55 kg og resten uten
vektgrense).

For vald som ikke inngår i
avskytingsavtala: 1,57o frie dyr,
457o simle/ungdyr og 4OVo kalv.

Dyr som felles på I17o-andelen
med vektgrense, skal kontrollveies.
Hvis noe jaktfelt/vald bryt avtala,
vil de det påfglgende år få ordinær
kvotetildelinC (S18).

Driftsplan
Nordfjella har ei veldig enkel
driftsplan, og den hadde blitt justert
etter anmerking fra villreinnemnda
og gjort mer utfyllende på visse
punkter. Planperioden er 1993-9'7
og stammestØrrelsa skal ved plan-
periodens slutt ligge på omlag
2500 dyr.

Totaltellirrga som vart utført 29.
november 1993, viste 2 349 opptel-

Driftsplana legger opp til minst 14% 34
års og eldre i stammen. Reinen i Nord-
fjella er i meget god kondisjon.

FOTO PER AKSEL KNUTSEN

At reinen er et flokkdyr kommer tydelig fram her - en varm sommerdag!
Nordfjella-stammen skal være på ca. 2.500 dyr.

te dyr + 80 dyr i Aurland vestfjell.
Dette gir 2 429 dyr og målsettinga i
driftsplana er dermed omtrentlig
oppfylt.

Den framtidige struktur ønskes
beholdt omlag som nåværende;
simle l% år+ 45.47o, kalv 22.87o,
bukk 3Z år+ I47o, bukk 2% tu'7Vo
og bukk I%, år 10.87o (opptelt i
oktober 1993).

Plana har ei veldig ambisiøs
målsetting; å gløre viltreinområdet
som ett vald for rettighetshaverne!
Det er også lagt inn i tiltaksdelen at
oppsynet må holdes på minimum
1 20 dagsverk.

Fjellbruksplan
Kommunene innenfor Nordfjella
Villreinområde og i tillegg Eidfjord
og Ulvik med arealer nord for Rv.
1, deltar i et plansamarbeide om en
fjellbruksplan som skal ta vare på
villreinen i området. Det er allerede
gjort endel viktige registreringer av

FOTO PER AKSEL KNUTSEN

villreinens bruk av området såsom
kjerneområder, viktige vinter/kal-
vingsområder og trekkveger.

Når fiellbruksplana er ferdig og
kommunene har vedtatt den, skal
den bli bindende i olansammen-
heng.

Jakta 1993
ÅrsmØtet 1993 satte kvota til 600
dyr, fordelt med 502 dyr i sone 1

og 98 dyr i sone 2 (Aurland).
Tilsammen vart det telt 263 dyr

som gir en fellingsprosent på 43.8.
Jaktuttaket vart temmelig skjevt
med 187 hanndyr og 76 hodyr.

Oppsynskorpset besto av 8 opp-
syn med Harald Skjerdal som opp-
synsleder. Oppsynet hadde ei opp-
synssamling f6r jakta og fra f'elles-
rapporten etter jakta ser en at den
har vært tilfredsstillende. bortsett
fra en rapport om uverdige forhold
i grenseområdet Øst/vest ved store
Bukkestein.

' r.l
, !,
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Bare en bomoo.

Bruset fra Skarvdøla blander seg
med jamrende garting fra en bukke-
kalv. Med rastlØse skritt lgper den
fra simle til simle. Litt nølende det
siste stykket. Blir dyttet vekkl Hos
ei simle er den nære på å nå bort til
spenene. Kan ikke helt glemme
denne varrne, livgivende væsken.
Blir stØtt borl på nytt. En vennlig,
men bestemt dult. Lgper videre.
Leter etter mor si som så brått ble
revet bort da lufta formelig flerret i
et forferdelig smell som ble kastet
fra fiellside til fjellside. Mora som
alltid var så trygg. Hun som sorter-
te ut de beste spirene med den vare
mulen sin. Hun som fant mat, sjøl
der det så ut som det ikke vokste
noen ting! Kalven leter videre.
Legger seg til slutt inntil en simle-
kalv som trykker til sin mor.

Hele dalfØret lever. Det er nær-
mere to tusen enn femtenhundre
dyr. Årets kappestrid om hvem som
skal føre slekten videre, har begynt.

Da bryter en metallisk lyd inn.
Ikke hgg, men ulik alle andre lyder.

På et øyeblikk er dyra støkt sam-
men. De vareste er allerede på

trekk gjennom Gråskaret. Resten
følger på, 8-10 dyr i bredden. Som
en kjempemessig bBlge tar de seg
opp skaret og inn i neste dalføre.

De siste etternølerne har for-
lengst passert, da to skikkelser med
lange antenner tegner seg i silhuett
på en fjellkam like ved der dyra
stod.

- Ha du sett noko te dyri? kom-
mer det fra den ene.

- Nei, men dei skulle vera på
denne kanten ..

Plutselig er det som hele fjellet
revner. Det går et skudd. Det går to
skudd. Ekkoet ruller gjennom fjell-
dalene.

Det kommer flere på hverandre.
Jegerne lgper.
En bukk og to simler med hver

sin kalv er skilt utfra flokken og
kommer i fullt sprang samme veg
tilbake.

Det blinker i b6rsepipene, der
jegerne beveger seg så fort de kan
for å avskjære dyra i ly av en
skrent.

Plutselig stopper den ene simla
opp. De andre sakker farten.

AV PER AKSEL KNUDSEN
(FRITT ETTER
OPPSYNETS DAGBOK)
FOTO AV FORFATTEREN

Da gar det to nye skudd.
Tre dyr, ei simle og to kalver,

strener opp det verste bratthenget i
vill panikk. Klauvene ber@rer knapt
nok bakken der de hvite speilene
danser over fjellkammen og blir
borte.

Så blir alt stille.
Gradvis vender elvesuset tilbake,

mens dalen fylles av menneske-
stemmer.

- Såg du kor dei sprang? Det va
fæl fart på dei, sier den yngste.

- Du får ta simla, du, so skal eg
ta meg tå bukken, sier den eldste.
Han har akkurat vært i sekken og
hentet kortene etter å ha gitt buk-
ken et avlivningsskudd.

En times tid senere ligger det
parterte lemmer til avkjgling på
h6velige steiner. Kaffelukten brer
seg fra et lite bål som er nørt opp.

De har observert at den felte
simla hadde kalv. Og med kalve-
kort i sekken har de bestemt å slå
seg til for dagen.

I dalføret på andre sida av Grå-
skaret går praten h6ylydt. Fire dyr
ligger igjen. med like mange jege-
re.

En bukk med gapende sår, nes-
ten bak i krysset, viser at alt ikke
har gått som det burde. En annen
har fått det i vomma.

Men de ligger der, begge med
avlivningsskudd i nakken. Han Jo,
en eldre oppsynskar kommer i sle-
pa til dyra. Han er noe på etter-
skudd siden flokken var på trekk og
har ikke sett hva som foregikk.

Praten stilner av etterhvert som
han nærmer seg.

Kortskjæring, jegeravgift og
skytepr/ve blir funnet i orden. Jo
mener han har hørt elleve eller tolv
skudd, noe som også ble bekreftet
av de fgrstejegerne.

Det virker litt mye på fire dyr, og
han vil gjerne vite hvor skuddene
har tatt vesen.

Nattdoggen har lagt seg som perler på blåklokkene. Noen siger ned de blek-blå kronbla-
dene. Etterlater seg en mørk, blå stripe i det klokkene ringer morgenen inn. En etter en
fordamper dråpene. Blander seg med myriader av brødre og søstre til hele tåkeskyer
som innhyller bunnen av dalføret. Et gryende flammehav stiger opp over Østhimmelen.
En ny dag åpner seg.
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I
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Dyra er på trekk opp gjennom Gråskåret, som en kiempemessig

Jens, den yngste av jegerne, til-
kjennegir at han skjøt en bom. I til-
Iegg brukte han et avlivningsskudd,
noe som viste seg å være unødven-
dig. Bomskuddet gikk i bakken så

"En times tid senere ligger det
parterte lemmer til avkjøling på

høvelige steiner."

bølge tar de seg oppover, 8-1 0 dyr i bredden.

moldspruten stod, uten at han had-
de ment å skyte. Han hadde rett og
slett vært så valen på fingrene at
han il<ke hadcie full kontroll over
avtrekkeren.

I alt viraket som oppstod, hadde
han fått tak på et ungdyr som stod
med bredsida til.

De andre jegerne var det ikke
mulig å få noe ut av.

Jo tar farvel og trasker etter flok-
ken.

Først når slepa går over ei sng-
fonn nesten halvannen kilometer
borte, ser han det. En lang rekke
med bloddrypp som tegner seg i

siksak på sngen! Noen steder blir
det nesten borte i alt tråkket, men
det kommer igjen.

Et sted hvor dyret har stått stille,
har det dannet seg en hel blodpØl.

Jo får en vond fornemmelse og
@ker tempoet.

Dagen er allerede på hell fPr han
får kontakt med flokken. Dyra er på
beitetrekk. Det er helt umulig å
komme innpå.

Gjennom kikkerten har han sett
ei simle som strever med å holde
f61ge. En rgd stripe tegner seg ned-
over ene låret. Foten nekter åberØ-
re marken.

Hver gang flokken sakker farten,
legger hun seg ned. Jo legger mer-
ke til en kalv som er borte og dytter
til henne når avstanden blir for stor.

Først i m@rkningen faller dyra til
ro. De har funnet en botn h6gt oppe
under et stupbratt berg, der det aldri
er folk. I alle fall har aldri Jo sett
jegere der.

Han legger kursen mot en halv-
veis nedfalt steinbu ved foten av
fjellet. Dyra må ta samme veg ned
igjen.

Nede i dalen, mange mil borte,
sitter småbarna med vidåpne pyne
og hBrer på storjegerne som har
kommet hjem fia reinsfjellet. Det
fortelles om både "karskot" og
tunge bprer. Og alle fikk de dyr!
Men han Jens. han hadde nå en
bom. da...
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NATURARV I FARESONEI\I, MEN GOD UTVIKLING HOS

SNØHT,TTAREINEN
SnØhettareinen - i historisk per-
spektiv et "smertens barn" innen
norsk storviltforvaltning - har de
siste 20-25 årene vært viet spesiell
oppmerksomhet såvel i forsknings-
som i forvaltningssammenheng.

Tross nedsatt bæreevne grunnet
ulike tidligere inngrep ser vi nå en
tendens til positiv utvikling i denne
tradisj onsrike villreinstammen.

Sporene etter den ukontrollerte
bestandsutviklingen og overbei-
tingen på 1950- og 60-tallet vises
rettnok fortsatt, men blir gradvis
mindre synlige ettersom laven nå
for alvor er iferd med å reetablere
seg - selv i de mest nedbeitede
områdene. Nå har det ikke manglet
på andre "truende skyer" over Snø-

TEKST OG FOTO: PER JORDHØY

hetta den senere tid. men villrein-
forkjemperne har vært sitt ansvar
svært bevisst her på den ville rei-
nens siste skanse i Sgr-Norge, og
fulgt utviklingen med arguspyne så
og si fra dag til dag

Overvåkingsområde
Sn@hettaområdet inngar i forsk-
ningsprogrammet "overvåkning av
hjorteviltbestander" sammen med
en rekke andre utvalgte norske vill-
reinområder (Setesdal-Ryfylke,
Hardangervidda, Knutshg, Forel-
hogna, Rondaneområdene og Rein-
dalen - Svalbard). Disse områdene
er valgt fordi de representerer bred-
den i miljøfaktorer (beite, klima
etc.) som villreinen er underlagt

innen sitt norske utbredelsesområ-
de. Det er NINA som er ansvarlig
for gjennomfBringen, som blant
annet innbefatter:
I - Strukturtellinger. Disse utfø-
res med få unntak om høsten når
brunsten har startet. da dette er
eneste perioden i sesongen at alle
kategorier dyr er samlet i samme
flokker. Strukturtellingen skal gi et
estimat på kjpnnsforhold, alders-
sammensetning i stammen og i en
viss grad være et korrektiv til total-
tellinger.
2 - Kalvetellinger. Disse skal gi et
eslimat på rekr-utteringen islam-
men og kan også være et korrektiv
til totaltelling. Disse tellingene
utføres på forsommeren (1-2 mndr.

å,rr.rr,l..li.; ru
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etter kalving avhengig av snøfor-
hold etc. i fiellet) når dyra enda har
vinterpelsen på og simler og kalver
er samlet i fostringsflokker. Disse
flokkene blir fotografert fra fly
etter lokalisering ved hjelp av våre
uunnværlige kontaktpersoner lo-
kalt. Sammensetningen i flokkene
blir så talt opp fra dias via en lys-
projektor.

