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- gjør go?e jegere til be?re dkyttere!

Er en patentert <,ttøttereun> tom
garøntert fo rbeArer ? in Åy tefe fi tg bet !
Ypperliq nm bærettropp til r,åfoa
eiler til å ?ra/elt uilt me).

Forhandles av iakt- og våpen-
forretninger over hele landet.

Kn 254- + porto/oppkrav

Gode tilbud på våpen og jaktutsgr
Ring og ui,ten?er ?eg brotjyre

HÅKEDAL JAKT OG FRITID
I ømmereltr uaro, J I Jo I orøo
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Etter en frisk sværkjil rondt
Anders'n il mØte me en nysjæ-
rcg ra:urøv ogo Tværåkroken,
sit i varm i trøvun å storkosa me

i solveggje på steinbun.
En set rettele pris på jupe

mågådrag me rein fielluft nær'n
frista kvardagen blant "tenest-
folk" i hal plast å trafikkaos.
Fjelle utta en vindpust, me trygt
skåråføre å aprilsol e fortsett te

greie gut!
En anels vår uta at vintern på

nugun som helst måte ha slæft
takje. Frå dørhellun glåme i
noråver Dalsia og sær for me
nær veiefolk rådde grunn her - å
storvukse furuskog kledde
strænd å lynghei rondt offøvte
ose å sjøe.

Hær va nok bågåjegeren på

plass så snart den fyste rein vis-
te se um våtr'n - på tur frå aust
mot vest te styrkjande vår - å

såmårbeite.

Terengje rondt me e kjænt
rænsfjell på alle kante, så det e
kje forinkje bygdakaran ha lagt
ned dågåvis me slet ilhal1' arbæi
på muring tå både fangstgrava å
leger i disse traktåm.

Hær i bun ogo Vitl-Svart-
dalsvatne ha nok mang en støl
lesjing bikka se nepå brisken
ette netur me kjøt frå Tongneb-
be - får å vakne me gångspæne

før tur'n gjekk viare te bygd's.
Tie ha fårandra se - i dag e

gjenne ærende et anna å sekken
åfte lettare frå el sta. Åndele føe
fanga me augo h gyru ska vist
være bra de å, iallfall nogo tå di
utadørs slagje.

Mens i ånekkje me å l@yse

brokje, helsa nogre skarve me
forsiktoge rap frå tåblåste h
solstekte rabbe baka bue.

Døm mena nok at dagen e
væl ong te å tå neåver åt natt-
dåkken...
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Jakta på f{ardangervidda
Hardangervidda, vårt stØrste vill- Rapporter/anmeldelser
reinområde - 8130 km', hadde ei 23 anm. for forhold i samband med
kvote på 5993 dyr, men felte bare villreinjakt og i tillegg anmeldelser
1596): 26.67o1 for diverse andre forhold.

Tallene for de enkelte kommuner:
Det er registrert 58 muntlige

pålegg (OPS) og 39 av disse OPS-
sakene går på bruk og utfylling av
kontrollkorta.

Anmeldelsene vedrØrende villrein-
jakta fordeler seg slik:
1 for inhuman jakt
5 for jakt på feil område
1 for feilskyting
14 for feil med kontrollkortet
2 for medvirkning i samband med
jakt på feil område mm.

Skadde dyr
Oppsynet har registrert 44 skadde
dyr (97 i 1993) og har avlivaT (17).
Jegerne har avliva 11 dyr (18). Det
er funnet 5 døde dyr av oppsynet
(10) og 7 dyr av jegerne (9).

Som vi ser; en betydelig bedring
i skadeskytinga i forhold til 1993!

Odda
Ulvik
Aurland
Ullensvang
Eidfjord
Hol
Tinn
Vinje
Nore/Uvdal
Rollag

tild. feh Vo

697 12 1.7

324 36 11.1

r7 6 35.3
761 24 3.2
879 116 13.2
290 18 6.2
835 534 64.0

1113 533 47.9
to62 316 29.8

15 | 6.7

x Det har dukka fram flere sam-
menslåinger av jaktfelt og over-
draing av jaktkort som er lite over-
siktlige, og der til og med jegerne
ikke er kjent med innholdet i avta-
lene! Dette er avtaler som er van-
skelige å kontrollere av oppsynet.

* Om jaktutflvinga sies det at den
har vært rolig og fin. Det fokuseres
imidlertid på jegerkonsentrasjonene
på grensa mellom vest og /st og det
henstilles til rettighetshaverhold om
å finne fram til ordninger med
f.eks. ei regulering avjegerantallet i
de mest utsatte grensesonene!

x Motorferdsla under villreinjakta
blir tatt opp og en har inntrykk av
at flere tar med seg "huset" inn på
Vidda og inn i nasjonalparken! Det
er også registrert ulovlig landing
med privatfly.

* De to siste å'ra har det ikke vært
noen informasjonstelefon ved Tinn

5993 1596 26 6Vo

I rapporten som Sverre Tveiten og
Torleif Fresvik har skrevet om jak-
ta, kan en lese at reinen sto så godt
som hele jakttida på østlige deler
av Vidda, særlig i Telemark var det
rein under hele jakta.

Fra oppsynsrapporten
Oppsynsutvalet for Hardangervidda
(OFH) hadde 11 oppsynsmenn
ansatt under villreinjakta og i til-
legg har to politimenn fra Rjukan
Politikammer, to fra Nore/Uvdal
lensmannskontor, en fra Kongsberg
Politikammer, en fra Hol lens-
mannskontor, en fra Ulvik lens-
mannskontor og en fra Hardanger
Politikammer utført polititjeneste i
samband med villreinjakta. Oppsy-
net har utfØrt i jakttida (2O/8-2O/9)
4470 timesverk, som har resultert i
kontroll av 748 villreinjegere, 42
fiskere, 68 småviltjegere, 117 kon-
troller av regelverket for verneom-
råda og 76 kontroller med andre
tins innen villreinområdet.

Oppsynsrapportens kommentarer:
x Nattefredninga er ei nyttig ordning
som gir reinen litt ro til beiting og
som skaper mer ro omkring jakta.

x Store mangler ved utfylling og
underskriving av kontrollkorta.
Mangelfull informasjon fra grunn-
eier eller kortutskriver kan være
noe av grunnen til dette, men mye
slurv forekommer også.

* Jaktlagsordninga innen statsall-
menningene har så mange negative
sider at den bør opph6re. På Har-
dangervidda er det for mange jege-
re som ikke behersker forholda som
skal til for å opptre som et seriøst
jaktlag.

Storbukkandelen har tatt seg opp i Har-
dangerviddastammen de seinere åra, til
13-14h. Her er noen pene bukker inne
ved Gjuvsjå. FOTO: MAGNE HALLANGER

hølen, men oppsynet ser en slik
opplysningstelefon ovenfor jegerne
som viktig og positiv, der alle jege-
re har like muligheter for informa-
sjon.

Samarbeid politi/oppsyn
"Prosjekt Hardangervidda" er gjen-
nomført som en to-årig prflveord-
ning mellom politidistrikta rundt
Hardangervidda og Oppsynsutvalet
for Hardangervidda. Prosjektet vil
bli evaluert iløp.t av året med tan-
ke på erfaringer og eventuelt videre
samarbeid.
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F-rå Øy&vyrevarden på f{ardnng€rviddn

I fjellhpgda der vatn og elvar skil til
aust og vest stend Øydvyrevarden -
ein stad der mange vegar kryssar
einannan i alle ætter. I gamal tid
hev det vore fleire hytter der, som
no berre visar overgrodde tufter
etter - minne om våre gamle forfe-
drar som ferdast her i fjellet. På
denne staden låg me ofte i telt om
hausten når dyrejakta stod på.

Ei gong bror min Amund og eg
hadde trava mest over heile fjell-
vidda og ikkje sett det minste vister
etter dyr nokon stad, la me oss til
attmed varden og mura opp ei liti
hytta fram-med ein stor stein. Der
var liksom ein heldre på eine kan-
ten, og det såg lagleg ut for å byg-
gja-

Me bar stein og torv - mura og
pakka. Når to dagar var farne stod
den vesle steinbua ferdig til innflyt-
ting. Der hadde me laga til eldstå,
steinbord og hyller i muren for pro-
viant og anna. Det einaste som
mangla var dør, men fin dgropning
hadde me fenge til, og der fungerte
telten som dør.

Så var det å finna inn lyng til
sengebol, og mose til å tetta med.
Tilslutt inn med alle sakene - så
nær som byrse og kikert. Best å ta
ein svipptur opp i sjølve nuten og
saumJara terrenget før det mØrknar.

- A nei du - ikkje liv å sjå, - ber-
re nokre truande skyer i nordvest,
alt var tomt og stillt. Det såg ut som
heile fjellviddi anka seg og venta
uv6r. Best å grava seg nedatt og
ordna det mest mogeleg komforta-
belt i hytta.

Der smatt me inn til ro begge to,
mens myrkni sveipte sitt store tep-
pe over viddi. Det fyrste var å kvei-
kja to ljos og setja dei opp i muren,
plassera vårt pjark hpveleg til, jam-
na lyngen i sengebolet, leggja sove-
posane til rette, ta av sko, trøya og
buksa og setja seg lagleg til i posen.
So er det å fyra på primusen, setja
på kaffi - opp med provianten og
telja over forrådet.

Hev alt vore i fjellet 4 dagar, og
jammensan har det minka. Med fint
medfår og sparing kan me kanskje
klara 3 dagar til. Kunne det og ver-
ta kjøt å hala. skulle me greia enno
meir.

FRÅ LARS STANA SI DAGBOK 1911

Jaja - me fekk leva i voni - ikkje
gagn i å syta her. Ei flaska konjakk
låg so blank og urørd borti muren
og liksom oppmuntra: "Berre sjå til
å finna dyr de karar so skal de nok
få skåt-dram." Javel, me får spara
deg og sjå.

Kaffien kokar - stimen slakkast
av og kveldsmaten forsvinn i glup-
ske halsar. Passeleg mette strekkjer
reinsdyrjegerbrØrne seg i sine
reinskinnposar, og dupar langt inn i
draumens Soria Moria-slott.

Eit langt hyl - ein kald gufs
bringar atter dei drPymande til
medvit. Amund kveikjer ljoset. A
huff nei og nei - det er aldeles kvitt
over soveposar og alt anna av snø-
drev. Fram med mose-sekken - tetta
her og stappa der. Om ei stund er

det so tett at me berre så vidt kunne
hgyra ylet av vinden ei og annan
gong når flagene rasa som verst.