I tillegg foretas jevnlige kje-
veinnsamlinger og tilhørende ana-
lyser. Dette gir viktige holdepunk-
ter om utviklingen i stammen med
tanke på kondisjon, aldersfordeling,
m.m.. ForØvrig inngar SnØhettaom-
rådet i et annet hpgfjellsgkologisk
forskningsprosjekt hvor hele fjell-
økosystemet, inkludert villrein, jerv
og fjellrev, studeres. Snøhetta er
for@vrig et av de eneste gjenværen-
de fjellområdene i Europa hvor en
ennå har et tilnærmet opprinnelig
fjellgkosystem hva pattedyrfauna
angår.

Lite rein i Vestområdet
Den moderne tidsalders oppstyk-
king av villreinens leveområder har
gjort seg sterkt gjeldende også hos
Snøhettareinen. Opprinnelig var
denne genetisk ekte villreinen en
del av en stor stamme som beveget
seg fritt mellom kystnære sommer-
beiter i vest og rike vinterbeiter
langt inne på den skandinaviske
halv@ya. Med byggingen av jernba-
ne og senere motorveg over Dovre-
fjell ble reinen henvist til det som
idag er SnØhettaområdet. Nye
naturinngrep og forstyrrelser har
medført ytterligere innskrenkninger
for reinen her med utbyggingen av
Aura og Torbudalen i 1950-55
(oppdemming. kraftlinjer og an-
leggsveger) som de mest skadelige
for villreinen. Dette har resultert i
at områdene vest for Aursjøen -
Gautsjøen (figur 1), tross sitt store
areal og indikasjoner på tidligere
bruk (tallrike fangstsystemer) er
relativt lite brukt idag. Etablering
av vegforbindelse langs Eikesdals-
vatnet rundt 1990 har medført tra-
fikkøkning over AursjØen - Torbu-
dalen og en forventer derfor en
ytterligere forsterkning av barriere-
eflekten mellom Øst- og veslområ-
det. Områdene øst for Aursj6en -
Gautsjøen (Snghetta Østområde)
huser idag f4lgelig hovedtyngden
av SnØhettareinen og bestanden har
de siste 8 år ligget på rundt 2000
vinterdyr (figur 2). Tellinger viser

Fig. 2. Kalvetilvekst, voksenbukkan-
del og anslått vinterbestand i Snøhet-
ta østområdet i perioden 1987-92

2t

t0

x_

at den vesle stammen i Vestområdet
har ligget på 100-200 dyr i en lang
årrekke med tendens til 6kning de
aller siste år. Damvokter Jan Sæter
på Aursj6en har i mange år fulgt
utviklingen her med stor interesse
og kan fortelle at det i f6lge hans
tellinger pr. 1993 sannsynligvis er
minst 300 vinterdyr i området. Han
har dessuten registrert liten utveks-
ling mellom Vest- og Østområdet.
Lavmattene (vinterbeitene) i de øst-
lige deler er nå bra rehabiliterte og
sommerbeitepotensialet er generelt
meget bra i Vestområdet. En vil
derfor fglge stammens utvikling
med argus@yne i åra framover.

Storbukkene tilbake
SnØhettaområdet er et ypperlig ter-
reng for villreinjakt med sine

mange smådaler og ellers kuperte
fjellandskap. Det var ikke uten
grunn at Mikkjel Fønhus i sine vel-
maktsdager hadde en sterk forkjær-
lighet for dette jaktområdet. Mang
en prektig storbukk har i tidens l6p
falt for pil og geværkuler her inne i
villreinens hgyborg, siden isen
trakk seg tilbake lor over l0 000 år
siden.

Nå har ikke storbukkene alltid
vært like godt representert her og
så sent som i 1987 ble det registrert
en andel på mellom 4 og 5Vo i
bestanden. som er svæft lavt sam-
menlignet med våre beste villrein-
områder. Senere gikk en bevisst inn
for å bygge opp voksenbukkande-
len og i 1991 var den økt til borti-
mot 20. Dette har trolig hatt en
positiv effekt fbr stammen ettersom

I Voksenbukkandel(7o)

I I<alvltoo siqler-ungdyr

d) 10

I

Rehabiliterte lavmatter medfører bedret vinterbeitebetingelser for Snøhettareinen.
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Storbukker av den grovere typen er igien vanlig å se i Snøhettaområdet.

det er de store bukkene som får
igang brunsten hos simlene. Sam-
men med bedret kondisjon som føl-
ge av mer tilgjengelig beite f6rer
dette igjen til tidligere kalving.

Fostringsflokkene (simler og
kalver) får dermed lengre tid til å

bygge seg opp før vinteren igjen
setter inn. Observasjoner under tel-
lingene de siste åra gir et klart inn-
trykk av at dyras kondisjon generelt
er bedre enn det en kan minnes å ha
sett på svært lenge. Dette tyder
også på at dyra drar nytte av den
bedrete beitesituasjonen og at
moderate mengder med forstyrrel-
ser kanskje ikke påvirker beiteopp-
taket spesielt mye.

Kalvetilveksten de senere åra
styrker også antagelsen om at stam-
men nå er inne i en god utvikling.
Det rapporteres da også etter hvert
om meget "anstendige" slaktevek-
ter hvert år og 9O-kilos bukker er
igjen innen rekkevidde. Dette er et
godt eksempel på hvorledes en god
og målrettet forvaltning bidrar til
bedret kondisjon og tilvekst hos
reinen. Dermed 6kes også jegernes
sjanser tilå få jakt.

Tiadisjonelle dyr
I likhet med andre villreinområder
ser vi også i SnØhetta at bruksmgn-
steret til reinen varierer lite fra ar til
år. Over lengre tid vil en imidlertid
se at det foregår en vekselbruk.
Etter at Snøhettareinen ble avskåret
fra de rike vinterbeitene i Rondane

- Knutshø, har det vært knapphet på
denne beiteressursen på grunn av
begrenset beiteareal/dekke. Det er
dessuten betydelig menneskelig
f'erdsel i disse terrengene som
hovedsakelig finnes lengst 6st i
området. Solpyljellet i Oppdal har
moderat med ferdsel/fbrstyrrelser
og var i en periode på ca l0 år (fia
I 980) et sentralt vinterbeiteområde.
Nå ser det imidlertid ut til at reinen
har tatt i bruk vinterbeitene rundt
Gr@ndalstraktene, tross bekym-
ringsfullt mye forstyrrelser i dette
området.

I mai skjer kalvingen i Sunndals-
fjella hvor simlene finner skjul i
kupert fjellterreng for å f-øde. Etter
en tid forflytter fostringsflokkene
seg ti I oppvekstområdene i Amots-
dalen og fjelltraktene østover mot
Drivdalen, hvor vi finner dem
under kalvetellingen i juni. trør
reguleringen av Aura foregikk kal-
ving og oppvekst mye lengre vest, i
områder som nå delvis står under
valn. Den vesle stammen i vestom-
rådet kalver i traktene sør og vest
for Aursjøen, hvor vi også vanlig-
vis finner dem under kalvetelling-
en.

SnØhetta er mest kjent som et
spesielt godt sommerbeiteområde
ettersom varierte topografiske- og
nedbørmessige forhold gir variert
avsmelting og dermed alltid tilgang
på friskt beite gjennom sommeren.
Dyra fordeler seg fglgelig på denne
tiden mer utover i området os buk-

kene kan befinne seg helt utover i
M6res kystfjell.

Når bukkene går inn i fostrings-
flokkene og brunsten tar til sist i
september, er det tid fbr strukturtel-
ling og da finner vi gjerne flokkene
i de s@r@stlige deler av området.
Høsten 1993 var her et unntak da
reinen stod langt nord i Oppdals-
fiella lia jaktslutt og utover tross
vedvarende s@rlig vindretning. Den
intense skyteaktiviteten i skytefeltet
på Hjerkinn kan ha virket som en
barriere slik at reinen ble hindret i å
trekke sørover til de tradisjonelle
brunstområdene. En mindre flokk
på vel 130 dyr ble observert i Kolla
på denne tiden og adf'erdsmØnsteret
tydet på at dyra var urolige og
skremt.

Nye styrkeprøver
Selv om utviklingen i SnØhettaom-
rådet gir grunn til en viss optimis-
me, må vi være forberedt på nye og
harde styrkeprøver i tida som kom-
mer. Vassdragsregulering i Jora-
vassdraget og opptrapping av mili-
tære aktiviteter på og rundt Hjer-
kinn er blant de planer som er mest
urovekl<ende for villreininteresse-
ne. Jegere, forvaltere, forskere og
andre villreininteresserte bør derfor
utgjgre en samlet sterk bastion om
felles sak slik at en med stor tyngde
kan rnøte nye utfordringer som helt
sikkert vil dukke opp i det sårbare
SnØhettaområdet.
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Norefj ell-Reinsj øfj ell Yillreinområde
AV ØYSTETN laNoscÅRo

I området som gjennomførte sin
f6rste reinsjakt i 1992, er enda en
høst med jakt gått over i historien.
Resultatet av jakta i 1992 var over-
veldende med en felling langt over
de mål som var satt på forhånd. Et

Gjennonsnittsvekter
En så stor andel som 64,4Vo av de
fremgår av vedlagte tabell:

g uvdal. FoTo ARNE STALBERG

alvorlig tankekors i forvaltningsar-
beidet var at to flytellinger av
stammen vinteren 1993 viste et
antall på ca. 80 dyr mindre enn den
innrappofterte felling skulle tilsi!

felte dyr er kontrollveid - resultatene

Kvote 1993
Som en f6lge av tellingene vinte-
ren 1993 ble kvoten forjakta 1993
fastsatt tll l4I dyr - den sterke
reduksjonen fra 7992 ble gjort for
ikke å få en reduksjon av stammen
uten kontroll når det gjaldt stam-
mens kjønns- og alderssammenset-
ning. Kvotens sammensetning ble
endret noe fra 1992 for i stØrst
mulig grad bare å ta ut stammens
tilvekst 1993 i påvente av både
totaltelling og strukturtelling hps-
ten 1993, og fikk slik sammenset-
ning:
ca. lOTo Frie dyr.
ca. 257o Bukk med inntil 3 tagger
pr. gevirstang.
ca. 25Vo Simler, (det ble benyttet
rene simlekort).
ca. 4O7o Kalv.
Av den tildelte kvote ble det felt
101 dyr eller ca. 77.67a av tildelt
kvote.

Felling fordelt på de enkelte
kommuner, (vald), og på ulike
typer dyr fremgår av vedlagte fel-
lingsstatistikk!
Det er interessant å konstatere en
Økning av gjennomsnittsvekter for
alle typer av dyr fra 1992 til 1993!

Oppsynstjeneste
Med bakgrunn i alarmerende resul-
tater av tellinger vinteren 1993,
bestemte villreinutvalget seg for
styrking av oppsynstjeneste i 1993,
gjennom blant annet bedre skole-
ring av oppsynsmennene og priori-
tering av bestemte områder under
jakta.

To ansatte oppsynsmenn brukte
tilsammen 266 timer i felt under

Voksen bukk:
1 1/2 år bukk:

Bukkekalv:
Voksen simle:

I 1/2 år simle:

Simlekalv:

Gjennomsn. 89,3 kg

Gjennomsn. 63,9 kg
Gjennomsn. 26,5 kg
Gjennomsn. 42,8 kg
Gjennomsn. - kg
Gjennomsn. 25,6kg

Hptyest: 116,8 kg

Hgyest: 80.0 kg

Hpyest: 3l,0 kg

Høyest: 62,0 kg

Høyest: - kg

Hgyest: 37,0 kg

Lavest:

Lavest:

Lavest:

Lavest:

Lavest:

Lavest:

50,0 kg

46,0 ke

22.0 k;
36,0 k;

-Kg
21,0 ke

Sum veide dyr : 65. Totalt felte dyr: 101. Veide dyr i 7o av totalt felte dyr:
64,47o. Det er interessant å konstatere en @kning av gjennomsnittsvekter
for alle typer av dyr fra 1992 tll 19931

NOREFJELL REINSJØFJELL VILLREINOMRÅDE STATISTIKKFORJAKTA 1993

Tillatt felt
Bukk

Frie M/3

dyr takker simle kalv

391014
49916
37770
38712
1234
14 35 36 56

Årskalv 1 l/2 Fr

Hann- Hunn- Hann- Hunn-

ialt dyr dyr ialt dyr dyr ialt
36235202
38 6 5 11 4 0 4

21 639r01
308472202
10224000
r4124 t7 41 9 0 9

Felte dyr

Jaktområder

Nore og Uvdal
Nes

Flå
Sigdal

Krødsherad

Totalt

Eldre

Hann- Hunn-

dyr dyr ialt
521
6 5 11

1572
81i5
336
29 22 51

Ialt
Hann- Hunn-

dyr dy,
95
t6 10

148
18 1l
55
62 39

ialt
I4
zo

22

29

10

101

Va

38,9

68,4

8 1,s

96,1

100,0

7t,6

Statistikken omfatter alle 141 tildelte fellinsstillatelser.