Etter dette vart det berre som ein
slags "lensmannsvevn" resten av
natta. Vinden minka h@yrdest det ut
for - så frukosten gjekk fort undan.
Eit lite glytt ut - der er det ljose
dagen - opp med farten, - ut med
fullt utstyr - her skal det veidast
reinsdyr.

Ajau - idag hev Øydvyrekjer-
ringa lagt ut sengespreiet sitt til
bleiking. Alt er kvitt. Me set oss i
livd av ein stein for å sjå etter om
det fins noko levande.

- Å Au mildaste mor Norge kor
du er ven i di nye vinterkåpa, - men

sjå der - borte under nuten - visar
det seg som det skulle vera to luser
- det rører seg og etterl6t seg ei
stripa i det kvite teppet.

To veidemenn stormar avgarde,
og kjem omsider fram på ei hggd,
og ser nedover dalen. Langs den
visar ei stripa at der har to fredlause
individer av viddi sine innvåLnarar
sprunge for livet.

Litt over middag kjem me trøytte
og utmasa attende til hytta. Eg set
byrsa og ryggsekken frå meg ute,
lettar på telten, gjeng inn og hentar
kaffikjelen, og ruslar bort i eit lite
dalsøkk for å finna kaffivatn. Hev
så vidt fyllt kjelen og skal venda
attende - då ser eg2 dyr kjem fram
under nuten omlag 200 m. borte.
Stillt krøkte eg meg ihop, og prata
litt med meg sjølv om kor forbaska
lur eg var som la byrsa ifrå meg.
Pokkeren og at eg kunne vera so
toskjen, nei byrsa trong ein visst ha
med seg støtt. Dyri tråva vidare og
forsvann. Vel vel - det var det.

Temmeleg nedstemt smyg eg
attende til hytta. Der stod byrsa og
sekken. Men Amund var ikkje å
sjå. Fort inn med kjelen, eg grip
byrsa og langar iveg - lyt ringa ned
på ein annan kant for å koma mot
dyri. Men - ikkje eit hår å sjå. Best
å koma seg oppatt og får-gå dei.
Jau - der ved bekken hev dei piske-
meg fare forbi att i full fart i mot-
sett retning. Nokre brennheite glo-
ser fylgde faret og den forkrgpla
lagnaden.

Seint om kvelden sit eg åleine i
hytta, med otte for Amund som
enno ikkje er komen. Tankar på
mogeleg uheld og uflaks set humØ-
ret heilt ned i frysepunktet. Men eg
sette på kaffikjelen og fekk den på
kok, - og då pusla det utfor dør-
hålet, - og Amund kikka inn med
eit fjes likt ei blank midnattsol.

A gudskjelov at eg fekk sjå deg
att - eg lurte på om noko hadde vor-
te deg. Han smette seg inn, tok av
ftøya og sette seg godt tilrette. Ein
lur glimt i auga, ei blodete hand
sette motet mitt opp. Ei stor lever
hamnar i eit blekkspann med vatn
og vert sett på primusen. Medan
den kokar fortel han om hendinea
sidan me skildest:

,ffi
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- Når me kom hit idag la eg ikkje
frå meg byrsa og sekk, men rusla
opp i nuten til det gamle gøymet eg
har der for å sjå over depoet mitt.
So sette eg meg ned og såg over
terrenget, og ser du kjem med kaf-
fikjelen og vil henta vatn. Eg gjeng
på hi sida av nuten, og ser då eit
spor nede i dalen. Ved nærare etter-
syn ser eg at sporet er nytt, og etter
2 skikkeleg store dyr som i god fart
har fare bak nuten. Eg etter så fort
eg vinn - i krok og krik - hit og dit -
opp og ned, men ingen dyr å sjå.
Da var eg so trøytt og svolten at eg
sette meg ned ved eit lite bekkjesikl
for å eta. Eg hadde så vidt svelgt
siste tugga av ein kavring, då 2
svære bukkar kjem i villt sprang -
så snøen dreiv. Dei ser ikkje meg,
men stemner like på, - og berre 10
m. frå meg bråkastar dei seg for å
ta ei annan leid. Eg skyt - det smell
- og smell enno ei gong, men so set
ei patron seg fast i l6pet, - kul umo-
geleg å få laus. So var det stopp. Eg
tok faret etter dyri, - og der syner
blodflekker at eg har treft. Og so eit
lite stykke til - og der låg ein stor
rein, - ein bukk av dei likaste eg
hev sett - stokk dau.

Eg fekk berre tid til å ta ut inn-
vollane og stappa skrotten full med
snø, og la den slik til at det som
brånar renn ut, og dytta so til med
sng på alle kantar, - og sette byrse-
teinen opp til varde og verja for
fugl og rovdyr.

Ja, no kom konjakkflaska fram
- med skikkeleg veidedram.
Det var som ho ynskte TIL LUKKA
- med det same ho klukka.

Varmt nykokt kjøt - lever og sod
attåt kaffi og anna frå provianten
gav oss eit herleg festmåltid, utan
tanke på sparing. Slit og uflaks
kom på avstand, men vart det
nemnt - so kom det gjerne med ein
glis.

Kvelden gjekk med drPs om
mangt, frå gamle segner og hen-
dingar i viddi, til planlegging av
morgondagen med flåing og heim-
tur med tunge b6rar.

Men i minnet stend denne dagen
og held på lengten og draget mot
viddene. Det var dei einige om -
brØrne Lars og Amund Stana.

Jakta i Forelhogna
Forelhogna Villreinområde, som har
et areal på 1776 km', hadde ei kvote
på,702 dyr og felre 628, fellingspro-
sent 89,5, som er den absolutt h6y-
este innenfor de stØrre villreinområ-
da i Norge!

Fellingstall for de enkelte
kommuner:

Felt
Tolga 90
Os 87

Holtålen 123
Tynset 147

Midtre Gauldal 177

Rennebu 4

Oppsynet
Oppsynet blir leda av en oppsynsle-
der og har bestått av 14 mann som
har utfØrt 84 oppsynsdager (88 dg. i
1993).

Før jaktstart ble det avvikla opp-
synssamling med deltakelse fra fire
lensmannskontorer foruten det loka-
le oppsynet. Villreinnemnda var
også representert på oppsynsmøtet.
Etter jakta var oppsynet samla til et
oppsummeringsmøte.

Fra statistikken ser vi at det er
registrert I.67o (av antall felte dyr)
skadeskyting, den lågste siden regi-
streringene starta i 1980.

Skadeskytingene fordeles med 3

storbukker, 1 liten bukk, 4 simler og
3 kalver.

Oppsynet sier bl.a. i sine kom-
mentarer: Jegerne må bli mere
bevisst kulas vinkling ved gjennom-
skyting av dyr. Rettighetshaverne
må lære seg å fylle ut kontrollkorta
riktig og at jegerne underskriver
kortet fØr de går på jakt. Jaktavtaler
kan ikke opprettes underjakta, disse
må være ordnet til rett tid (1. april)!

Konklusjon: Hpy fellingsprosent,
sjøl om dyra pga. sydlig vindretning
vart stående mye av jakta på de
samme terrengene. Jakta har forl6pt
normalt og skadeskytingsprosenten
er så låg som den aller har vært!

Va

96.7
98.8
96.1

86.4
85.4
23.5

628 89,5

Den h6ye fellingsprosenten er et
resultat av omfattende samjaktavta-
ler.

34Vo av de felte dyra vart felt i
Vingelen (Tolga), da det var mye
sydgstlige vindretninger og reinen
vart stående i fjelltraktene her.

I deler av området er det nattjakt-
forbud (2000-0600). Fire stØrre ret-
tighetshavere hadde tatt i brukjeger-
kontrakter og to av disse + en tredje
rettighetshaver, betaling av jaktkorta
etter kg-prissystemet.

Her har "småbukk"-jeger Arne Tverlid fra Tysse i Samnanger kommune fåil besøk av
jaktoppsyn Olav Lysgård i Forelhogna. Men jakta var eksemplarisk; med ett skudd
på dyret og deretter ble alle formaliteter med skjæring av kodet ordnet umiddelbart!

FOTO. JON J.
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Fokus på kjeveanalyser 0g kondision

T[oss en omfattende biotop- og

bestandsfragmentering har
mange av våre villreinstammer
idag en generelt god "sunn-
hetstilstand". Økt viten og for-
ståelse av villreinens økologi
preger da også i økende grad
forvaltningen av fjellets natur-
arv. Dette gjenspeiler seg blant
annet i kalveproduksjonen,
som er høyest i stammer med
god kondisjon. Vi skal her se

litt nærmere på noen sentrale
forutsetninger for dyras kondi-
sjono og vår overvåkning av
denne.

VILLREINEN 1995

TEKST OG FOTO PER JORDHØY, NINA

Hva er kondisjon og
hvordan måles den?
Begrepet kondisjon forbinder vi
gjerne med en som er i god fysisk
form. I dyreverdenen er den et
uttrykk for graden av opplagrete
energireserver gjennom året. Hos
villrein er forholdet mellom under-
kjevens lengde og slaktevekten
brukt som mål på dyras kondisjon.
Idag er det NINA (Norsk institutt
for naturforskning) som stårr for
kondisjonsundersøkelsene med inn-
samling, behandling og analyse av
kjevemateriale og data fra jegerrre.
Det er viktig at såvel innsamlings-
apparatet som jegerne har gode
rutiner, da det trengs et stort antall
kjever samt nøyaktige vektdata for
å få pålitelige resultater. De 8 vill-

reinområdene som inngår i DN-
programmet for overvå'kning av
hjorteviltbestander og som utføres
av NINA har et rullerende opplegg
for kjeveundersøkelser. Det er også
utarbeidet en tiltaksplan som forde-
ler de spesielt øremerkede villrein-
midlene i DN sitt budsjett til alle
villreinområdene. NINA tar også
på seg kjeveundersøkelser fra disse
områdene (måling, tannsnitt og
aldersbestemmelse).