Jakta har gitt resultater i Fagerfjellet i Nore og Uvdal.

38



VILLREINEN 1994

jakta. Gjennom oppsynsrapporter
og g;ennom rapporter fra grunneie-
re fremkom at jaktut6velsen i
hovedsak var meget god. Det ble
ilagt straffegebyr for felling av 2
fbr store bukker og innlevert
anmeldelse for 3 saker lbr mindre
alvorlige fbrhold med kontrollkort
og motorf-erdsel. Det ble ikke
bemerket noen tilfelle av uforsvar-
lig jaktut6velse eller av skadesky-

Totaltelling desember 1993

Samlet antall tellet 06.12.93

Antall dyr felt underjakt1993
Dette tilsvarer en bestand lbrjaktstart 93 på

Samlet antall rein tellet 12.03.93

Beregnet tilvekst i stamnren vårcn 1993

563 dyr

101 dyr

66,1 dyr

480 dyr

1 84 dyr

Den beregnede tilvekst tilsvarer ca.
38Vo av bestand tellet 12.03.93 - en
tilvekst som synes for hgy fbr den-
ne stammen som enda ikke har fått
en optimal sammensetning. Tilvek-
sten ligger nok noe lavere og for-
klaringen på antallet dyr funnet
gjennom telling 06.1,2.93 kan være
at et mindre antall enn fryktet er
"forsvunnet" i forbindelse med- og
etter jakt 1992.

Det er gledelig å konstatere at
den uheldige situasjon vi ante i

1992 nå synes å være endret gjen-
nom blant annet styrket oppsyn
slik at vi nå har bedre kontroll med
avskyting og uttak!

Kvote for 1994 skal drØftes av
årsmØtet i mars 1994, men det bur-
de ligge tilrette for en viss gkning
av kvoten for jakta i 1994 sammen-
liknet med kvoten lbr 1993 !

For en våt villreinjeger er det godt når
naturen selv har laget et lite krypinn!^

FOTO ØYSTEIN LANDSGARD

Jakta i Rondane Nord i 1993
Rondane Nord har en annen orga-
nisering av oppsynet enn de fleste
andre villreinområda. Her har Mll-
reinutvalget bestemt at de faste
fjelloppsynsmenn innenfor hver
bygd; Dovre, Folldal og Sel, skal
være oppsynsleder innenfor sin
bvgd.

Oppsynskorpset har bestått av
13 mann med Arne Granlund som
leder i Dovre; Bjørn Wegge i Foll-
dal og Tormod Pedersen i Sel.

I Rondane Nord-området prakti-
seres det f-ellesjakt i Dovre hele
jakttida mellom alle jaktfeltene
unntatt Skogseterfeltet. Kolletho-
len bygdeallmenning i Folldal har
vær1 med i fellesjakta i Dovre.

I Folldal er det fellesjakt mellom
privatfeltene og statsallmenningen
fra og med mandag etter f@rste
s@ndag i jakttida. Denne ordninga
går ut i 1994, men kan sikkert for-
nyes.

Sel har bare et jaktfelt og de har
myk grenseovergang mot Vulufjell
i s@r og tilsvarende praksis Ønsker
Sel også mot Dovre i nord.

Rondane Nord hadde ei kvote på
544 dyr sist høst og felte 296 som
gir en fellingsprosent på 54.4 mot
64.1 i t992.

Jaktutøvelsen
Oppsynet deltok fgr jaktstart på
oppsynssamlinga på Vågåmo, hvor
også det andre villreinjaktoppsynet
i Gudbrandsdalsområdene deltok.
og denne oppsynssamlinga ble be-
tegna som svært vellykket.

I de tre kommunene Dovre.
Folldal og Sel er det utfØrl 1580
oppsynstimer mot 1731 i 1992. Det
er foretatt 396 jaktkortkontroller
som gir en dekning på 73Vo mot
IOOVo i 1992.

Fra alle tre jaktområdene rap-
porteres det om gjennomgående
pen jakt. Likevel har oppsynet
observert 33 skadde dyr (54 i
1992), men ett skadd dyr kan være
sett flere ganger, så det reelle tallet
trenger ikke å være 33 !

Etter høstens jakt er det funnet
igjen ett d6dt dyr i fjellet mot 10
året før, så kampanjen for et bedre
ettersØk synes å ha gitt resultater.

Det er meldt om 14 uregelmes-
sigheter mot23 i 1992. 10 av disse

er uregelmessigheter med kort og 4
uforsvarlig skyting. Fire av sakene
er politianmeldt, mens resten er
OPS-saker (oppgiort på stedet).

Fra Sel har det kommet anmerk-
ninger på at reaksjoner på feilsky-
ting på ulike korttyper er forskjel-
lig og dette er svært urettferdig
ovenfbr jegerne.

Samband - motorisert ferdsel
Sambandet er det fortsatt mangler
ved, bare i Folldal synes det å ha
fungert tilfredsstillende. Fra opp-
synsrapporten kan en trekke den
konklusjon, at fprebuingsarbeidet
med sambandet før jakt ikke er
godt nok.

Rapporten sier også at samban-
det er sterkt medvirkende til å gjø-
re oppsynstjenesten både mer
efTektiv og atskillig sikrere og mer
interessant for den enkelte opp-
synsmannl

I Dovre plages de med at enkelte
jegere ikke respekterer kjøretidene
på Hornsjghøvegen. Noen har også
en tendens til å kjgre fram og tilba-
ke mellom Antonhuset og bom-
men. De jegerne som ikke driver
denne trafikken, gir uttrykk fbr
misngye med dette.

I trolldal har oppsynet ikke
registrert noe brudd på bestemmel-
sene om jakt fia rnotorkj@retØy.
Det er gitt påtaleiadvarsel for et par
tilfelle av ulovlig parkering av
biler og campingvogner ved
D6råltj6nnin.

Sel har ingen problemer med
motorisert ferdsel.

Konklusjon:
Som konklusjon i rapporten fra
Rondane Nord sies det:

- Jakta har foregått på en til-
fredsstillende human måte.

- Andelen skadde dyr og gjen-
funnet døde dyr har gått gledelig
ned.

- Til tross for bra jakttilbud er
fellingsprosenten svært lav.

- Korttyper og reaksjoner ved
overtredelser bør vurderes.

- Sel vil gjerrre ha annen grense-
praksis mot Dovre.

- Ordninga med en oppsynsle-
der i hver kommune fungerer godt
og kan fortsette.
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Hev nett vore til handelsmannen og
proviantert for 14 dagar i tilfelle
det gjeng tregt, men har me flaks -
kjem me att før.

Kvar må syta for nok mat og
anna til seg sjøv heimanfrå, men på
turen sler me saman og delar på alt.

Utanom maten er det godt å ha
med ei liti øks, lerretsekk tll kjøt,
slirekniv og drikkekopp hangande i
livreimi, og sjølvsagt patroner og
muskedunderen. Ferdigpakka er
børi 3O kg tung - men kva er det for
den som er ung.

Vegen ber opp lia frå Stana -
humØret stig - og det vert liksom
lettare etter kvart som lufti vert tun-
nare og reinare. Eg kjem opp yver
eggi gjennom Albogeskår og fram
mot Gryteskar der eg etter avtale
mØter Jon Tyssedalstveit. Me skal
halda lag på reinsjakt. Han kom
opp frå Tyssedal gjennom Skjegge-
dal, og forbi Topp, og fram til
møtestaden. Ein avgØymd telt vert
henta fram frå eit urahåI, og reist på
ein flate i livd av ein stor stein der
ein liten bekk sildrar ved sida. Ein
sers lagleg teltplass. Me riv inn
lyng til sengebol - set inn sakene
våre, ordnar til - kveikjer ljos og
fyrer på primusen, som og var
gØymd ilag med telten.

Me trekkjer te fyrste kvelden, for
det er godt å ha gildt med kaffi om
det skulle rgynapå seinare. Ein vel-
luktande ange av ekte Kongo-te og
fresande fleskebitar i steikepanna,
sviv rundt i vår trivlege "wig-wam"
så det lokka ei mus til å stikka nasa
inn under telt-duken. Det var vel
ikkje kvar dag ho lukta steikt gris,
så fjellkarane unte henne so vel ein
bete, og la ein fleskesvor i mushå-
let.

Ja, så laut det smakast på nista til
kvarandre - og frå fyrst av ordna
oss slik at maten kan vara minst 14
dagar om det vert vride å få jakta.
Dette måltidet vert avslutta med
kvar siir sigar. medan praten gjeng
til det lid mot nattero, og me syns

Seterliv på Lars Stana si tid, her inne på
stølen Setenuten ved Reinsnos.

Bildet er utlånt av Johannes Kvandal.
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FRA DAGBOKI TIL LARS STANA ( ]882-]959)

me har det aldeles uf-atteleg hygge-
leg. Soveposen er av reinskinn og
er romsleg til 2 mann. Det er for-
delaktig både angåande varme og
vekt i børi. Den veg 3 kg.

Natti sig på - me slgkkjer ljoset -
det må sparast frå fyrst, men praten
fbrtset enno ei stund med fundering
og planar for morgondagen. Smått
om senn kjem svevnen - det vert
stilt og då kjem musi og hentar
fleskesvoren. Kl. 4 neste morgon
er det opp - ut til siklebekken - fyl-
la vatn på kjelen - fyr på primusen -

fram med maten - frukosten unda i
rivande far1, for det trekkjer opp til
vestagryl og då er det ikkje tid til
lange rgder. Det er så vidt gangljost
når me stend klar til avmarsj. Yver
homp og hei ber vegen fram - kvile
etter kvile - medan soli syner seg
av og til mellom skyer frå vest. A-
jau - etti er god og voni veks.

Eit rjupepar er fyrste livsteikn
me ser. Med vengjebrak og "akk-
akk-!" forsvinn dei attom næraste
åsrygg.

No er me i reinsbeiti. På ein
avsats opp i ein hpg nut ligg eit eld-
gamalt heve, der det er fin utsikt til
alle kantar. Der tek me rast, kokar
kaffi, tek kikaren og kikar rundt om
- der vestanvinden sender sine fris-
ke pust yver viddene.

Ikkje liv å sjå, men ei frisk dyre-
slepa visar seg langt borte langs ei
snøfonn. Straks kaffien er kokt
slengjer me fort maten i oss. No er

det jakt-giren som dreg. Godt kvil-
de legg me iveg medan kikar og
auga saumf-er alt som ligg til. Men
ingenting å sjå - berre vinden tutar i
sitt evige jag.

Komne fram til fonni ser me sle-
pa etter dyri. Den er minst eit d6gn
gamal. 12 dyr har reist ned i ein
botn, der det er tydelege far etter
dei - og vidare heimyver. Me må
altso ha gjenge forbi dei ein eller
annan stad. Vell - me får blåsa i
denne flokken, for ikveld har me
tenkt oss til Nybu-hevet, som ofte
er vår tilhaldsplass. Dit kom me i
kveldingi, reiv lyng til bol, og fjel-
ga til så godt me kunne i den råe
hytta, tetta med mose i veggene, la
telten ut til golvteppe og hengde
ein sekk i dørhåle. Så er det å fyra
på primusen, koka kaffi, og poteter,
steikja flesk og laga til rektig "kon-
gemåltid" - med eimande toddy til
slutt.

Å-3au, det mangla ikkje på hyg-
ge i hytta - men pokkeren og - at
me ikkje fekk auga på dei 12 dyri
der heime. Me verl samde om å ta
ein svipp attende neste dag - for det
vilde vera svinaktig lettvindt om
me greidd å jakta der.

I full einigheit om plan for mor-
gondagen gjekk me til ro og havna
i armane til Jon Blund, og drgymde
om luring etter rein - me sprang -
me sikta - kraup - lirka og smatt
gjennom urar og ulende - var på
harfint stille - men fekk det ikkie til
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å smella. Pokker ta, - me vakna
begge med minne om bortimot like
draumar. - Det var verkeleg merke-
leg.

Idag er det ekte vestagryl - huff -
ingen hast med å koma ut,- lyt hal-
da oss inne til det er skikkeleg ljost.

Me kosar oss med frukosten,
sm@rjer niste for dagen - me skal
eit stykke heimyver og laga kjØt
idag ja - hmr -.

Ved hpgljos dag er me i farten.
Marki er så vidt kvita - det driv så
vidt med vestasnø. Ved Rekkjings-
kar ser me f'ar etter dei 12 dyri, som
nett har fare opp i Blåbergeggi. Det
var då degeren og, at me ikkje var
her eit kvarter f6r - lenger var det
ikkje ikkje sidan dyri f6r her. Kan-
skje dei hadde sett oss, men sneken
av oss kunne dei ikkje få, for den
stod ifrå dei. Fanken til uflaks - me
lyt prgva å ta ut etter flokken.

Det gjekk tungt og seigt opp det
bratte skaret, men omsider stod me
opp i ein dal med humpar, hadlar
og storstein. Her lyt me vera forsik-
tige - stilla oss frå stein til stein.
Dyri hev kroka her og der, sparka
og ete i ro og mak alle stadar i rab-
bane. Men kvar er dei no?

No stod me nesten på hggdi -
stillte oss fram so best det let seg
gjera. Men ingenting å sjå. "Dette
er aldeles ei gåta", seier Jon. Lars
stend i spaning medan augene lei-
tar, og med bBrsa klar til fyr, -
nokre steg fram og brått, liksom ei
ur, velter reinsflokken seg utfor
h6gdi, - rØyk syd ut fiå bgrsepipa
til Lars - og alt er vekke.

Mellom nokre grå steinar omlag
100 m borte hadde dyri lege med ei
ur til bakgrunn, der dyr og stein
vart så likt at det var uråd å sjå før
det var for seint. I full fart langa me
avstad i retningen dyri forsvann, -
og langt der nede for dei i vill fart
yver ei snøfonn.

Men kva var det - blod på ein
kvit hellestein og ned i bratet mel-
lom to steinar låg ein liten rein, dau
som ei sild etter fulltreff i hjarta.
Det var ein ungrein, omlag 2O kg
og soleis lett bØr for ein mann. Jon
tok kjØtel. og Lars skinn og provi-
ant, og so bpr det atter til Nybu.

Det var enno tidleg dag då me
kom dit, men no såg det ut for å
ruska seg til med grylever, så det
var visst best å krypa i hi, men fyrst
la me kjpt ute på ein flat stein -
breidde eit plagg yver og la godt
med stein opp på der att.

Lars Stana (1882-1959) til v. og Knut Skieggestad (1871-1923) tit h.
Bifetet er trå 1912 - tatt i Bergen. Vanlege folk hadde ikkje kamera på den tid,

men dei nytta høvet med å gå til fotograf når dei var på bytur.
Begge karane var interesserte ifjellet og jakt og fiske og var mykje saman der.

So inn i hevet - hengde sekk for
dørhålet - kokte lever, hjarte, nyrer
og tunga. No skulle det smaka med
"viddens vilt". Kraftige yl frå ves-
ta-vinden let oss veta at me var sele
som hadde husly i slikt ver.

Til livlege fjell-soger kvarv kvel-
den heller fort, så ingen gådde noko
før det var tid for nattero. Då var to
magar vel spekka med lever kjøt og
anna godt, og ikkje å gl6yma slak-
tedrammen med ein Hawanna
Wiffs etterpå. og so kjem svevnen
sigande medan vinden ylande syng
yver viddene.

Dagen derpå renn med regn og
sludd - ikkje vestaver no, nei - ekta
sydvestslaps. "Det er ståve-ver idag
du Jon".

"Ja du Lars får koka litt kjøt 0u,
eg skal berre ut og setja ein hus-
mann i bakkane her" seir Jon, og
tek børsa med seg.

Tida sviv, kaffi og kjøt er kokt,
sup er laga, og alt klart som hByrer
til på vel-dekka bord, men Jon let
venta på seg. - Jau der kjem han -
sØkkande våt som ei drukna kråka.
"Vart du ikkje fri husmannen", ertar
Lars.

"Drit i husmannen", glefser Jon,
"me skulle vore dengde begge to,
som sit inne og ynkar oss for detta
vetla fille-veret, og 16t dyri spasera
rett for hytted@ri - tvi vØre - 5 rei-
nar hev nett fare forbi her, for ein
halv times tid sidan. Eg fylgde faret
opp mot Vindalen. No lid det for

41



VILLREINEN 1994

langt til å gera noko idag - STEI-
KJE DAO ALTSO''.

Karane stend utfor hevet og
ergrar seg medan Jon fortel om
husmannsturen. "Sjå til venstre for
deg", seir Lars - og stend som hog-
gen i stein. Jon snur seg, og vert
som klumsa. Ei simla med kalv
stend pålag 100 m ifrå og undrar
seg på kva slag utyske som stend
ved den steinen og skrålar. "Skyt
for fan", kveser Lars, men Jon ber-
re stirer - han er fjetra. Lars vil ta
børsa frå han, men det er for seint.
Simla likte ikkje den manøvren opp
ved steinen,- ho hivde seg rundt
som ein vind, og vekke var ho.

Lars treiv børsa, og langa bort
der simla stod - men ikkje eit hår å
sjå. No vart det klebyte, turking og
varming. lå i seg varrn mat. og ein
toddy etterpå, men humØret kom
ikkje opp den kvelden. Berre ei og
annan glose på gamalnorsk sleppte
Jon ut; da va fanken te uflaks - ja
da va da.

I ein hylande gråstemning seig
dagen ned bak alle haugar. Karane
legg seg godt til retles i posen -
kveikjer kvar sin sigar. Talgljoset
lyser blafrande medan sigar-rgyken
buktar seg under taket. Smått om
senn sig den huslege hyggen inn,
medan regn og vind herjar u1e. A -
sel er den som har tak yver hovet i
slikt ver. Ljoset vert sløkkt - karane
sig inn i draumeland og all mot-
gang er tilgjeve og gl6ymt.

Kl. 5 neste dag stikk Lars nasa ut
dørglytten - uff då - skodda idag -
innatt og i posen. Kl. 7 kveikjer Jon
ljoset, fyrer på primusen, set kjeler
på og ordnar opp i hevet. Ute ligg
skodda myrk og fæ1, det ver.t visst
stove-ver idag og. Best å strekkja
seg på sengi litt, koka kjpt, eta og

ha alt klar til tur om skodda skulle
letta.

Kl. ll er karane melta av rein-
skjøt og sup, og smett ut. No har
det letta litevetta - så det var ei her-
leg svale å koma ut. Ned i botnen
ligg Nybuvatnet - blankt som sylv
og speiglar av dei næraste nutar og
snjofbnner. Ein jamn dragande vind
renskar fjellet for skodda. Me sit i
ein haug og ser oss om, kanskje er
her dyr i naerleiken, me veit at den
sorten kan både koma fort og fara
fort.

Kvar skal me so ta turen - heim-
yver eller lenger inn i fjellet. Uvis-
sa vara likevel ikkje lenge. Rett
yver vatnet ligg Såtefledna, og der
gjekk ein dyredott og beita i ro og
fred, men no leid det so langt på
dag at me visste dyri snart vilde
leggja seg. Då var det best å ta det
med ro så ein fekk sjå kvar dei la
seg. Om ei stund kvarv dei yver ein
haug, og var ikkje meir å sjå.

I hu og hast f6r me til hevet, og
henta sekker og tog og mat for
dagen. Ingen veit kor lang tid ein
treng når det skal stillast på rein.
Inn med Nybuvatnet til nedste osen
stryk me i rivande fart - og der er
dyretråkk i massevis - aldeles nytt,
men ikkje liv å sjå.

Etter ein del fundering finn me
ut at dyri hev vassa yver ved osen.
Javell - sko og sokkar av - og ut i
elvi som er djup og griskald. FY
flate så kaldt. Yver-komne er det å
turka føtene, sokkar og sko på, og
so langa av stad på leiting. Dagen
lid alt langt, så me skundar på frå
høgd til h6gd, men nyttelaust. "Eg
trur da e ilt i da no", sa han Jon,
"No er dyri pikajoren komne yver
på hi sida att".

Her er ikkje råd for folk å koma
yver, så me må opp til same staden
me vassa fyrst. Det tek tid, så det er
myrkt då me atter kjem til hevet.
Ikkje råd å sjå kodna på byrsepipa
ein gong, så dyri får gå til i morgo.

Leitte og slabne stend jegrane
utfor steinhytta og lyder, og skodar
ut i myrkni. Og brått h6yrest fot-
slag av noko levande borl i bråtet.

Karane smett stillt inn i hevet, no
må dyri ikkje skremast om det skal
verta l]øtbørar imorgo. Dei torer
ikkje kveikja ljos eller varrne, men
slapsar i seg noko kald mat,og kryp
i posen, utan kaffi, utan sigar, men
ein god dram g.ier godt i kroppen.

Når dagen så vidt synte sin ljos-
ke i d6rglytten, smatt karane ut

med byrsene klar til fyr, medan 4
auger saumfor traktene rundt om.
Men kul-kramp-i-holaste. ingenting
å sjå

No lyt Lars vera vakt - Jon lagar
mat og kaffi. Frukost i rivande fart
- ut på leiting. Veret er fint, men
likt til å koma skodda idag og.

I nærleiken av hevet finn me fer-
ske spor etter flokken som syner
tydeleg at dei hev vore skremde, og
i fullt sprang heimyver. Kanskje
hev dei feng vinden av veidarane.
Det er mest rimeleg, for i villt jag
hev dei fare op Veiedalen som stikk
opp i Blåbergeggi - bort og ned
med Vindalsåta, yver Vindalen og
Sælherusti. No nytta det ikkje å for-
fylgja dei lenger. Me vende, og
kom temmeleg utmasa til hevet i
kveldingi.

Det var skremande til uflaks me
hev denne gongi. Imorgo reiser me
heim med det vesle me har. Så
ikveld skal det vera fest i vår "pau-
lun".

Heng på kjøt - strell resten av
potetene - få fres på kaffikjelen -

ingen sure miner her - når det er
uflaks so er det so - nok om det.

Ja-takk - ein kaffidokter medan
me ventar på kjgtet. Best å koka det
lenge ellers spring det vel frå oss

att - ja pokker kan tru reinskjPt no,
men det lyt vel roa seg når det er
kome i magen, sa Jon, og flirte so

kjøtet nær hadde fare sin veg att.
Men kvelden og svevnen kom, og
ingen gådde noko før det var hPg-
ljos dag, men skodd og dårleg sikt.

Likevel må me heimyver. Et fru-
kost - rydjer etter oss i hevet, og tek
ut gjennom skoddehavet. Me er
kjende om vegen, men likevel bar
det gale av stad til ukjend terreng i
den myrke og tjukke skodda. Best å

slå seg til ro under ein heldre så

lenge, og svinga svarten i ventetidi.
Kaffien gjorde godt i det ellers

tunge og utrivlege veret. Ein liten
blunk lettar skodda. så me ser ret-
ningen me skal ta. Men myrkt og
fælt og ukjendt var det, så her var
det ffyggast å ta det med ro, så ein
ikkje sprang nasa av seg, og på ein
lagleg plass kom telten opp. Me
mura rundt med stein og laga det
fint til inne med steinbord og lyng-
seng. I slike høve er det sers godt
med ein dram. Ja - skål kamerat- og
til lukka med den nye bustaden. No
sparar me ikkje d6yten - men svel-
gjer kvar støyten frå flaska med
Løvten.
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Temperaturen stig - teltdøri må
opnast. Men - du store KARINIUS
- skodda hev lette ein heil del. Det
syner seg at me er i øvre kant av
Reinanuten. Javell - dette er ein fin
plass, me har det hyggeleg, har mat
og god tid, kort sagt - det beste ein
kan ynskja seg i denne kravfulle
verdi. Byrser og kikar kjem ut - me
sviv opp i ei hØgd og set oss til å

filosofera yver fjell og fj6ra og lag-
naden ute og inne.

Best det er stikk eit reinshorn
opp om ein bergknaus, knapt 20 m
borte. Ei byrse sig stillt opp i kne-
støtte, - i den stilling sit skyttaren
mest som rotfast.