Jegeren viktig aktØr
Målet er nå å trappe opp denne
delen av villreinovervåkningen slik
at kjeveinnsamling og vektkontroll
foretas arlig i overvåkningsområde-
ne. På sikt bør en ha som mål at
alle villreinområdene kommer med
i en slik ordning. Dette krever et
større apparat med skolering/enga-
sjering av flere aktører fra villrein-
områdene. Her må også vi i forsk-
ningsleddet bidra til en forbedring
av vårre rutiner og organisering, slik
at vi får en mer optimal utnyttelse
av kjeveundersøkelsene som forsk-
nings- og forvaltningsredskap.
Samtidig er det overmåte viktig at
jegeren ser sin nøkkelrolle i dette
bildet og slutter opp om innsam-
lingen. Når en får satt dette syste-
met i drift vil det kunne positiv
effekt på:

* Dialogen med jegerne
* Selvdisiplin hos jegerne
* Bestandskontroll totalt sett
x Basiskunnskap om de enkelte

områder
* Forskningsmaterialet (sikrere

og større datagrunnlag)
* Forvaltningsgrunnlaget
* Avkastningen

Hvilke faktorer påvirker
kondisjon og kalvetilvekst?
Det er gjort mange undersøkelser
for å få belyst hva som påvirker rei-
nens kondisjon. Vi har dermed
bedret kunnskapene om hvordan vi
skal forholde oss for å opprettholde
sunne og livskraftige bestander. Vi
vet at produksjonsgrunnlaget, den
reelle beitetilgangen giennom en

Reinsdyrjegeren - en viktig al<tør på villreinarenaen.
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Seinsommerbeitet er viktig for reinen,

tidsperiode, må stå i godt forhold
til beitetrykket slik at mattilbudet
opprettholdes over tid. Dersom
bestanden blir for stor i forhold til
beitegrunnlaget vil det etter hvert gi
seg utslag i dårligere kondisjon og
lavere kalvetilvekst. I en situasjon
hvor vinterbeitet er nedslitt vil dyra
måtte beite på bl.a. steinlav. Dette
medfører sterk tannslitasje som
igjen nedsetter dyras evne til å
utnytte beitet. Her er det overordnet
viktig å være klar over, og ta hen-
syn til reinens nomadiske levevis
og dens pulserende arealbruk med
rotasjonsmessig utnyttelse av vin-
terbeitene.

Mye forstyrrelser er også påvist
å påvirke reinens kondisjon nega-
tivt og dette gjør seg mest gjelden-
de hos dyr som fra før har dårlig
kondisjon. Ekstreme klimatiske
betingelser enkelte år kan alene vir-
ke negativt inn på vinteroverlevelse
hos fjorårskalv (lavest rang i beite-
konkurransen) selv om dyra har
generelt god kondisjon. Slike spesi-
elle forhold er mest vanlig i områ-
der som er påvirket av mer kystpre-
get klima.

Sammensetningen i en bestand
kan også ha en viss innvirkning på

den kondisjonsmessige utviklingen,
og dermed kalveproduksjonen. En
god andel voksenbukk 3 år og eldre
(15-2O7o) bidrar til tidlig brunst (de
store bukkene driver i gang brun-
sten), og vi får tidlig kalving og
lang sommerbeitesesong for kalver
og simler.

Noen eksempler
Villreinen i Setesdal-Ryfylkeheiene
lever under ekstreme klimabeting-
elser som ofte medfører sterkt redu-
sert beitetilgang pga nedising om
vinteren. Simlene må dermed tære
hardt på kroppsreservene under
svangerskapet, som de senere skul-
le brukt til diing av kalven. Dette
bidrar til at kalvene får en dårlig
start og kalvetapene blir betydelige.
Hos Svalbardreinen finner vi tilsva-
rende marginale forhold. Kalvetel-
linger og kondisjonsundersØkelser
viser da også at Setesdal-Ryfylke-
heiene ligger klart dårligere an enn
mange andre norske villreinområ-
der (se figuren neste side).

I Rondane Nord er det rikt vin-
terbeitetilbud, men liten tilgang på
seinsommerbeite. Konsekvensene
av dette er seinere egglgsning og
brunst. Dette medfører igjen seine-

re kalving og nedsatt levedyktighet
ettersom kalvene får mindre tid til å

bygge seg opp fØr vinteren setter
inn.

Eksempel på menneskeskapte
begrensinger finner vi for eksempel
i Snøhetta, Rondane og på Har-
dangervidda. I Snøhetta ble massi-
ve barrierer mellom sesongbeiter
(trafikkåren over Dovre og regule-
ringen av Auravassdraget) etter-
fulgt av en totalt feilslått forvalt-
ning.

I 1950- og 60-åra fikk bestanden
vokse ukontrollert, kondisjonen ble
dårlig og sultekatastrofen var snart
et faktum.

Først idag, 25 2r etteL er vinter-
beitene i ferd med å rehabiliteres -
takket være økt kunnskap om rei-
nen og fornuftig forvaltning lokalt.
Kalvetilveksten har de siste tra økt
betydelig og dyras kondisjon er nå
synbart bedre. Nedbeitingen på
Hardangervidda i flere perioder
viste seg å påvirke simlenes forme-
ringsevne negativt samtidig som
dgdeligheten hos grupper med lav
rang (fjorårskalv) vnr påtagelig
gjennom vinteren. Så snart stam-
men ble redusert steg kalvetilvek-
sten igjen. Dette viser hvor viktig
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Kalvetilveksten er høyest i stammer
med god kondisjon. Legg merke til de
mange og fine kalvene i denne fos-
tringsflokken. (Forelhogna 29.06.93).

det er å tilpasse bestandsstØrrelsen
etter beitetilbudet.

I Rondane Nordområde er men-
neskelig ferdsel i ferd med å bli en
alvorlig trussel for reinen og i til-
legg til de nevnte naturgitte beite-
begrensingene vil dette kunne få
alvorlige konsekvenser for stam-
men her.

Forelhogna har både gode som-
mer- og vinterbeiter, samt et gun-
stig og stabilt klima. Dette er da
også betraktet som vårt beste vill-
reinområde idag, med kondisjons-
sterke dyr, hPy kalveproduksjon og
dermed stor avkastnins.

Mange oppgayer frarnover
En god kontinuitet i, og styrking av
bestandsovervåkningen vil i åtra

som kommer fortsatt være overmå-
te viktig for villrein-Norge. Store
utfordringer ligger foran og vi må
ikke fristes til å tro at alt er såre
vel. Selv om stammenes kondisjon
og dyras produksjonpotensiale opp-
rettholdes, er bæreevnen (område-
nes produksjonspotensiale) avta-
gende som fplge av fragmente-
ringsproblemet. Dersom vi skal
kunne mØte utfordringene i åra som
kommer må vi alle tenke langsiktig
og støtte alle tiltak som gir 6kt
kunnskap om reinen og dens leve-
områder, slik at forvaltningens for-
utsetninger bedres.
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Etter l(jølbukk i Skiaervedalen
TEKST OG FOTO PERJORDHØY

Et av de mest tradisjonsrike reins-
jaktområdene i Nord-Ottadalen/-
Reinheimen er den hPykvalifiserte
villmarka rundt Skjærvedalen i
LesjaN hgålLom. Ulendt, værhardt
og tungt tilgjengelig er fjellterreng-
et her mellom Kjglen i nord og
Brettingskollan i sør. Like fullt har
disse traktene i uminnelige tider
vært kjent som et storbukkenes
Mekka.

Det fortelles stadig historier fra
gamle dager om hvordan jakthung-
rige Lesjabgnder lot onn være onn
når storbukkene viste seg på den
evige ismassen mot toppen av KiØ-

Det er først etter passering av
VesFSkjærva du møter krevende

tiellterreng i Skjærvedalen.

len. Mange prektige gevir som
henger rundt om på bur- og l6eveg-
ger i Lesja stammer nettopp fra det-
te urlendte strøket på Norges tak og
bekrefter områdets status som stor-
bukkterreng. Gamle fangstanlegg,
pilfunn og steinbuer er andre vitnes-
byrd om dette.

For de mest halstarrige
Med vår tids makelige levesett er
det kun de sprekeste og mest hal-
starrige som opps@ker slike jaktter-
reng som dette. Kanskje er det et
urnorsk instinkt som fører dagens
jegere hit - eller som den kjente
Yagvær og fjellmann Trygve
Håkenstad skriver i en artikkel om
dette fjellpartiet:

"Hos de fleste mennesker stikker
nå og da fram en lengsel etter det
mere primitive og uberørte. Og
denne lengselen kommer vel mere
og mere fram i dagen, etter hvert
som det moderne samfunns kom-
pliserte leveformer tvinger oss inn i
tidens jag".

Ungdommelig jaktglede
En skumrende høstkveld sist jakt
møtte vi Runar (2O år) ved Slådals-
vegen, ned mot munningen av
Skjervedalen. Ung og relativt uerfa-
ren reinsjeger, hva i alle dager had-
de han for slags muligheter i dette
ugjestmilde jaktterrenget, tenkte
jeg. Surklende stØvler etter forse-
ring av stridbare Skjerva og gien-
nom regnvåt til tross - guten hadde
betterde fått storbukken sin, langt
inne ved Brettingskollens fot. Om
han hadde benyttet walkie talkie for
å få informasjon om hvor reinen
var? Langt ifra, han hadde vurdert

situasjonen selv og sett mulighete-
ne ut ifra ulike andre holdepunkter.
Informasjon via radiosamband ville
ikke være tingen å basere seg på,
ettersom det erfaringsvis medfører
store ansamlinger av jegere og der-
med begrensinger i mulighetene til
å få tak i dyr.

Både guttens "foresatte" og
undertegnede ble oppriktig impo-
nert over ungdommen etter å ha
hørt mer detaljert om den fine jakt-
opplevelsen, på veg nedover mot

100 kilos Kiølbukk!
Runar Hole var godt fornøyd
med sin første storbukkiakt.

bygda denne regntunge september-
kvelden.

Under kjptthentinga neste dag
var det storinnrykk av jegere i
området. Ryktene hadde tydeligvis
svirret om dyr i traktene. For en
reinsjeger lønner det seg imidlertid
sjelden il høre på rykter dersom en
vil ha fine jaktopplevelser, nikkes
det oss imellom idet vi når fram til
målet og tar den prektige kj6lbuk-
ken i nærmere øyesyn.