To /yrer syner seg - so eit stort
auga - det syner seg fint på kornet -
det smell - r@yken skauler kva som
hende med det same, men der ligg
ein svær reinsbukk med føtene i

veret, etter kula rett i heilen. Den
f-ekk korkje sjå eller kjenna dauen
no. men den hadde eit stygt sår
etter streifskåt i eine bogen, og det
hadde sikkert plaga den i fleire
dagar.

Reinen var stor - godt og vel 100
kg - eit håledyr som såg ut til å ha
halde seg åleine, men no slapp å

lida meir.
"Ja, det ser ut som at dette vart

lagnaden for reinen, og lagnaden
for oss", sa Jon då han sette ei tung
kjøftør fra seg attmed teltveggen.
So - fyr på primusen - leverkoking
og kaffi, med påfylgjande festmål-
tid. Ja, i kveld er det stas i telten
ved Reinanuten. Det er liksom hei-
le naturi legg det gode til og syng:
flaks, flaks, flaks.

Neste dag ruslar to karar tungt
nedlasta med børar, men likevel
glade og vel fbrn@gde heimyver
fiellknausape. Sveitten silar, det
knirkar i rygg og kne, kvileplassene
vert mange. Det er slitsamt, men
trass i alt hugnadsamt og sikkert
både sunt og friskt.

"Kva dag skal me til fjells att",
er avskilshelsingi til Jon og Lars
når dei skil lag i Gryteskar.
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AV TORKEL L. STANA

Ja, den som først hev vore i fjellet
ein gong, og dertil på reinsjakt,
glgymer det aldri. Det er liksom
fjellet dreg - kom kom - kom opp
til meg.

Kva er det som hev slik dragan-
de kraft? Er det den reine friske
lufta, - dei blenkjande snØfenner -
bekker og tjødnar som blinkar og
vinkar yver alt, og dei små stein-
hytter som ligg so passeleg
avgØymde.

Der har gjerne reinsjegrane
gøymt forskjellige ting i tidene
framyver. Alle hev same natur. Det
dei ikkje brukar ei gong, vert
gøymr for å koma v61 med ved eit
anna høve. Og so lyt det gøymast
so lurt at ingen andre finn det.
Stundom vert det so lurt gjort at
han finn det ikke att sjØlv ein gong.
Men den som leitar etter gøymesta-
dar finn kanskje ting som andre har
lagt vekk.

Store urar og nutar vert som
regel brukt til gPymsler. Under
Rekkjingeskar i Nybubakkane er ei
slik stor ur. Midt i denne ura er til-
murt eit "heve" under ein lagleg
stor stein. Natura har laga det so

fint til at det var berre å mura for
på ein kant. Der er laga ein hgveleg
dgropning som er slik at når jegra-
ne held til der, hengjer dei ein sekk
eller eit anna plagg for opningen.

Lat oss sjå inn der ein kveld.
Der sit to ung-gutar. Innst i "hevet"
stikk ein stein fram. I den er ei liti
sprikka, og der stend eit ljos som
med si tindrande eld-tunge lyser
opp i den vesle hytta. I kråa ved
sida av døra er mura opp ei eld-stå.
Der blafrar ein eld av ekte spikav-

ed under ei gryta med reins-kjøt
som heng og kokar og sender sin
"o du deilige" lukt ut i rommet.
Rett yver elden er laga hål i muren,
der rgyk og eim finn vegen ut.

Ved sida av kjgtgryta heng den
kolsvane kaffikjelen og eimar triv-
leg. På ei steinhelle som er mura
opp til bord er opp-dekka: 2 kop-
par, smørøskje, sukker-boks, flPy-
te-boks, 2 knivar, og ved sida på
ein jadl - (hylla) ligg 2 langebrød i
selskap med ei flaska konjakk.

For døra heng ein sekk, og på eit
utbreidt reinskinn sit gutane utan
sko og trøyer, i beste velvere, med
kvar sin sigar og bles ut r@ykringar
medan dei ventar på kjøtet.

Nar det har kokt 1 time er det
møyrt og fint, og vert lagd på ein
stein og måltidet tek til med glu-
pande appetitt som berre ung-gutar
kan ha. Kjøtsået sler dei opp i kop-
pane og drikk det til maten, medan
rØdene (praten) om dagens hen-
dingar vert friska oppatt, og kjem i
eit sers blankt ljos i denne vesle
koselege håla i fjell-ura.

Kvelden sig på - gutane er mette
og dgsige. Etter ein tur ut for døra
går dei til ro for natta, på eit rein-
skinn, og breider eit anna yver seg

og sl6kkjer ljoset. Berre ein svak
ljoske frå glørne i grua gjev enno
eit glimt i myrkna.

Gutane små-pratar litt, og er
samde om at dei har det fint, og vil
ikkje byta dette med det herlegaste
slott.

- Nei, det er nettopp dette vesle
og frie som dreg - kom opp - kom
opp frå den tronge dal opp på fjel-
let.
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Arsrapport-
Overvåknings-
programmets
villreinandel L993

Programmets 3. sesong er nå
avsluttet og en kan vel si at
rutinene etterhvert er til dels
godt innarbeidet. Etter gjen-
nomfgringen av et metodik-
kurs på Kongsvold høsten
1992 vil nå flere personer kun-
ne være delaktige i gjennom-
f6ring av struktufiellinger.
Dette betyr en styrking for
programmet og villrein-Norge
ellers. Det sier seg ellers selv
at vi i forskningsleddet
(NINA) ikke kan rekke over
alle områdene gjennom en
hektisk hBstperiode. Forgvrig
er kontakt og samarbeid mel-
lom villreinfolk i seg selv sti-
mulerende på flere vis.

De 8 villreinområdene som
inngår i programmet er valgt
ut ettersom de representerer
bredden i miljgfaktorer (beite,
klima etc.) som reinen er
underlagt innen sitt norske
utbredelsesområde. Målet med
programmet er at det skal
bidra til å styrke/opprettholde
stammenes sunnhetstilstand og
dermed produksjon. Vi føler at
kontinuiteten i overvåningen
er en styrke i seg selv. Når en
kan fglge utviklingen fra år til
år vil en raskere kunne oppfat-
te signaler, dersom noe utilsik-
tet er i ferd med å skje. I det
følgende gis en oversikt over
gjennomf6ring og resultater
fra årets undersgkelser.

Vi vil understreke betyd-
ningen av den solide stgtte vi
har av våre kontaktnett rundt
om i landet til den praktiske
gjennomf6ringen av struktur-
tellingel kalvetelling m.m.
lJten den positive holdningen
vi mØter hos fjelloppsynsmenn
og andre støttespillere hadde
det vært vanskelig å få endene
til å møtes.

Rondane Sørområde
Flyger: Jim Larsen, TrBnderfly.
Observatør/fbtograf: Ole Sollien,
Sollia og Per Jordhgy, NINA.
(Samme mannskap i de @vrige
Rondaneområdene).

Her ble det ikke funnet dyr tross
intensivt sgk rundt de tradisjonelle
vårbeiteområdene ved Søkkundsj ø-
ene og på myrene sørover. Det
antas at dyra stod nede i skogområ-
dene mot Østerdalen.

Tabell I. Kalvetelling i overvåkingsområdene
Af: Antall flokker
Tot: Totalt antall dyr opptalt
SU: Simler-ungdyr
K: Kalv

B: Bukk
K/S: Antall kalv/100 sirnler-ung-

dyr +95Va standard t-eil.

Oilrirde Datr) Af ToT SU K B K/S
F"tqllqglq 29.06 13 1528

Rondane Nord .10.06 | 116

Rondarre Midr J0rqb t l.s-s

4lqllhø 2e.q6 I eeO

snøbeqqøjj 01.07 4 tstj
Sr.røhetta Vest 01.07 3 204

9-53

797
490

569
349
265

6 59.9+2.1)
43.8+3.2
5,1. I +3.6

655
991
132

335
488

72

I

-)L

-5 l.l +3.1

4[3.9+2.5
54.5 +6.8
s Llrl3.l
32.5 t 1.8

38.6+ 1.1

40.1+5.2

Nord-Ottadalen 01.07 6 91 1 622
Setesdal Ryf. 11 .q 28 2481 1741
H4r-c!44gervidda l6.Oi 24 1130 3851
Svalbard 08 11'7 343
Svalbard-dgde dyr 08

Gjennomfgring
Forelhogna
trlyger: Erik Haugseggen, Røros.
Observat@r/fotograf: Jon J. Meli,
Os og Per Jordhøy, NINA.

Flokkene ble funnet inne i de
sentrale delene av området rundt
traktene ved Bratthpa. Fotografe-
ringen ble gjennomført uten proble-
mer av noen art. under brukbare
vær- og lysforhold (noe lavt tåke-
dekke fra morgenen). I likhet med
foregående års kalvetelling, gikk
dyra spredt i rnange flokker. Antall
kalv/1 00 simler-ungdyr ligger rundt
samme nivået som de siste åra og
topper tilvekststatistikken i de
undersøkte onrråder i 1993.

198

32! 28

-565 175

1181 1611

80 65

9

og kommentarer Rondane Midtområde
Det ble funnet I stØrre flokk ved
Dgrmyrin på Ringebufiellet. Kalve-
tilveksten er noe hByere enn i fjor
(54.1 mot 51.8 i 1992).

Rondane Nordområde
Det ble funnet en stor flokk ved
Steinbuhø, i området mellom Vålå-
sjg og Grimsdalen. Kalvetilveksten
ligger litt under nivået i 1992 og
langt lavere enn i 1991 da den var
på 64 kalv/I00 simler-ungdyr. Ca.
650 bukk (herav 150-200 ungbukk)
ble like fpr tellingen observert i
Einbuggdalen (Egil Soglo pers.
medd.) men ble ikke funnet under
flys6ket.

Overvåking sprogram for hj ortevilt

Kalve- og struktur-
telling af villrein i 1993
AV PER JORDHØY OG TERJE SKOGLAND, NINA. 15. NOVEMBER 1993

Kalvetilvekst basert på fly- og
bakketellinger sommeren 1993
Det ble i perioden 28.06-5.08.1993
gjennomfgrt tlyfotograf'ering og
bakketelling (Svalbard) i de vill-
reinområder sorn inngår i overvåk-
ningsprogrammet for hjortevilt. I
tillegg talte vi Nord-Ottadalsområ-
det på oppdrag fra Villreinutvalget.
Resultatene er tatt med her.

Thbetl I viser resultatene fra de
enkelte områder.
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Her ved vadestedet over Jora ved Lesiø-
en, har det vært frakta noen kilo reins-
kjøtt i tidenes løp. Skrymtan i bakgrun-
NEN. FOTO: PER JORDHØY

Den låge kalvetilveksten i 1993 er
ikke enkel å fbrklare. omtrent l0olo

under hva som blei tunnet i midt-
området. men klimatisk var det den
tøneste seinsommeren i 1992 på
10 år i Rondane nord.

Knutshø
Flyger: Jim Larsen, TrBnderfly.
ObservatØr/fotograf: Rolf Sørum-
gård og Per Jordhpy, NINA (Sam-
me mannskap i Snøhettaområdene
og Nord-Ottadalsområdet).

En stor fbstringsflokk ble funnet
i traktene ved Leirtjønnkollen og
lbtografert under brukbare forhold.
I likhet med Rondane Nord ligger
kalvetilveksten omtrent på samme
nivå som i fjor, men betydelig
lavereenni 1991.

Snøhetta Østområde
Flokkene ble funnet mellom
Åmotsdalen og Drivdalen, hvor
dyra har hatt for vane å befinne seg
på denne tiden de siste åra. Hoved-
tyngden ble funnet i traktene ved
SletthØ-Tythø. Materialet er med
stor sikkerhet representativt og kal-
vetilveksten ligger tett opp mot
nivået t 1992 som var den hgyeste
registrerte siden disse tellingene
startet.

Dyra i SnØhetta Vestområde ble
funnet vest fbr Aursjødammen i
Stordalstraktene. Antall registrerte
fbstringsdyr er klart hpyere enn
fbregående år og kalvetilveksten er
i likhet med Østområdet hgy, om
enn litt lavere enn fiorårets.

Nord-Ottadalsområdet
På oppdrag fia Villreinutvalget ble
det også i dette området tbretatt
kalvetelling i år. Det ble funnet 6
flokker i maktene rundt Digervar-
den i LordalsfJella, Lesja. Tilvek-
sten ligger litt i overkant av det
nivået som vi registrerte i årene
1986-90.

Høstkveld ved Grisungen i Snøhettaom-
rådct. FOTO: PER JORDHØY

Setesdal Ryfylkeheiene
Flyger: Helikopterteneste, Kinsar-
vik
Fotograf: Terje Skogland, NINA.
ObservatØr: Jon Haugen, Oppsy-
net.

En stor del av bestanden ble fun-
net og fotografert. Mest dyr stod på
sØrområdet Øst for Roskreppfjor-
den og en del i nordområdet oppe
ved Enden. Kalvetilveksten ligger
betydelig lavere enn foregående år,
men innenfbr den registrerte varia-
sjonsbredden lbr de siste 10 år.

Hardangervidda
Flyger: Helikopterteneste, Kinsar-
vik.
Fotograf: Terje Skogland, NINA.
ObservatØr: Jon Dale, Villrein-
nemnda og Bjørn Haugen, Oppsy-
net. var skriver.

Nærmere 8000 dyr ble funnet,
hvorav vel -5000 danner grr-rnnlaget
fbr opptellingen av kalv. Alle dyre-
ne sto samlet i Vinje sør lbr Kven-
na i området Ugleflott-Mein. Kal-
vetilvekslen er noe høyere enn i

fjor, men ligger forpvrig innenfor
den registrerte variasjonsbredden
lbr de siste l0 år. Den tørre sein-
sommeren i 1992 og den hardeste
snØvinter på Vestvidder i manns
minne til tross er kalvetilveksten
bedre enn fbrventet.

Svalbard (Reindalen m.fl.)
Tellemannskap: Gpsta Hansson og
Per Jordhpy, NINA, samt Jon Ove
Scheie, Polarinstituttet.

Tellingen foregikk her som van-
lig som bakketelling. Relativt få
døde dyr ble registrert i forhold til i
1991. Etter en svært snØrik vinter

lil'f:J!
'i i'i
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På vinterbeite i Rondane.

var kalvetilveksten noe lavere i for-
hold til det fbregående år, men like-
vel klart innen rammen fbr varia-
sjonen som er funnet de siste 15 år.

Strukturtellinger
Det ble i 1993 forsgkt gjennomfBrt
strukturtellinger i alle områdene
som inngår i overvåkingsprogram-
met. Resultatene er vist i tabell 2.

I ett av områdene var tellingen
mislykket pga. at for lite dyr ble
funnet (Snøhetta). I ett område
(Setesdal-Ryfylke) ble telling ikke
gjennomfldrt pga. værforholdene.
For@vrig var værforholdene ugun-
stige fbr gjennomfBringen også i
Knutshø. Pga. problemene med
overgang av dyr mellom forvalt-
ningsgrensene foregikk tellingen i
Rondane-regionen om
som tidligere år.

FOTO: PER JORDHØY

Gj ennomfgring og kommentarer

Forelhogna
Den 22.09.93 gjennomfgrte vi
strukturtelling i Forelhogna vill-
reinområde. Tellingen ble utf-ørt av
Jon J. Meli fra Villreinutvalget i
Forelhogna og Per Jordhpy, NINA.
F@rstnevnte lokaliserte dyra forut
fbr tellingen slik at opplegget skul-
le kunne gjennomfgres raskt og
effektivt.

Etter den siste jaktdagen stod
mye av dyra i Bratthøområdet. Vi
dro derfor inn hit den 21.09. men
gråvær og lav tåke gjorde det umu-
lig å sBke etter rein. Tidlig om mor-
genen den 22.09 hadde tåka lettet
og vi fant raskt rein på kanten av
Tangen nord for Estenstad. Vi fbre-
tok opptelling under gunstige for-
hold. Totalt ble det funnet ca. 2/3
av stammen.

Område,
Bukk 2.5

Antall opptalte,
83: Bukk 3.5 år+).

Resultatene i tabell 2 viser at
voksenbukk-andelen er hgy i for-
hold til de andre villreinområdene.
Rekrutteringen av bukk synes også
god.

Rondane
I perioden 23.-28.O3. gjennomfprte
vi strukturtelling i Rondane Sør,
Rondane Midt og Rondane Nord
villreinområder. Tellernannskapet
bestod av Jan Hageland, Egil
Soglo, Trond Toldnes og Håkon
Nårstad (Rondane Nordomr.); Ole
Sollien og Roy Andersen (Rondane
Midtomr); Edgar Enge, Amund
ByrlBkken og undertegnede (Ron-
dane Midt og Søromr.); Trond
Øvstaas (Rondane Sgromr.).

Tellingen i den sBrlige delen av
regionen startet fra Goppollen seter
fia morgenen den 24.03. Ved Grå-
vola nord for Møklebysjøen fant vi
3 flokker på totalt ca. 600 dyr.
Trond Øvstaas kom oss i mØte fra
Storelvdal og ble med videre nord-
vestover mot Eldådalen. Frisk
nordlig vind og til dels dårlig sikt
hemmet arbeidet det meste av
dagen. Vi fikk imidlertid lokalisert
og talt opp en flokk ved Bjørnskar-
ven på nordsida av Eldådalen fBr
Trond Øvstaas returnerte til Stor-
elvdal. Videre mot Sarndalen ble
det ikke funnet f-lere dyr denne
dagen.

Den 26.04 var været betydelig
gunstigere med lettskya pent vær
og nordlig bris. Dro inn mot Kvien-
traktene og f'ant 5 flokker i område-
ne rundt Ormhugu/Geilhugu. KjØr-
te videre til Breitjønnbu hvor vi
etter avtale traff Edgar Enge, som
hadde dekket områdene fia Øksen-
dalen og nordl4stover uten å finr-re
dyr. Dro videre vestover om Skarv-
vola, StorfJellet og Storvola. Her
fulgte vi store sporsleper ned i sko-
gen ved Mokjølen og måtte derfor
innstille videre leting. Edgar Enge
kjørte orn Åsdalstangen hvor han
fant 3 mindre flokker, mesteparten
voksen bukk. På vei ned mot Asbua
fant vi en liten flokk på østsida av
Grandalen.

Den 21 .03 ble tellemannskapet
utvidet med 2 mann og vi fordelte
oss derfbr på 2 lag, hvor det ene
dekket vestlige områder mot Vulu-
dalstraktene og det andre dekket
områdene rundt Svuluhøgda. I de
vestlige områdene ble det funnet 2
flokker - en ved Valdreshggda og
en i Illmannhø. På Østsida av Svu-

-;
,ffii

Tabell 2. Strukturtellinger i
K: Kalv, S: Simle, B I : Bukk

Lok. N

Forelhogna

vlnteren

1993. (Lok:
1.5 år, 82:

K B3+

Knutshø

Hard.vidda

Rondane

Snøhetta

40.3

37.1

8.6

r3.3 9.1

13.5

z1 .2

55.5 6.8
1)/)

1,13 x

18.0 49.9

Setesdal-Ryfylke*

" Opptalt av 800 dyr funnet i Knutshø var 4t12 dyr.

't Opptalt i Snøhetta vu for lite til å være representativt. I Setesdal-Ryfylke

blei ikke telling gjennontprt pga værfbrholdene.

"* 8.6olo er bukk I -2 år i Rondane.
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luhøgda ble det lokalisert og opp-
talt en stØre flokk som hadde kom-
met opp fra skogen i l@pet av natta.
Etter et sBk i skogen i traktene
rundt Snuskletten stØkle vi ut en ny.
stor flokk. Denne beveget seg rolig
sørover i åpent terreng bort fra vår
posisjon og ga optimale forhold for
opptelling. Det altoverveiende av
dyr i Midtområdet blei således fun-
net og opptalt.

I Rondane Nordområde ble det
den 23.03 lokalisert og opptalt 1

t-lokk i Kuva og lokalisert ytterlige-
re 2 flokker på Sletthøtangen og i

StygghØ. Disse ble lbrsøkt opptalt
den 24.03, men dette mislyktes på
grunn av vind og dårlig sikt. Søk i
Einbuggdalen og GravhØ ga ikke
resultat. Den 25.03 lgyet vinden
utover kvelden og det ble da talt
opp 2 f-lokker i Bottkollen og ved
Steintjønn som var lokalisert tidli-
gere på dagen.

Den 26.03 var værforholdene bra
og det ble lokalisert og talt opp 4
flokker i henholdsvis GravhØ, Katt-
ugla, Breijordet og Haverdalen.
Den 28.03 ble det søkt i traktene
ved Dørålen. Det ble her lokalisert
og opptalt en mindre bukkeflokk
ved Neverbukollen.

Sammenlignet med 1992 - hvor
vi hadde en vellykket telling i hele
Rondaneregionen er fjorårskalve-
andelen i 1993 markert lavere. Det
er spesielt Rondane Sørområde
som har en påfallende lav fJorårs-
kalve-andel. Det var en uvanlig
ising vinteren 1993, noe som fore-
kommer meget sjelden i Rondane.
Dette kan ha vært en viktig medvir-
kende f-aktor i tilknytning til kalve-
dødeligheten gf ennom vinteren i

den sørlige delen av regionen
(Edgar Enge medd.). Vi registrerer
også en lavere andel av simler og
ungbukk ut ifra foreliggende tall.
Forskjellene her er imidlertid trolig
noe mindre ettersom minst I stØrre
fostringsflokk ikke ble funnet og
opptalt.

Knutshø
Den 2.11.93 gjennomf'ørte vi struk-
turtelling i Knutshø villreinområde.
Tellingen ble utført av lngolf Rgt-
vei (Oppdal bygdealmenning) og
Per Jordhgy, NINA.

Forut for tellingen (31.10) ble
dyra lokalisert av Oddmund Jakob-
sen, Folldal, slik at opplegget skul-
le kunne gjennomfgres raskt og
effektivt.

Tabell 3. Resultater fra strukturtellingen i Rondaneregionen 1993

D - dato. R region (RN tilsvarer Rondane Nordområde osv.). L - lokalitet. N flokknr

F-flokkstørelse. S - simler. K-kalv.U bukk2år. B -bukk 3 år+. M-merknad.

DRL F S K
Totalt Rondane Sørområde 918 444 91
o/a

Totalt Rondane Midtområde
100 48.3 9.9 13.9 27.8

r02 289
l0 28.3

Rondane Nordomr{4e r30r 6At I 264
100 49.9 I 2O.3

100 46.2 18.0
Rondane resionen 1992

- i:ss
- 29.8Vo 100 49.9 

i

Totalt i Rondane recionen 1993 3212 1499 582 280 882
8.6
507

21.2
t012
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Knulshø

Snøhetta

Rondane Nord

Rondane Sør

Hårdangerviddå

Setesdal Ryfylke

Reiildalen Svalbard

4112 1569 1024ts1
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KART SVEIN SKAGEN
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Vi hadde i h6st store problemer
med å få lokalisert reinen i Knutshø
tross mange forsøk. trørst helt mot
slutten av brunstperioden ble den
funnet. Det er mulig at den en peri-
ode etter jakta har gått nede ibjgr-
keskogen, slik den har gjort enkelte
tidligere år på denne tiden. ForØv-
rig har hgsten vært preget av sterkt
varierende værforhold med betyde-
lig sn6fall og kuldeperioder inni-
mellom. Vi har dermed hatt store
begrensinger også i den sammen-
heng. En stor del av bestanden ble
lokalisert den 31 .10 mellom Finn-
tjønna og Ristjønna og vi dro der-
for inn i dette området med
utgangspunkt fra Ryin i Vinstrada-
len. Vi fikk etter kort tid Øye på en
liten flokk ved Slåbergbekken og
en støffe flokk øst for Ristjgnna.
Den ble da støkt og beveget seg
raskt i s@rlig retning. Ettersom den
gikk svært tett hadde vi ingen
muligheter til å få talt opp dyra. Vi
fulgte dermed etter sørover og da vi
nådde toppen av Langfonnskarven
hadde dyra roet seg noe og fordelt
seg mer utover. Fra dette utgangs-
punktet fikk vi såvidt talt opp dyra
og fordelingen i et større segment
før skumringa. Erfaringsvis må en
slå fast at forholdene for struktur-
telling så sent på hgsten er helt
marginale. Som det framgår av
tabellen er det i likhet med fjorårets
tall, lav andel av voksenbukk i
bestanden, men noe bedret bukke-
rekruttering. Videre finner vi en
hgy kalveandel i forhold til hva tal-
lene fra sommerens kalvetelling
skulle tilsi. Kalvene kan ha fordelt
seg ujevnt i flokken under opptel-

Tabell 4. t<j6nns- og alderssammensetning i Sn@hetra.
Fn: Flokknr. Da: Dato Lo: Lokalitet N: Flokkstørrelse Ka: Kalv. Si: Simle Bl: Bukk 1.5 irr
B2: Bukk 2.5 år83: Bukk 3.5 år og eldre Pl: Pålitelighet (l - Sikre ver-dier, 2 - Noe usikr-e
verdier, 3 - Grove anslag)

=

143

100

Si

6l
42.6

BI 82 83 Pl
30

2l lJ- 1.O 10.5

l0 15 21

18.9

lingen og en får dermed raskt
utslag på tallene ved segmentvis
opptelling. Det er derfor sannsynlig
at kalveandelen kan være noe over-
estimert i forhold til totalflokkens
reelle fordeling. Likeså knyttes en
viss usikkerhet til simletallene.