T

,,\
a\
T
D

D

A

Steinbu/læger

1 - 3 dyregraver

4 - 6 dyregraver

Over 6 dyregraver

Massefangstgrav

1 - 3 Bågåstøer

Over 6 bågåstøer

Pilfunn

Konsentrasjonen av fangstrelaterte
kulturminner viser at fiellene rundt
Skjærvedalen alltid har vært et vilitig
ialtterreng fo. vallreiniegere.

(ETTER MøLMEN 1975}.
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Strukturtelling i Rondåne høsten L994
* rssultater og erfaringer

AV ROY ANDERSEN OG JAN HAGELAND

Målsetting
Målet med denne tellinga var å
supplere strukturtellinga som blir
gjort i regi av NINA om våren.
Samtidig ville man samle erfaring-
er ved å gjennomf6re strukturtel-
ling om høsten i hele Rondaneregi-
onen. Erfaringene vil kunne brukes
senere. På sikt vil man kanskje
kunne si noe om bukkefordelingen
og kanskje dens vandring/trekk
innen området - et tema som blir
diskutert.

Strukturtelling om
høsten kontra våren
Det er fordeler og ulemper knyttet
til strukturtelling om høsten kontra
strukturtelling om våren. Om høs-
ten går alle dyregruppene (simler,
kalver, ungbukker og storbukker)
samlet i forbindelse med brunsten,
mens de går mer eller mindre
adskilt ellers i året. Om våren er
man derfor avhengig av å finne alle
flokkene. Dette kan vise seg å være
vanskelig, spesielt hvis det skulle
gå dyr i skogen. Om hgsten går
dyrene jevnt fordelt, slik at man
strengt tatt ikke behøver å finne alle
dyrene. Som en "regel" sier man at
resultatet er bra hvis man får telt
opp 2/3 av bestanden. Helt bra blir
det likevel ikke siden det alltid vil
være endel usikkerhet knyttet til
den siste tredjedelen som man
eventuelt ikke fant.

Det er mye lettere å komme frem
vinterstid, da man har anledning til
å bruke snøscooter. Om hgsten er
man nødt til å gå til fots og får der-
med ikke dekket så store områder
av gangen. Som alle vet kan været i
fjellet være svært variabelt, både
om høsten og om vårren. Forskjel-
len er at om hgsten må tellingen
foregå over en veldig kort periode,
siden brunsten bare varer over noen
få uker. Etter brunsttida er over,
skiller bukkene seg ut av flokkene.
Telling vil da gi et ukorrekt bilde
av sammensetningen i bestanden.

Den 19. sept. 94 vedtok det

organet for Rondane å gien-

nomføne ei høststrukfurtel-
ling av rein i Rondane. I til-
legg skulle undertegnede
(Roy Andersen) ha denne

som en del av hovedoppga-
ven på Høyskolen Hedmark,
avd. Evenstad.

Planlegging
Under strukturtellingskurset som
ble holdt i regi av Villreinrådet på
Kongsvold i høst, ble den praktiske
gjennomfpringen av tellinga plan-
lagt. Her ble hele Rondane delt i
områder (Dovre, Sel - RV 27, RY
27 - Friisvegen og s/r for Friisve-
gen) og det tilgjengelige mannska-
pet ble fordelt mellom områdene.
Siden de fleste hadde vanskelig for
å komme i gang fgr uke 41 (10.
oktober og utover), var det enighet
om å koordinere hovedinnsatsen til
da.

Samordningsorganet dekket rei-
seutgifter for alle, og l6nn for dem
som ikke kunne belaste den ordi-
nære arbeidsgiveren. Det var enig-
het om å dele inn i 4 dyregrupper:
kalv, simler, bukk I% og'2-%, år og
bukker 3% Fn og eldre. Hvis det var
mulig å skille mellom I% og2% åtrs-
bukker skulle også dette giØres.
Tellemannskapet rapporterte resul-
tatene tilbake til Samordningsorga-
net ved Jan Hageland som sam-
menfattet resultatene (egen rap-
port).

SjPl med planlegging på forhånd
går ikke alltid ting som det bør. Det
viste seg at færre enn vi hadde reg-
net med kunne være med på tel-
linga. De som deltok var Trond
Toldnes, Egil Soglo, Tormod
Pedersen, Roy Andersen, Amund
Byrlpkken, Jan Hageland og Hans
Bondal.

Stor-Elvdal Grunneierforening
syntes det falt liten belastning på
dem og tilbød å dekke en rekogno-
sering fra fly i Rondane 56r og
Midt.

Den 9. oktober ble det foretatt
flyrekognosering. I tillegg til å fin-
ne flokkene skulle disse også foto-
graferes slik at man senere kunne
bruke det opptalte antallet på bilde-
ne som et totaltall. Flyturen dekket
hele Rondane Midt og Rondane 56r,
men det ble ikke funnet et eneste
reinsdyr på turen! Både flyger,
Bjørn Fossum og kjentmann foto-
graf Jan Hageland har lang erfaring
med å lete etter rein fra lufta.

Området spr for Friisvegen (Ron-
dane 56r) ble telt opp i l6pet perio-
den 10.-13 okt. Det ble brukt 56,5
timer i felten. Det ble her funnet fire
større flokker på tilsammen 1002
dyr som ga fglgende fordeling: Sim-
ler 48,2Vo, Kalver 24,9Vo, Bukker
l% og 2% år IS,lVo og Bukker 3% år
og eldre Il,87o (se tabell 1).

Resultatet her var bra, det vil si
antall dyr opptelt og bestemt i for-
hold til det totale antallet dyr i
området var hgy. Vi mener å ha
funnet over 3/4 av bestanden i dette
området. Merk at det ikke ble gått
sØr for Birkebeinervegen, på grunn
av tidsmangel. Det kan ha stått dyr
i dette området.

Området Rv 27 - Friisvegen
(Rondane Midt) ble telt opp i lgpet
av perioden 6.-8.okt. Det ble brukt
36 timer i felten. Det ble her funnet
en stor flokk og to mindre flokker.
Tilsammen fant vi 751 dyr i dette
området, med fglgende fordeling:
Simler 39,9Vo, Kalver 3O,2Vo,Buk-
ker I% åtr 7,5Vo, Bukker 2% Fn 9,I7o
og Bukker 3% år og eldre l3,3%a
(Se tabell 1). Resultatet her var bra.
Det ble funnet flere dyr i dette
området nå enn det ble under total-
tellinga og strukturtellinga som ble
gjort vinteren 1994. Legg merke til
kalvandelen som er betydelig h6ye-
re enn det som var tilfelle under
kalvtellinga i sommer.

Området fra Rv 27 tilUla elv ble
telt opp ilgpet av fire dager i perio-
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den 11.-14. okt. Det ble her brukt
40 timer i felten. Det ble funnet få
dyr i dette området, og de som ble
funnet gikk i veldig små flokker
eller enkeltvis.

Det ble funnet drøyt 5O dyr med
en overveiende andel bukk (se
tabell 1). Resultatet her er noe usik-
kert fordi det pleier å være mye
mer dyr her andre tider på året. Det
er ikke sikkert at det er igjen noen
under brunsten.

Rondane Nord ble telt opp i
l6pet av fem dager i perioden 10.-
21. okl Det ble brukt 100 timer i
felten. Det ble funnet en stor flokk i
tillegg til noen småflokker. Den
store flokken bestod av 600-800
dyr. Av denne ble det talt opp 606
dyr som en med sikkerhet kan si er
ulike dyr. Men det var ikke mulig å
få talt opp hele flokken, så vi har
ikke nøyaktig stØrrelse på den.
Resultatet er ikke tilfredsstillende,
fordi det ble funnet for få dyr til å
få statistisk sikkerhet for sammen-
setningen av bestanden. De opptel-
te dyrene utgtrØr bare omkring halve
bestanden. Strukturen som ble fun-
net her var: Simler 35,3Vo, Kalver
2I,9Vo, Bukker W og'U årl8,9%o og
Bukker 3% åtr og eldre 27,5Vo (se
tabell 1). Hvilken sammensetning
var det i den delen som ikke ble
funnet? Legg merke til den hgye
voksenbukkandelen.

Generelt kan vi si at resultatet
sØr for Rv 27 er bra og har stor
grad av sikkerhet, mens det er knyt-
tet større usikkerhet til resultatet
nord for Rv 27. Sammensetningen
kan være riktig, men muligheten er
stØrre for at den ikke stemmer.

Erfaringer
Det ble svært liten tid til planleg-
ging denne høsten fordi beslutning-
en om å forsøke å gjennomfpre ei
høststrukturtelling for hele Ronda-
ne ble tatt på stiftelsesmøtet for
samordningsorganet for Rondane
den I9/9 1994.

Planlegginga ble giort under
strukturtellingskurset på Kongsvoll
den 29/9. Hovedinnsatsen med tel-
linga ble lagt til uke 41 (10. okt.
osv.) fordi det var vanskelig å få
organisert noe tidligere. Det viste
seg da også at det var vanskelig for
endel av dem som skulle være med
å få tid nok til en skikkelig innsats.

I år ble området telt opp samti-
dig. I nord ble det satset på fjell-
oppsynsmennene Trond Toldnes og

Egil Soglo. Slik det ble, kom struk-
turtellinga selvfBlgelig midt oppi
en hel del andre gjøremål som del-
vis var planlagt, og innsatsen ble
derfor spredd. Vi skal være klar
over at dette kommer midt opp i
den mest hektiske tida for fJellopp-
synsmennene, og det kan være van-
skelig å avse nok sammenhengende
tid. Antagelig ville det være gun-
stig å sette på en mann som kan
konsentrere seg bare om tellinga,
og at oppsynsmennene prioriterer å
bistå i denne, i den grad det er
mulig av hensyn til alle andre gjØ-
remåI. Dersom det viser seg at en
må bruke samme personellet i flere
områder, vil det være en fordel å
kunne begynne i en ende. I så fall
er det naturlig å begynne i nord der
reinen er i høgfjellet hele tida. Det

optimale er at en kan drive nogen-
lunde sammenhengende og inten-
sivt når en først setter i gang.

Dersom det er folk nok å sette
på, kan jobben være gjort på noen
få dager. Det bØr ikke være noe
problem å begynne struktuftellinga
noe tidligere. Fra ca. 25. september
er det full brunstaktivitet i flokke-
ne. Dersom en kommer i gang så
tidlig, har en lenger tid på seg til
gjennomfgringen.

Det er mange forhold som vi
ikke har herredømme over som kan
spille inn. Et av de mest vesentlige
er været. I år fikk vi en liten vinter i
siste del av september, mens været
ble helt id6elt i oktober.

Det andre store problemet i Ron-
dane er at reinen i sgr holder seg
nede i skogen til langt på h6sten. I

Lyngsiøen med Lyngkampen i bakgrunnen, Rondane Sør. FOTO ROY ANDERSEN

FOTO ROY ANDERSENTelling av rein på Dørmyrin, Rondane Sør.
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Tabell l. Strukturtellingsresultat for Rondane høsten 1994.

Rondane Sør

Rondane Midt a)

Rondane Midt b)

Rondane Midt c)

Rondane Nord

Antall
Total
1002

751

51

802

686

Sinler
483

300

7

307

243

Kalver Bukk3 U2+
250 118

227 100

rt4
228 114

149 189

Bukk 1+2

15i

124

29

153

105

Prosent

Simler

48,20

39,95

l? 71

38,28

35,30

Kalver Bukk 3 l/2+
24,95 11,78

30,23 13,32

1,96 27,45

28,43 14,21

2t,89 27,47

Bukk 1+2 Kalv/100S

15,07 51,76

16,51 15,67

56,86 14,29

19,08 74,27

15,34 62,01

Rondane nord for Rv27 137

Rondane sør for Rv27 1753

250

783

150

477

203

218

t34
275

?? 0t

44,67

.)n ?<

a1 1l 1)M
18,18

15,69

60,00

60,92

Total 2490 1033

a)=Friisvegen - Rv27 b) = Rv27 - Ula elv

627

c) = Rondane Midt

421 409 41.49 25.18 16,91 16,43 60,70

årr var vi heldige og fant bra med
dyr, men dette er ingen selvfglge.
Det er derfor en fordel å kunne
begynne såpass tidlig og gjøre unna
mest mulig nordover for å kunne
passe opp reinen i sør når den kom-
mer opp. Det er bare å håpe på pent
vær slik at det er mulig å komme
inn i de områdene som er aktuelle.

Flylokalisering kan være greit
nok, men på seinhgsten med lite
lys, god vernefarge på reinen og
kanskje flekkbart terreng er mulig-
hetene for å overse betydelige flok-

ker med rein uhyre store. Antagelig
vil en være bedre tjent med syste-
matisk gjennoms6king på bakken.
Tross alt er ikke områdene større
enn at en ved rasjonelt bruk av
lokalkjente mannskaper som kjen-
ner utsiktspunktene, kan få sett
over det aller meste på ganske kort
tid.

Ved å bruke de erfaringene vi har
fått,bør det være mulig å gjennom-
fgre gode strukturtellinger om h6s-
ten i årene som kommer.
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Alf Andersson

Behandling av felt
vilt
Oppgiøring, flåing og
partering av hjortedyr,
hare og fugl.
lnnb. Kr 224.-

Stein Lier-Hansen
Villrein og
villreinjakt

Villreinjakt er
utfordrende og
spennende. I denne
boka formidler Stein
Lier-Hansen først og
fremst egne erfaringer
fra høstfellet, men
også ny viten om
villreinen som art og
om dens forvaltning.
Med engasjement gis
praktiske tips, enten
jakten foregår i
strålende klarvær eller
under vanskelige
forhold med åling på
vasstrukken mark. Rikt
illustrert.
Innb. Kr 320.-

Åke sidstrdm m.1.
Eltersøk av
skadet vilt
Opplæring og dressur
av ettersøkshunder.
Ettersøk av hjortevilt.
Ettersøk av småvilt.
Illustrert med
tegninger og fotos.

Innb. Kr 240,-

Video:
Vådeskuddet

Bøkene fås i
bokhandelen
eller fta

Knut Angaard
Skyting med
jaktrifle
Omfattende bok om
våpen og ammunisjon.
Rifla i praksis:
klargjøring,
innskyting,
skytesti llinger,
skytetrening, løpende
elg, jaktfeltskyting,
praktisk jakt,
våpenstell m.m.

Innb. Kr 260,-

Anne Buvik
[ttersøkshunden
- trenlng og
godkjenningsprøver

Forfatteren har her
samlet en rekke
dyktige hundefolks
erfaringer fra spor- og
søksarbeid med hund.
Boka omhandler alt fra
anskaffelse av hund til
kunsten å arrangere
viltsporprøver.

Innb. Kr 240.-

Landbruksforlaget
Boks 9303 Crønland 0l 35 Oslo Tlf.: 22 17 33 40
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Soga om Kvitbukken og Læreguten
AV OLAV S. HAUGSE FOTO MAGNE HALLANGER

I siste nr. av "Villreinen" avslutta eg
melding frå OksenhalvPya slik:
"Vonar å koma attende med ein
meir positiv rapport ved neste kors-
veg."

Diverre kan eg ikkje det. I ein så

liten stamme er overvåking relativt
enkelt. Dei mest markerte dyra har
til og med navn. To av desse er
Kvitbukken og Læreguten - dei to
største bukkane i flokken. Den før-
ste er den einaste attlevande av dei
opprinnelege. Han har heile tida
awist alle opponentar.

Einstøing store delar av året, men
i paringstida den suverene herskar.
Noko dei alt for mange kvite dyra
vitnar om. Berre ein var godteken av
den lunefulle, nemlig Læreguten.
Truleg fordi han underkasta seg den
gamle i eitt og alt. At den unge vart
større og tilsynelatande mykje ster-
kare såg ikkje ut til å ha betydning.
Eg trudde lenge at i naturen var det
berre den største og sterkaste som
styrde utviklinga. Men i reinsflok-
ken ser det ut til å vera nokre men-
neskelege trekk. Av og til kan den
lure, bereknande og illsinte få altfor
stor makt, uten å inneha dei rette
kvalifikasjonene.

Konsekvensen av dette måtte ver-
ta at hausten -94 skulle Kvitbukken
ut, til fordel for yngre og langt betre
gener. Underteikna hadde avtale
med reinsdyrlaget om overtaking av
hovudet til utstopping. Slett ikkje
fordi det var fint. men heller fordi
det var særmerkt og knytt til mange
gode minne. På denne bakgrunn vart
det mi oppgave i haust å leita opp
dette dyret.

Men diverre, etter mange dagar
og med god hjelp av fleire måtte me
berre gje opp. Han dukka heller
ikkje opp til brunsten. Når slike drif-
ter brenn som eld i blodet er det ber-
re ein ting som kan halde han borte
frå det gode selskap. Siste gongen
han var sette med sikkerheit, og
fotografert, var 31. juli. Då var
Læreguten borte. Han var observert
74 dagar fgr.

Det finst framleis ikkje andre for-
nuftige forklaringar enn tjuvjakt.
Alltid dei største og mest attraktive
dyra som vert borte. Dei stØrste buk-

kane er systematisk rydda ut.
Kva er så gjort dette året for å

koma problemet til livs? Reinsdyrla-
get og oppsynsmann Magne Hal-
langer har heile tida hatt eit godt
samarbeid med lensmannen. Det er
organisert tilsynsruter med rapport
på spesielle skjema. På denne måten
set me observasjonane i system.
Men diverre - ingen lgysing i sikte.
Vonar berre avklaring må koma før
det gode miljøet som har bygd seg

opp i grendene rundt halvpya smul-
drar opp i stygge mistankar og
skuldningar. Motivet kan ikkje vera
noko anna enn Økonomisk vinningl?

Mismot og makteslpyse må ikkje
ta frå oss gleda over det positive i

året. 15 velskapte kalvar vart fØdd
og vaks opp. 2 av desse merkte seg

ut som uvanleg små. Under jakta
sist haust vart det observert ei lita,
mager simle. På dette grunnlag vart
ho felt. Stor var undringa, dagen
etter, då dei to småkalvane kom
attende til slakteplassen. Den vesle
ungsimla hadde tvillingar! Desse to
enda 69, naturleg nok, i frysaren. 7

dyr vart tekne ut av flokken dette
året. Mellom anna ei 1 1/2 års simle
med "langt framskreden hoftefeil" (i
fylgf e distriktslegen).

Under tvil, men likevel med eit
stort ynskje avsluttar eg som i fjor:
Vonar å koma attende med ein posi-
tiv rapport ved neste korsveg

Kvitbukken i 1992

Vinterstemning på Dalsete
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Med kokte poteter 0g "skråbukk" giennom Langfjella
AV FJELLOPPSYN PER AKSEL KNUDSEN FOTOS JON J. MELI

Langt oppe i Nord-Østerdalen satt
en kar og kokte poteter. For uten
poteter, dro han aldri til fjells!

Riktig fine poteter var det. Faste i
konsistensen og uten åler. De ble
omhyggelig pakket inn, før de sam-
men med kamera og annet utstyr,
først satte kursen ned dalføret mot
flatbygdene. Så dro de tvers
over landet, over Sognefjorden og
like til Borgund, f6r stigningene for
alvor begynte. Her traff han Lars
Skytter, for nå skulle nordfjellarei-
nen foreviges, både som steik og
evig vandrer.

Noen av leserne har kanskje
allerede luktet lunta, - at det er vår
kjære redaktør, som er på utflukt.
Ganske riktig! Men hvorfor Lang-
fjella? Jo, for det har seg slik at
kjært barn har mange navn. Ser du i
eldre forvaltningsstoff, finner du
Hallingskarvet-Hemsedal villrein-
område, evt. Hemsedal-Hallingskar-
vet, eller bare Hallingskarvet (Dvf.
hadde vanskelig for å bestemme
seg). Det var en stri tørn før vi fikk
gjennomslag for vårt eget navn,
Nordfjella. Så av frykt for at noen
av leserne skulle rygge hvis de så
navnet Nordfjella i overskriften, har
jeg valgt å bruke Langfjella. Det er
likevel dette vi må lytte til, dersom
vi skal få med oss værmeldinga ...

Med tung sekk og kokte poteter i
bånn, bar det innover Sanddalen og
opp et forferdelig uveisomt terreng
til Bukkestein.

Her ventet fjelloppsynet for å ta
seg av den videre fgringen. Ingen
rein sett, noe redaktøren godt kunne
forstå, for reinen levde ikke i slikt
terreng i Forelhogna!

Dagen etter bar det opp Fødals-
nosi, i et enda verre terreng, hvis
mulig. Lars Skytter kleiv som en
katt, mens redaktøren pustet tungt i
skodda som lå over toppen.