Først i november kan bukkene
begynne å trekke ut av blandings-
flokkene fra brunstperioden og det
kan da ved slike sene tellinger være
fare for at voksenbukkandelen blir

underestimert.
inntrykk av at
som det ikke
bukkeflokker.

Snøhetta

M hadde her ikke
så var tilf'elle, etter-
ble observert rene

Det ble i tiden 26.09 - 30.09. samt
3.11 forsgkt gjennomfBrt struktur-
telling av villrein i SnØhetta. SnØ-
hettareinen har i høst hatt et noe
uvanlig bruksmønster ettersom den
i en lang periode fia jakta sluttet
dro nordover til Oppdalsfiella, tross
vedvarende sBrlig vindretning. Det-
te kunne vi f6rst slå fast etter at
storflokken krysset Stroplsjødalen
den 20. 10 på trekk sØrover. Det
vanlige mønsteret er at den under
slik fremherskende vindretning
befinner seg i traktene rundt Grgn-
dalen og Skamsdalen. Det kan være
grunn til å stille spørsmål omkring
skyteaktiviteten i skytefeltet på
Hjerkinn, som gjennom denne h6s-
ten har vært spesielt stor og hvor-
vidt dette har påvirket reinens
bruksm@nster i september og okto-
ber.

Ettersom en stor del av bestan-
den ble observert rundt skytefeltet
på Hjerkinn de siste dagene i jakta,
tok vi utgangspunkt i dette områ-
det. Det ble her kun funnet 1 flokk i
Kolla og noen få dyr vest for Gris-
ungvatna. Flokken ved Kolla ble
observert mens det foregikk sky-
ting med tungt artilleri fra Hauk-
berget. Den var svært urolig og
trakk sammen i tett flokk under
støyen fra kanonene. Materialet er
som tabell 4 viser for lite til å si
noe sikkert om sammensetningen i
stammen. Det kan likevel bemerkes
at disse tallene er nesten helt iden-
tiske med fiorårets tall, da vi hadde
et relativt stort materiale og en god
telling.

På grunn av andre oppdrag og
dårlig vær i området ble det ikke

Etter at strukturtellinga er unnagiort er
det tid for fotografering. Her er Per Jord-
høy i Forelhogna høsten 93.

FOTO: JON J. MELI
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gjort nye forsØk før 3.11. Vi kjøte
da inn skytefeltet til Skredalegret
og gikk derfra inn Kjelsungdalen
hvor det var mye gamle sporsleper
som pekte i vestlig retning. Tåke
inne i Kjelsungdalen medfør1e at
det ikke ble mulig å få oversikt
vestover Leirsjøtelet som jeg hadde
tenkt i utgangspunktet. På turen til-
bake ble jeg mBtt av en flokk som
kom ut Skredadalen og var på trekk
vestover inn Kjelsungdalen. Flok-
ken talte ialt 52 dyr og bestod av 5
simler, 2 kalver og resten bukk (7
voksne, 20 2.5 års og 14 1.5 års).
Ut ifra sammensetningen er det
spørsmål om brunstflokkene her alt
var i opplgsning.

Strukturtellingen i Snøhetta i
1993 må derfor ansees for mislyk-
ket da altfor lite dyr blei funnet og
opptalt.

Hardangervidda
I perioden 26.09-30.09.93 gjen-
nomførte vi strukturtelling i områ-
det Lakj en-Nordmannslågen-Viers-
la. Mannskapet bestod av Magne
Hallanger og Knut Solaas fra Opp-
synet og Terje Skogland fra NINA.
I alt | | flokker med gjennomsnitt-
lig flokkstgrrelse på 250 dyr blei
opptalt under relativt gode værfor-
hold. Sammensetningen var som
forventet. Tatt i betraktning kvoten
på 25Vo frie dyr i 1993, med en
dobbelt så hgg fellingsprosent som
på simle-ungdyrkort, blei voksen-
bukkandelen i stammen kraftig
redusert fra 1992. Det ville være
svært uheldig om denne andelen
blei ytterligere redusert neste år. Da
vil voksenbukk-andelen komme så
langt ned at det igjen vil begynne å
påvirke arealbruken.

Setesdal-Rvfvlke
Pga. svært vanskelige værforhold i
hele perioden fra slutten av jakten
til sist i oktober blei det ikke mulig
å gjennomfgre strukturtelling. Den
ene dagen det var brukbare værfor-
hold var helikopteret som var tenkt
brukt til lokalisering og transpoft
av mannskap ikke tilgjengelig. Da
været begynte å stabilisere seg etter
30.10 hadde bukkene allerede
begynt å forlate simleflokkene og
spre seg i egne bukkeflokker.

Fellingsprosent vald l: 78

Fellingsprosent vald 4: 92

Våmur-Roan -93

Kalv
ho han
22
4l

han ho
2

I

Eldre dyr
ho han
56
11

TotaIt
ho han
8 10

65
Vald I (Fyresdal)
Vald 4 (Nissedal)

Kvote
Fellingsprosent

14

64
9(>1år) 8 35

89 100 83

N
6

I
0
7

Kjeve Vekt
taq )) 1

236 35

Simler:
Setesdal A.-91

Kjeve Vekt N
184 20,9 17

225 30,0 9

237 36,5 7

244 39.2 28

Setesdal R.-84

Kjeve
lt3
2r8
23r
239

119
219
)A)

259

Vekt N
15 13

22 t2
29 26
-88

1,5 år

,5 år
>J.J ar 242 39,7

Kalv
1,5 år

,5 år

200 25,9
245 38

256 50,2
257 59

Bukkar:
184 20,9
232 37,O

t7 16

25 15

36 23

52 54

A

I
3

4

t'7

4
I
6

268
269

JAKTA I VAMUR-ROAN
VILLREINOMRADE 1993

AV HELGE KILAND. SØRNORSK ØKOSENTER

Dei reinskjevane som varl samla
inn under villreinjakta i fjor er nå
endeleg analysert. Det er målt
lengda på kjevane og dei to midtas-
te framtennene i kvar kjeve er trek-
te ut, snitta og lest alderen på ved
Institutt for biologi og naturforvalt-
ning, As-NLH.

Det kom inn data frå 29 felte
r:ein. Dei felte dyra fordeler seg
slik:

Det eldste dyret var ei simle på 8

år. Den største bukken vog 84 kg
og var ifølgje tannsnittet bare 2 år
sammal.

I tabellen nedanfor er resultata
samanlikna med 2 nærliggande
villreinområde; Setesdal Austhei
og Setesdal Ryfylkeheiane. Det sis-
te villreinområdet er rekna som eit
av dei dårlegaste villreinområda i
landet.

Materialet er lite og ein skal der-
for vera varsam med å trekke kon-
klusjonar. Kalvevektene er gode og
kan måle seg med dei beste vill-
reinområda. Øvrige data tyder på at
reinen har frå middels til eod kon-

1,5 år
ho han
I
11

disjon. Materialet er for lite til at
ein kan sei noko om eventuelle
endringar frå tret før.

På Fyresdalsida er det felt lite
kalv. Dette har naturleg nok fleire
arsaker. Men ein viktig faktor var
nok at reinen eit stykke ut i jakta
heldt seg nokså konsentrert i eit
område like over grensa til vald 4
(fione). tror Villreinlaget må det nå
vera ei viktig oppgåve å få til sam-
jaktavtale mellom dei to valda slik
at ein i det minste i delar av jaktse-
songen kan jakte på tvers av vald-
grensa.

Dårleg ver fyrst i oktober får ta
mykje av skulda for at det ikkje
vart noko skikkeleg strukturteljing
i år heller. Men observasjonar elles
stemmer ganske bra med fgrsetna-
dene for driftsplanen (ca. 150 vin-
terdyr). For at beita ikkje skal bli
for nedslitne er det viktig å få eit
jaktuttak i samsvar med planen (33
dyr pr. år). Tilhøva må derfor leg-
gast til rette for at fellingsprosen-
ten kan bli så hgg som mogleg.

I

>J.) ar 7'7
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Satelittovervåking av villreinens
bruk aY Setesdal-Ryfylkeheiene

For første gang i fastlands-Skandi-
navia er satellitt-overvåking tatt i
bruk for ft f6lge reinens bruk av
leveområdene.

Dette ble gjort i Setesdal-Ryfyl-
ke i forbindelse med vannkraftut-
byggingene i Ulla-Føme, Sira-Kvi-
na og øvre Otra med neddemming-
er av store vannmagasiner i sentra-
le deler av Setesdal-Ryfylkereinens
leveområder.

Satellitt-prosjektet er nå avslutta
og en nylig utkommet rapport fra
NINA og prosjektleder Terje Skog-
land, oppsummerer kunnskapen
som er h6sta gjennom perioden
1988- 1991.

10 simler merka
I juli 1989 vart 10 simler immobili-
sert og merket, 6 stk. med VHF-
radiosendere og 4 stk. med satellitt-
sendere.

Fem av simlene ble fanget i det
tradisjonelle kalvingsområdet nord
for Botsvatnet, ved Krokadalstinda-
ne, mens fem simler ble fanget s@r

for Botsvatnet, ved Storevassnuten

AV JON J. MELI

og Kringlevatn.
Hensikten med å instrumentere

dyr nord og sør for Botsvatnet, var
å studere eventuell utveksling av
dyr mellom nordområdet og sørom-
rådet.

Satellittsendere kontra
radiosendere
Satellittsenderne var programmert
til å sende posisjonssignaler i 24
timer hver 14. dag og batteriene var
da beregna til å ha ei levetid på 3
år, noe som viste seg å holde stikk!

Signalene ble mottatt av en satel-
litt i nordlig bane av en bakkesta-
sjon i Toulouse i Frankrike og
overført til datasystemet på NINA.

I aktivitetsperioden til senderne
ble det mottatt 1200 lokaliseringer
og ngyaktigheten til disse var i
gjennomsnitt pluss-minus 800 m!

De vanlige VHF-senderne viste
seg å være lite egnet til å fange opp
signaler fra bakken, småfly eller
helikopter. Det var tre årsaker til
dettet værforholdene i området til-
lot sjelden flyving eller omfattende

feltobservasjoner fra bakken, til
fots eller fra snøscooter, og det
svært kuperte terrenget hindrer
oppfanging av signaler fra låg hgy-
de.
For det tredje fanges ikke signalene
opp lengere unna enn ca. 10 km,
selv fra flylhelikopter.

Bare 25 observasjoner ble gjort
av posisjoner på simler med tradi-
sjonell radiosendere. De anses der-
for ikke for representative.

Satellittsystemet var her helt
overlegent, idet signaler ble mottatt
uavhengig av værel. reinens posi-
sjon eller topografiske forhold.

Resultater
Fargefiguren viser fordelingen av
de satellittsender-instrumenterte
simlene, med ett fargesymbol for
hver enkelt simle, innenfbr 3-årspe-
rioden 1989-1991.

En simle, grønn, tilbrakte hele
perioden 1989-1991 i nord-områ-
det. Kalving i Byklehei, vinter i
Suldalsheiene og sommer/hgst opp
mot Haukeli. En gang gjorde hun
forsØk, om vinteren, på å krysse på
vestsiden av BlåsjØ, men ga opp.

Både simlene blå, rød og oransje
var oppe i Bykleheia under kalving,
men tilbrakte mesteparten av tiden
sØr for Botsvatnet. På kartet er vist
fordeling helt mot Botsvatnet. Det-
te er mer et uttrykk for målestok-
ken på kartet enn kryssing av Bots-
vatnet. Materialet tyder på at kryss-
ningene mellom nord og sør
vesentlig foregikk mellom Botsvat-
net og Stordammen ved sØr-enden
av Blåsjø.

Vest for aksen Blåsjø-Svartevat-
net-Suleskard har det vært svært
lite dyr. Mesteparten av dyrene som
har hatt tilhold på sgr-området har
holdt seg rundt Roskreppfiorden-
Nutevatnet. På vinteren har de vært
nede rundt fjellvegen mellom
Setesdal og Suleskard til Svartevat-
net.