- De. æ fullt ut bra nok sikt, sa
Lars.

- Fint å gao.
Så bar det utover ur, stein og glat-

te snØbreer av en karakter som Vår
Herre neppe kan ha vært opphav til.

Plutselig fanger blikket spælen på
tjuge svinsende bukker som skjærer
ned de verste bratthellingene. Aldri
har redaktøren sett bukk bevege seg
med slik fart. Dansende diagonalt
ned ura, som om de ikke berØrte
bakken i det hele tatt!

I forfjamselsen over å få fram
kameraet, havner han på magen,
med sekken godt plassert over hodet
frampå armene ...

- De æ berre skraobukk. de. sier
Lars.

- Her i Lærdal e dei fØdt med
lengre føte pe utsida, så dei lett kan
ta se fram bortette halli. De æ mest
skraobukk me ha her. På austsida æ
de meir hålerein ...

Glad for at ingen ting var brukket
(og potetene var der fremdeles), tar
redakt6ren seg møysommelig opp.

Etter en kort diskusjon fant vi ut
at han skulle f6lge fjelloppsynet til
Djup, skråbukken til tross. Det ville
være for jævlig å bære potetene
samme veg tilbake ned Sanddalen,
nå når vi endelig var kommet til
vannskillet.

Vi kom ned til Mjølgebotn (Al) i ei fin
kveldstund. Per Aksel kunne fortelle at
her hadde han hatt store opplevelser
med Nordfiellareinen under strukturtel-
linger.

Turen starta her fra Sanddalen, med den gamle og nye Sanddalshytta nederst
i dalen- Sanddalen er et av de gode villreinterrengene i Lærdal.
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Lars Skytter bestemte seg for å
dra etter dyra. (Felte en kalv noen
timer senere.)

Ned mot Djup var det kun hole-
rein å se. Vel og merke av den typen
som aldri kommer fram fra holene...

Villreinutvalgets formann hadde
signalisert over oppsynsradioen at
han ville ha beskjed når vi hadde
igjen en halv times tid fØr vi var
framme. Det ville si omtrent ved
mØrkets frambrudd.

Turen videre over fjellet gikk
uten dramatiske hendelser, men
redaktøren lot seg imponere over
storslåtte botner på austsida.

- Slike botner har vi ikke i Forel-
hogna, sa han. Samtidig lurte han på
hva dyra levde av vinterstid.

Over Skriiu gikk det imidlertid
ikke bedre enn at fjelloppsynet måt-
te ta et par sidestepp med det resul-
tat at oppsynsradioen tok en lang
bue uti vannet. Etter å ha prøvd å
fiske den opp i Adams drakt, fulgte
et merkelig sirkus.

Redaktøren foreslo nemlig at vi
skulle forandre elvelgpet, slik at vi
tØrrla området der radioen hadde
tatt vegen! Som sagt, så gjort! Sten
på stein fulgte, både store og små,
mens svetten piplet fram på pannen.
Men vannet, det bare steg og steg
med betydelig overl6p, samme hvor
stor demningen ble. Til slutt, så var
det redaktøren som Øynet radioen på
et grunnere parti et stykke borte. Og
vips, så var radioen oppe. Det var
imidlertid bare noen gurglende
lyder i den, så ytterligere kontakt

Ved passering av Skriiu, mista fjellopp-
syn Per Aksel sikringsradioen i elva.

Vatnet var kaldt, så det var ikke noe rart
i at han oppførte reine krigsdansen da

den vart plukka opp igjen!

med villreinutvalgets formann var
fåfengt.

Formann Ola satte store /yne da
vi plutselig stod på stølsvollen. Han
ventet med rakefisk av beste Djups-
kvalitet, men hadde forståelig nok
ikke satt over potetene.

- Men je har kokte poteter i sek-
ken, je, sa Jon.

- De er kokt oppi Os i Østerdalen
og bØri hele veien over Langfjella til
Djup...

Her endte potetene, i rakefisklaget hos Ola Dusegard. Bildet er tatt dagen etter vi
ankom Djup og vi er klar for ny avmarsj i Nordfjella. Ola (til v.) som var leder i villrein-

utvalget, tar her en prat med fjelloppsyn Per Aksel, Dessverre var dette siste gangen vi
traff Ola, for bare ei uke etterpå drukna han under fiske i Geitevatnet - like utafor setra.
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Magxle E{al[anger?
gårdbruå<eren s$xn flytta til fjells!

Nå jao helt bokstavelig sk*l en
ikke ta overskrifta, men så
langt fra er det hsiler ikke!

Magne har vært gardbru-
ker på €n sau-, frukt- og hær-
gård, nesten rett over Valla-
viktunnellen i Ulvik kommu-
ne, fr* 196O0 da han som 24-
åring overtok garden.

Og da han sammen med
kona hadde drevet garden i 22
år fram til 1982, var dattera
også blitt 24 åiU og for å hotde
tradisjonen ved like, overtok
hun og mannen drifta på gar-
den.

Dette passa Magne bra, for
da,fikk han gå over på en jobh
som,han likte vel så godt som
å være gardbruker - å være
"frif*ntl' i \/estlandsfjella som
oppsynsmann!

AVJONJ. MELI

Starta med 3 mnd-s engasjement
Magne bor sjøl midt i et av landets
minste villreinområder; Oksenhalv-
Øya,men det var ikke her han skulle
komme til å jobbe - derimot i lan-
dets største villreinområde; Har-
dangervidda!

Det hadde seg slik, at kona
begynte å skrante og garden trengte
derfor nye og yngre krefter og sam-
tidig under overdrainga av garden,
dukka det opp et 3 mnd's engasje-
ment for Oppsyns-utvalet for Har-
dangervidda som Magne søkte på
og fikk.

Det vart bygd kårhus på garden
da han måtte abdisere, som Magne
sier, og no er han så inderlig godt
fomøyd med ordninga som kom
istand i 1982!

Inn i oppsynskorpset for
Hardangervidda
Slik ble gardbrukeren oppsynsmann
på sine "eldre" dager - hvis en kan
snakke om eldre daser da han skifta

<f']lEr "..*_ r

jobb i sitt 46-ende år? Varigheta av
jobben ble etterkvart ett l/2 årsverk
og det ligger den også på i dag.

Oppsynsområdet er Vestvidda,
mest i Ullensvang og Eidfjord, men
også Ulvik, Røldal, Odda og i reins-
jakta der reinen er. Oppsynsjobben
består i vanlige oppsynsoppgaver
og ettersjå at vernereglene blir fulgt
i verneområda. Forgvrig bistår opp-
synet med prflvefiske, fiskeutsetting
og tellinger i villreinforvaltninga.

Arbeidet innenfor villreinforvalt-
ninga er det mest positive Magne er
med på, og han har vært så heldig å
være med, nå avdøde, Terje Skog-
land på mange jobber innenfor dette
området.

For å komme til fjells, er Magne
avhengig av både å bruke ferje og
lengere biltur, og derfor blir han
værende i fjellet til en jobb er unna-
gjort. Han holder da mye til ved
Tinnhølen, gamle Sandhaug, Hans-
bu, Rauåne (Kvennsj6en) og på
Finse.

Under villreinjakta er det mye
fokusert på skadeskytinga på Vidda,
men her vil Magne si, at forholdsvis
er den ikke stØrre her enn i andre
områder, og så lenge det er jakt, vil
en ikke helt unngå at enkelte dyr
blir skadd, sjøl om måLlet er å unngå
skadeskytinger i villreinjakta !

Historier fra siste året på Vidda
En oppsynsmann vil ofte komme ut
for pussige opplevelser i jobben sin,
eller at historier kan vandre mann
og mann imellom på de store vid-
der, og da jeg ber Magne komme
med ett par fra siste året, har han
disse å bringe til torgs:

Den uheldige jegeren!
Det ligger om sofllmeren en same-
leir ved Krøkja på gstvidda og her
var det ei samekone som gikk med
ei simle i grime og band. Uheldig-
vis slet simla seg og dro innover
Vidda med både grima og bandet.

Magne Hallanger, til h., har vært med
Terje Skogland på mange oppdrag på
Hardangervidda. Her en maidag med
veiing av nyfødte reinskalver,

FOTO: JOHAN BRUN
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Magne fotogralerer en del siøl og her har han fanget inn et fint
stemningsmotiv, der reinen i fred og ro beiter saftige myrvekster.

Det som måtte skje - det skjedde!
Under reinsjakta vart simla felt av
en f@rstegangsjeger, og den som
vart lang i maska da han kom fram
til dyret, var sjølsagt jegeren som
vart stående i undring og sjå at
dyret hadde både grime og band!

Hele saken vart etterkvart opp-
klart og samekona sa etterpå, at de
hadde blitt enige om fordelinga;
jegeren fikk beholde kjøttet, mens
ho fikk tilbake grima og bandet!

D en uhe ldi ge v il{o rske ren !
På Hardangervidda drives det endel
vinterfellinger for pr@vetaking, og
slik var det også sist vinter. Været
var heller dårlig da de drev med
dette, og en dag klarte de å ta seg
fram til Mår Turisthytte på kom-
passkursen. Der diskuterte "ar-
beidsgjengen" om de skulle legge
seg inn eller pr@ve å ta seg nord-
over etter turistl@ypa fram til Fager-
heim. Det siste alternativet ble
valgt, sjØl om de knapt kunne sjå
fra stikke til stikke.

Det var tre scootere i følget og
Magne kjørte den siste med reinfor-
sker Gøsta på kjelken. De hadde
kommet et godt stykke oppi Kåsa-
dalen, men hadde store problemer
med å fplge turistlØypa, da Magne
skulle glgtte seg bakover og oppda-
ga til sin forskrekkelse at kjelken
var toml

Det var en ting å gløre; snu og
kjpre tilbake! Et godt stykke bar det
mot Mår f6r endelig Magne såg noe
mørkt dukke opp i sngdrevet. Der
kom Gøsta stavrende etter merke-
stikkene og uttalte etter m/tet igjen,

at han aldri hadde f6lt seg så forlatt!
Om de bandt fast Gøsta til kjel-

ken resten av turen, vites ikke, men
alle kom tilslutt velbersa fram til
Fagerheim!

Hvordan klare seg under
vanskelige forhold
Da Magne fortalte denne historia,
måtte jeg spøre han om han har
noen leveregel for å klare seg i kri-
tiske situasjoner:

- Du må kjenne din begrensning
og vite hva du er istand til, og en
ting til - kart og kompass må alltid
være med på turene og tilgjengelig
hvis skodde og uvær setter inn!

Sjøl har han aldri gitt opp noen
gang og lagt seg til ute, uten at det
var med i ruteopplegget. Sent kunne
det bli og dgdsens sliten har han
vært, men til hus har han kommet
seg hver gang, takket være som han
sier, han har lagt inn sikkerhetsmar-
giner og de har komrnet vel med!

Det har blitt mange strabasiøse
turer, men Magne sier nå, når han
raskt nærmer seg de 60 ar, at å ta
fjelloppsynsmannsjobben var noe
av det fornuftigste han har gjort i
sitt liv, og den har brakt han mange
fine år!

GRANBERG

GARVERI

Eru høsten 1995 kan jegere og
I 'andre få sende inn skinn av

elg, hjort, rein og geit for å få
dem garvet til nappaskinn, dvs.
skinn til jakker, vester, bukser,
OSV.

fl " 
om gratis brosjyre: "Hvor-

l) dan huder os skinn skal
behandles". SamI en orientering
om pakking og forsendelse.

p llers mottar vi som før alle
I-l typer skinn for pelsberedning.

Og vi har alltid haugevis av alle
typer skinn til salgs for ethvert bruk.

GRANBERG GARVERI
5582 ØLENSVÅG

TLF. 53 76 87 44
FAX: 53 76 88 71
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B rattefj ell - Vindeg gen:

Konfliktkart r
et hjelpemiddel i villreinforvaltninga

AV MILJØVERNKONSULENT SVEIN VETLE TRAE

I eit lnternasjonalt bcvarings-
økologisk perspektiv ligg det ei
stor utfordring i korleis me
skal forvalte dei gienverande
villrrinstammene i Noreg.

Forvaltning vert ofte basert
på synsing og tru, og meining-
ane om korleis ein skal nå måI-
settinga er mange. Temperatu-
ren i diskusjonane vert ofte
hgg, noko som i og for seg kan
vera positivt. Det er allikevel
verdt å minne om at det i vill-
reinforvaltninga er forskjell på
teologi og biologi.

I det interkommunale pro-
sjektet "Samarbeid om natur-
forvaltninga i Bratte{iell-Vind-
eggen Villreinområde", der
kommunane Seljord, Vinje,
Tinn og Hjartdal er med, har
me prøvd å gå nye vegar i å
visualisere kor skoen trykker.
Informasjon og utarbeirling av
konftiktkart, har vore stikkord
i arbeidet.

Erfaringar frå prosjektet
visar at visualisering av kon-
fliktart og auka kunnskap om
kmleis ein skal møte utford-
ringane krever pedagogiske til-
nærmingsmåtar.

Det har vore hevda at det einaste
pedagogane har tilført verda er far-
gekrittet! Dei som hevdar dette tek
truleg skammeleg feil; ordet peda-
gog betydde eingong "skrivefpr sla-
ve." I våre dagar, med PC og kopi-
maskinar, har me blitt såpass skri-
veføre at forvaltninga druknar i
papir, men sulteforast på ny kunn-
skap.

I villreinforvaltninga som i alt
anna har me behov for operasjonell
kunnskap. Frå feltarbeidet med vill-
reinteljingar og observasjonar må
me få fram opplysningar om stam-
mas utvikling og kondisjon. Men
det som er like viktig er å klargjera
villreinstammas arealbehov for
kommunepolitikarane. Det er dei
som saman med administrasjonen
har ansvaret for arealdelen i Kom-
muneplanen (Jfr. Plan- og byg-
ningslova).

Heilskapleg forståing
For å få til ei heilskapleg forståing
og eit betre grunnlag for planleg-
ging og forvaltning av fjellområda
våre i eit langsiktig perspektiv, må
det bli eit betre samspel mellom
grunneigarar og viltforvaltning,
kommuneadministrasjon og politi-
karar.

I eit historisk perspektiv har vill-
reinen spela ei stor rolle i mange
norske fjellbygdars kultur. Alt for
8000 år sidan budde det menneskje
ved Sumtangen på Hardangervidda
som levde av villreiniakt. Uten

samanlikning forgvrig, kom Har-
dingfela fyrst inn i norsk kulturliv
på 1600-talet.

Til samanlikning var den norske
folkemusikken ganske utd/yande
for berre nokre årtier attende. Men
nokre eldsjelar klarte ved ihuga
arbeid å bevare slåttearven og tradi-
sjonen; Noko me i dag er veldig
glade for. Slik er det også med dei
26 villreinstammene me har att i
Noreg i dag! Eldsjeler i villreinut-
val, villreinnemder og fiellstyrer
står på for å oppretthalde livskrafti-
ge villreinstammer. Frå sentralt
hald blir det også peika på at Noreg
har eit internasjonalt ansvar for å
taka vare på villreinstammene og i
det seinare har DN vore flinke til å
setta av midlar til lokale vilttiltak
og større overvåLkingsprogram.

Desverre ser ein at det innanfor
villreinforvaltninga av og til opp-
står konfliktar og speldynamikk
som ofte kjem fram gjennom radio
og presse. At det er, ein hgg tempe-
ratur i korleis ein skal nå måla, er
berre positivt. - Men etter mi mei-
ning vitnar ein del av utspela om
stor mangel på kunnskap om pkolo-
gi og forvaltning, og ikkje minst
evne og vilje til å tileigne seg ny
informasjon.

Konfliktkart og kommunikasjon
Dei fleste er vel kjent med sun-
dagsskulelærarens flanellograf og
folkeskulepedagogens fargekritt.
Ved hjelp av ny teknologi innan
EDB er det i dag mogleg å nytte eit
dataverkty for innsamling, lagring,
bearbeiding/geografisk analyse og
presentasjon av geografiske data til
bruk også i naturforvaltninga.

Gjennom det interkommunale
prosjektet "Samarbeid om naturfor-
valtninga i Brattefjell-Vindeggen"
har me utarbeida konfliktkart til
bruk i villrein- og arealforvalt-
ninga. Me har brukt både eit system
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Eksempel på eit konfliktkart i OCAD-versjon.
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med låg brukarterskel (OCAD), og
eit system med hgg brukarterskel
(Grs).

Det fØrstnevnte er utvikla i
Sveits og er brukleg i t.d. villrein-
nemd og -utval til systematisering
av innsamla data. Det er rimeleg i
innkjøp og har låge driftskostnadar,
er lett å ajourhalde og fungerar
greit som eit visualiseringsverkty
til bruk i sakshandsaming.

Det sistnevnte er eit tyngre
EDB-verkty som er tiltenkt td. den
kommunale vilt- og arealplanleg-
ging. Det krever ein god del data-
kunnskaper, men er eit system som
har mange moglegheter i framtidas
forvaltning. GIS er meir enn eit
system for å produsere kart, då det
gjev moglegheter for å samanstille
og analysere ulike informasjonar,
avdekke konfliktar mellom areal-
bruk, plassering av funksjonar i
høve til gjevne føresetnadar, samt i
tillegg i andre tilhøve som kan pre-
senterast på kart, som grunnlag for

planlegging ogleller beslutningar.
Erfaringar visar at innfgring av

ny teknologi i kommunane er ein
omfattande prosess som vil vera eit
omfattande løft både økonomisk og
organisatorisk.

Gjennom prosjektet fant me også
ut at kommunane har dårrleg over-
syn og systematisering på relevante
data for naturforvaltning. Ein spØr-
reundersØking der me ba om ulike

opplysningar, avdekka ei rekke
manglar. Det er viktig å hugse at
produktet ein får ut av eit datapro-
gram er avhengig av kva ein legg
inn av opplysningar (datafangst).

Tilslutt er det viktig å få fram at
EDB-verkty aleine lByser ikkje alle
problemer, om det fungerar aldri så
godt og datafangsten er aldri så
god. Menneskja idag må, som våire
forfedre på Sumtangen for 8000 år
sidan, lære seg å kommunisere
betre. Festtaler om villrein og for-
valtning er lite verdt dersom det
ikkje fører til praktisk handling!
Framtidas forvaltning av natures-
sursar krever ikkje berre fleirfagle-
ge og tverrfaglege tilnærmingsme-
todar. For å lykkast er me avhengig
av å operere på "det kommunikati-
ve stadiet", dvs. nytte metodar der
jegarur og grunneigarar, viltforval-
tarar og politikarar pratar same
språk.

<<RIFLESTROPPEN))
- gjør go?e jegere til be?re dkyttere!

Er en patentert ottøttereim, lom
gørantert forbe?rer ?in d kytefer7ig llet /
Ypperliglom bære.t tropp til r,å2y6

ellcr tilå?rafeb uib me7.

Forhandles av iakl- og våpen-
forretninger over hele landet.

I{r, 234- + porto/oppkrav

Gode tilbud på våpen og jalrtutsQ"r
Ring og vi æn1er 7eg brotjyre

HÅTEo,{t JAKT OG FRITID
Tønmereik Gård, 5155 Torød

TIf.: 35 58 38 23 - F*: 33 58 55 32

Grrngedalstangen
Ein liten villreinflokk kom trek-
kande fra Setesdal Austhei og inn i
denne "båsen" i Vinje i 1983. Der
er lite som hindrar reinen i å trekke
vidare og inn på Hardangervidda,
men dyra har stoppa opp her. Og
det tyder på at dei trivst!

A.O. Vinje skreiv i eit dikt:

No hev det lenge vore regn,
so reinen dreg mot sud.
Eg råkar visst ein dyrehop
alt nord ved Flotebu.

Flotebu ligg i austenden av Grunge-
dalstangen, så her har nok vore dyr
i gamal tid og. Det er likevel lenge
sidan, slik at det var svært fine lav-
matter for reinen som kom fra ned-
slitne beiter i Setesdalsheiane.

Eit vald på Hardangervidda
Forvaltningsmessig så er Grunge-
dalstangen eit vald på Hardanger-

Knut Tveiten - veteranen på Grungedals-
tangen, Her med reinslakting på tangen
med det oppdemte tot"* o"lbro 

N,LS Lro

vidda, men får kvoten uavhengig
av storleiken på Hardangervidda-
kvoten.