Det var bare syv av 1200 obser-
vasjoner vest for Blåsjø-Svartevat-
net, vesentlig ved Aurahoften. Ing-
en av satellitt-simlene har vært oå

Hele 2240 km' brukte grønn simle, men hun vandret minst i treårsperioden; 575 km.
Denne simla er fotografert 19. sept, ei tid på året da de egentlig skulle ha bygd opp
fettreservene, men her er det ikke mye fett lagret til å møte en hard vinter med!

FOTO LARS ARNE BAY
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Austheia eller nord for Haukeli-
vegen.

Arealbruk - utstrekning
GrØnn simle har brukt et areal på
nord på 2240 krn'. Hun vandret 575
km i perioden.

Blå simle har i perioden brukt et
areal på 1700 km'. Hun vandret i
perioden 597 km.

Rød simle har også brukt et areal
på 1700 km', og vandret 675 km.

Oransje simle har brukt et areal
på 1300 km': vesentlig på sPrsiden
av Botsvatnet. Hun vandret mest,
hele 836 km, på det minste arealetl

Hva har vasskraftutbygginga
betydd for villreinstammen?
Terje Skogland kommer inn på

bestandsdynamikken i Setesdal-

Ryfylkestammen og denne er det
ngdvendig å kjenne til for å kunne
vurdere hvilken effekt vassdragsut-
bygginga har hatt for villreinstam-
men. Det vil ta for mye plass å ta
med alt her, for spesielt interesserte
henviser vi til rapporten som er
skrevet og som bl.a. NINA og vill-
reinforvaltninga for Setesdal -Ryfyl-
ke har.

Som konklusjon kan sies, at sim-
lene i stor grad er stengt inne på et
bruksområde mellom veger og
utbygde vassdrag og at man kan
påstå at utbyggingene kanaliserer
reinens arealbruk i en nord-sØr akse

øst for Svartevatn-Blåsjø. Bukker
kunne ikke instrumenteres med
satellittsendere (pga. halsmuskula-
turen deres utvides kraftig i forbin-
delse med brunsten). men de har

tidligere åpenbart hatt stØrre bruk
av de kuperte områdene vest fbr
Blåsjø, og ut mot fjordene i Ryfyl-
ke.

Ved de bestandsdynamiske ana-
lysene Skogland har utført i perio-
den har han ikke vært istand til å

påvise endringer i stammens pro-
duksjonspotensial fra før til etter
utbyggingene. Men det er en svært
variabel og årviss stor vinterdøde-
lighet av fjorårskalver, knyttet til de
spesielle klimatiske forhold i områ-
det, med hyppige og ofte omfatten-
de nedisinger.

Utbyggingene har imidlertid ført
til at det er plass til atskillig færre
dyr enn før utbyggingene.

Fordeling i terrenget gjennom treårsperioden 1989-91 for de fire satelitt-radioinstrumenterte simlene;
rød, orange, blå og grønn. Veger er avtegnet som brune streker og vassdrag er blå.
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Setesdal - Ryfylkeheiene huser
landets nest største, men kanskje
mest sårbare villreinstamme.
Ikke bare er naturen hard, her
har mennesket satt dype spor -

og nye settes stadig. Det er bred
enighet om at denne villreinstam-
men skal bevares, men hvordan
er det ikke så enkelt å enes om.

Vi står ved avslutningen av et
flerbruksplanarbeid for heia, og
nå må ikke villreinen bli taperen
i diskusjonen om virkemiddel-
bruken; sentral eller lokal for-
valtning, plan og bygningslov
eller naturvernlon normale for-
valtningsledd eller eget "heisty-
rett.

Innledning
De siste femti åra har villreinens
leveområder i norsk fjellheim fått
mye juling, og med den fjellpoli-
tikk som stort sett føres videre, står
flere av våre villreinstammer i
alvorlig fare. Store naturinngrep og
økende ferdsel er hovedtrusler, men
de er ikke aleine.

Villreinen er av de viltarter Nor-
ge har stØrst internasjonalt ansvar
for å ivareta, og sikring av villrei-
nens leveområder er også blant de
prioriterte satsingsfeltene til Direk-
toratet for naturforvaltning. Min
påstand er at det å sikre villrein-
stammene i Norge ei bærekraftig
utvikling på lang sikt kanskje er
den st@rste utfordring norsk natur-
forvaltning står overfor - på linje
med å sikre laksestammene i elv og
sjøt

Det pågår for tiden flere spen-
nende prosjekter med formål å sik-
re villreinens leveområder. Fler-
bruksplanlegging og vemeplanar-
beid i, Setesdal-Ryfylkeheiene er
blant disse.

Setesdal - Ryfylke villreinområde
Norges s@rligste villreinområde er
landets nest største, og omfatter
5500 km'fordelt på 13 kommuner i
de fem fylkene Rogaland, Vest-

AV VILTFORVALTER TOR PUNSVIK

Agder, Aust-Agder, Telemark og
Hordaland. Det møter Hardanger-
vidda i nord og Setesdal-Austhei i
øst, og utveksler dyr regelmessig
med disse villreinområdene. I sØr
stopper fjellet mot s6rlandsskogene
og i vest Ryfylkefjordene.

Området består stort sett av
skrinne grunnfjellsområder, med
svært lite lav å tilby vinterstid, og
et kystklima som ofte fgrer til at
beiteområdene nedises totalt vin-
terstid.

Vinterstammen er trolig mellom
tre og tre og et halvt tusen dyr, med
landets dårligste vekst, produksjon
og overlevelse av kalver.

Over 300 grunneiere inngår,
mens statsgrunn utgjør nærmere
femteparten av arealet.

Mange aktører inngår i forvalt-
ningen av heia. og organisert sam-
arbeid og samordning har dårlig
tradisjon. En enhetlig forvaltning
av heiområdet har manglet, og like-
så grunneierorganisering i store
deler.

Her som i mange andre fiellom-
råder kan vi grovt dele inn utfor-
dringene i områdeforvaltingen i tre
hovedavsnitt:

1. Storsamfunnets drastiske
inngrep.
Neppe noe fiellområde har fått så
mye juling som fplge av kraftut-
bygging og veier. 757a av landets
produksjon av elektrisk kraft stam-
mer herfra, og noen av landets stør-
ste magasiner flerrer landskapet.
Blåsjg med et vannspeil på 90 km'
er et av disse. Over 40 veier. med
samlet utstrekning på over 60 mil
åpner heia, og fungerer som et
effektivt blodkarsystem for frakt av
mennesker og biler. Gassr6rledning
tvers over heia har vært fremmet,
for vannsystemet Store Urar ligger
dessver:re i en godkjent gammel
konsesjonstillatelse som vil få store
konsekvenser for villreinen om den
realiseres.

2."Det lokale trøkket"
Det er mange kommuner og grunn-
eiere, og den "bit for bit"-politik-
ken som føres innvirker naturligvis
sterkt på villreinens livsmiljg. Ikke
minst i tider med reiseliv og natur-
bruk som hovedsatsingsområder for
distriktene, presses leveområdene.

I Setesdal-Ryfylkeheiene har ran-
dområdene en helt avgjørende
funksjon for reinens kalving og
vinterbeiting.

Nærmere l0 000 hytter finnes i
området, og turistforeningene har
både hytter og turl6ypenett spredt
over heia. En del av kommunene
praktiserer en svært liberal snøsco-
oterpolitikk, og det er lite oppsyn
med ulovlig scooterkjpring. Et
betydelig og Økende problem!

3. "Vernet - men ikke sikret"!
Det er allerede gjennomfgrt vern
etter naturvernloven i Rogalandsde-
len av heia, og dette vil trolig også
bli gjennomfgrt for hpyereliggende
områder i Agderiylkene innen el
par år. Motstanden lokalt mot dette
vernel er massivt. men gjennom
nasjonalparkmeldingen har Stor-
tinget signalisert Ønsket om nasjo-
nalpark og landskapsvern. Men det
ser ut til at kommunene kan bli for-
valtningsinstans innen disse verne-
områder, unntatt nasjonalpark.
Hjelmeland kommune i Rogaland
har slikt lokalt lorvaltningsansvar i

verneområder i dag, og er sjølv
svær1 forn@yd med dette.

Men at slikt vern etter naturvernlov
ikke nødvendigvis sikrer villreinens
framtid har vi sett flere eksempler
på. Hardangervidda er kanskje den
mest groteske i så måte.

Fotturismen er en verdifull og
viktig del av friluftslivsut@velsen,
og n@dvendig som ledd i gkt natur-
forståelse. Men det er klart at Øken-
de interesse for fotferdsel i heia
medf-ører ytterligere forstyrrelser
for dyra, som her ofte har en hår-
finn balanse mellom liv oe død.
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Naturvernloven gir imidlertid
adgang til å styre og kanalisere
ferdsel. f.eks. der denne kommer i
konflikt med kalvingsplasser og
spesielle trekkruter til bestemte
tider av året.

Det beiter antagelig nærmere
200 tusen sau i Setesdal-Ryfylke-
heiene, og det synes å vere en kon-
flikt mellom villreinen og sauehol-
det i deler av heiområdet. M har for
lite kunnskap om dette problemet i
dag, og det må være et mål å sam-
ordne disse interessene bedre enn
tilfellet er nå.

Setesdal-Ryfylkeheiene er "je-
gervennlig", med oppbrudt land-
skap og stor grad av mindre flok-
ker. Skadeskytingsproblematikken
har da heller ikke vært framtreden-
de. Men det er klart jaktutBvelsen
stresser dyra i en kritisk periode,
her som andre steder. Det er viktig
å stadig søke tilpasninger som gjør
at belastningen på dyra stadig blir
mindre.

Virkemiddelbruken
I perioden vinteren 1991 til våren
1994 har flerbruksplanarbeidet på-
gått, og innen 1. mai i år skal de
berØrte parter uttale seg til et slutt-
dokument som en oppnevnt sty-
ringsgruppe har utarbeidet. De vik-
tigste målsettingene for arbeidet
har vært;

x skissere de viktigste målsettinge-
ne for framtidig forvaltning.

x å avklare de reelle interessene i

utnytting/ivaretagelse av heia;
interessefellesskap og motset-
ninger.

* å søke virkemidler som ivaretar

grønne stråa har vokset fram.

overordna mål og samtidig gjør
interessekonfliktene minst mulig.

Sluttproduktet og de anbefalinger
som ligger der har ingen formell
kraft, men forutsettes lagt inn i de
ansvarlige myndigheters plan- og
forvaltningsarbeid.

I styringsgruppen har represen-
tanter for kommunene i de tre fyl-
kene, grunneiere, friluftslivorgani-
sasjonene, fylkeskommunene, land-
bruksetater og fylkesmennenes mil-
jØvernavdelinger vært representert.

Stridens kjerne i samarbeidet
med flerbruksplan er i første rekke
i hvor stor utstrekning naturvernlo-
ven skal komme til anvendelse. Det
er enighet om at dette verktøyet
skal brukes i deler av den sentrale

FOTO JON J. IVELI

heia, og det er likeledes enighet om
at plan- og bygningslov er det
naturlige redskap i "heimeheia" -
fra trebandet og ned til dalen. Men
i mellom disse områdene ligger
uenigheten, og der psykologien og
følelsene betyr kanskje mer enn
realitetene i denne dragkampen!

Et flertall i styringsgruppen fbr
flerbruksplanen har anbefalt opp-
rettet et eget "heistyre", som er til-
tenkt overført en del av den kom-
munale myndighet og ha oppsyn
med at felles retningslinjer for are-
albruken blir etterlevd. Det er bety-
delig frykt for at et slikt nytt for-
valtningsledd både blir "supperåd"
og forsinkende ledd i forvaltningen.

Prosessen har vært lærerik og
nyttig, og har forhåpentligvis brakt
aktørene nærmere og i mer felles
forståelse av utfordringene. Hvor-
vidt villreinen får noe ut av det.
gjenstår å se!

De ffeste dallører i Bykle vesthei er
demt ned. som her Vatndalsdammen.
Reguleringshøgda kan være stor i

enkelte magasiner og mye beiteland og
trekkveier for reinen er lagt under vann.

FOTO JON J. MELI

I venstre bildekant ser vi at isen har falt ned i det regulerte Store Urevatnet i Bykle.
Det står ei grå værslitt bu ved vatnet og båten ligger fortsatt med kiølen i været.
Noen simler og kalver er på trekk over snøfonna og bortunder berget der de første
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