Området ligg mellom Grungedal
og Totak, og har berre ca 40 000 da
snaufjell, men reinen nyttar og
mykje bjørkeskogområda rundt,
særlig mot Totak.
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7ffi VÅPENFoRRETNING s^cerggz

WS{ITRøGEBERG AS

STORVILTJEGERE

Siden 1937 har firmaet Willy Røgeberg AS
hjulpet jegere og sklttere med våpen, utstyr,
råd og vink.
Siden vi flyftet fra Torggaten for 5 år siden har
omsetningen stadig steget, og i {or omsatte vi
flere registreringspliktige våpen enn noen
andre (selv skr)'t er vel skr1.t).
Bak disken finner du entusiaster med lang og
bred erfaring innen de fleste jakt og
skytegrener.
Besøk oss i VILLMARKSHUSET og opplev
en atmosfære og en service som er topp og
priser som er helt til bunns.

Med vennlig hilsen
Willy Røgeberg AS

høve til beitet. No er stamma på ca
4O dyr, og det vert felt 12-15 dyr
årleg. Det er god kvalitet på
dyra, med kalvevekter på 2O-25 kg.
Området er vel uvanleg enkelt å
forvalte, avdi ein har årlege nøyak-
tige tellingar, og ein fellingsprosent
på 100!

CHRISTIAN KROHGS GI 16
0186 oSLO - NORWAY
BANKGIFIO: 9001.06.9287
POSTGIRO: 625 0538236
fLF-t 22 17 65 49
FAX: 22 17 53 45
FORETAXSNR.; 9&324778

ein liten willreinbås
Sumarbeita må nok reinen dela

med andre dyreslag og. Der er
både elg, hjort, rådyr, sau og geit.
Lengst i vest ligg to fellesst/ylar
for geit. Ellers er der mest ikkje
hytter, og liten trafikk av folk både
sumar og vinter.

Fyrste jaktsesongen var i 1985.
Grunneigarane (ca 2O), var litt red-
de for at ei intensiv jakt kunne
presse dyra ut av området. Difor
organisera dei seg i 5 jaktlag, og
berre eit jaktlag kunne jakte om
gongen. Det skulle heller ikkje jak-
tas kvar dag. Ordninga har dei
framleis og det går greit.

Nøyaktige tellingar
og fellingsprosent på 100
Grunneigarane får heile kvoten
som frie dyr, og bestemmer sjplve
(i samråd med viltnemnda), kva
slags dyr som skal fellast. Vinter-
stammen var ei tid ca 60 dyr, men
dette såg ut til å vera i meste laget i

Fra Grungedalstangen med Gravdalen
og litt av Totak i bakgrunnen.

AV OLAVVESAAS

Med ei så lita stamme så er ein
sjølvsagt redd for vanskar p.g.a.
innavl. Noko unormalt mange til-
felle av albino dyr er der nok, men
om dette har med innavl å giera er
uvisstl

I

FOTO HALVOR REINSVIKI
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Kan reinsimlas kondisjon og alder
påvirke fosterets trjønn?

AV EIGIL REIMERS,IINIVERSITETET I OSLO, BIOLOGISK INSTITUTT, AVD. FOR
GENERELL FYSIOLOGI, BOKS 1051, BLINDERN, 0316 OSLO

I 1973 publiserte Trivers og Wil-
lard et arbeid der de påpekte at
hunndyr under gitte forutsetninger
kunne justere kjgnnet på avkommet
for å øke egne geners tilstedeværel-
se i fremtidige generasjoner. De
brukte rein eller caribou som
modell fordi denne arten bedriver
polygyni eller "flerkoneri", og fordi
det er stor stØrrelsesforskjell mel-
lom bukker og simler.

I f@lge deres hypotese skulle
simler føde flere hannkalver enn
hunnkalver når de var i god kondi-
sjon (store og fete) og færre hann-
kalver enn hunnkalver nårr kondi-
sjonen var dårlig.

Logikken bak deres hypotese er
at en simle i god kondisjon er bedre
i stand til å bære frem og ilnme en
kalv enn en simle i dårlig kondi-
sjon. Ved slutten av ammeperioden
vil derfor en kalv født av en kon-
disjonssterk simle være større,
tyngre og mer overlevelsesdyktig
enn en kalv født av en mindre kon-
disjonert simle.

La oss forutsette at denne for-
skjellen i kalvenes livskraft ved
slutten av ammeperioden vedvarer
inn i voksen alder, og at forskjellen
i kondisjon har stØrre betydning for
bukkens formeringssuksess enn for
simla's. Det innebærer at en bukk i

god kondisjon har bedre forutset-
ninger for å ekskludere andre buk-
ker fra å delta i paringen og deri-
gjennom selv inseminere flere sim-
ler. En simle i tilsvarende overlegen
kondisjon vil, selv om hun sikkert
vil være en "bedre" mor for sin
kalv. ikke ha i nærheten den forme-
ringssuksess som bukken som sprer
sitt arvestoff på mange simler.

Oppsummert betyr dette at en
voksen velkondisjonert simle som
føder en hannkalv vil etterlate seg
flere barnebarn enn en tilsvarende
kondisjonert simle som føder en
hunnkalv. På den anne side vil en
skrgpelig kondisjonert simle som
føder en datter etterlate seg flere
barnebarn enn en tilsvarende simle
som føder en bukkekalv fordi den-
ne kalven vil som voksen bli domi-
nert av stØrre bukker og derfor hin-
dres i åbedekke simler.

Hypotesen høres besnærende ut,
men holder den "utendørs"? Det er
vanskelig å uttale seg bastant om
dette. Hypotesen har i ettertid vært
testet på en rekke polygyne ("flere
koner") arter der st6rrelsesforskjel-
lene mellom kjønnene er store
(Clutton-Brock & Iason, 1986).
Resultatene spriker i alle retninger
fra normal kjØnnsfordeling blant
avkommet (50:50), størce andel

hanner og til stprre andel hunner.
Ettersom rein og caribou er brukt
som modell i Trivers og Willard's
hypotese er det interessant å analy-
sere fosterdata fra denne arten.

De data vi forel6pig har tilgjeng-
elig stammer fraJ villreinområder i
Syd-Norge (Tabell 1), og er inn-
samlet gjennom vinteren fra
november til mai i forbindelse med
diverse fellingsprogram og snøras.

Data fra Forelhogna, Knutshg og
Hardangervidda i 1983 er hentet fra
Skogland (1986). Villrein mister
vekt gjennom vinteren og for de
drektige simlenes vedkommende
skyldes vekttapet i vesentlig grad
utviklingen av fosteret. For å redu-
sere effekten av forskjellige inn-
samlingsdatoer er fostervekten lagt
til simlevekten for å gi simlenes
slaktevekt.

Andelen hannfostere produsert
av simler på gode, middels og dår-
lige (eller slitte) beiter var hen-
holdsvis 76, II2 og 100 per 100
simlefostre (Tabell 1). I totalmateri-
alet var kjønnssammensetningen 94
hannfostere til 100 hunnfostere.
Ingen av disse kjønnsforskjellene
var statistisk holdbare, hvilket
stemmer med Trivers og Willard's
hypotese. I en reinbestand vil sim-
lenes middelvekt svinge om et mid-
delpunkt med et rimelig likt antall
simler med vekter over og under
middelvekten. Ettersom simler med
vekter over middelvekten i følge
hypotesen har en tendens til å føde
flere hannkalver, mens de under
middelvekten har en tendens til å
føde flere hunnkalver, skulle
kjønnssammensetningen blant fos-
tre komme likt ut. Resultatene
stemmer også overens med et tam-
reinmateriale fra Finland (Kojola &
Eloranta, 1988) og data fra caribou

Forelhognasimlene er vanligvis i god
kondisjon. Gjennomsnittsvektene på 2,5
år+ av hodyra var i 1994 på 39,5 kg,
mens 1,5-åringene av hodyra kom på
32,2 kg. Totalt for simlene (169 stk.) var
giennomsnittsvekta 38,7 kg.
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i Canada (Thomas og medarbeidere
1989).

Men selv om verken totalmateri-
alet eller materialet fra de enkelte
områder ikke er forskjellig med
hensyn på fosterkjØnn, ekskluderer
ikke dette muligheten for alders-
eller vektavhengige kjønnsforskjel-
ler. En sammenligning av kjønns-
frekvensen i forhold til simlenes
alder (Tabell 2) eller slaktevekt-
klasse (Tabell 3) viser imidlertid
heller ingen statistisk holdbare for-
skjeller. Dette er delvis i kontrast til
Thomas og medarbeidere's resulta-
ter. De fant, som jeg, ingen for-
skjeller hos Peary caribou (Rangi-
fer tarandus pearyi). Men blant
Barren ground caribou (Rangiftr
tarandus groenlandicus) fant de at
simler i aldersgruppen 2-4 år pro-
duserte færre fostre av hannkjgnn
enn av hunnkjØnn, mens det mot-
satte var tilfellet blant simler som
var eldre enn 10 år.

Manipulering med kjønnsforhol-
det i befruktningspyeblikket eller
forskjellig dødelighet for hann- og
hunnfostre i drektighetsperioden er
to måter hunner kan tenkes å regu-
lere avkommets kjgnn på. Ettersom
det ikke er kjent noen måte hvorved
hunnen kan bestemme fosterets
kjpnn på ved befruktningen, så står
vi igjen med at de to kjønn kan
utsettes for forskjellig d6dlighet
gjennom drektighetstiden. Det er
imidlertid vanskelig å tenke seg hva
det er med de to kjønn som skulle
resultere i forskjellig dødlighet. En
mulighet er selvfglgelig forskjeller
i fostervekt. Hannfostere har i sene-
re fosterstadium noe større foster-
vekter enn simlefostere (Tabell 4),
en forskjell som Øker på frem til
kalving (Varo. 19721 og senere inn
i voksen alder. Allikevel, foster-
vektforskjeller på 2O4 g eller min-
dre mellom de to kj6nn i februar og
mars (Tabell 4) gir ikke noe over-
bevisende argument for forskjellig
dødlighet som f6lge av vekt.

Trivers og Willard (1973) base-
rer sin hypotese på tre forutsetning-
er:

1. Kalvens kondisjon er et speil-
bilde av morens kondisjon så lenge
den dier eller er avhengig av
moren. Denne forutsetningen har
betydelig stØtte i litteraturen.

2. Forskjeller i kalvenes kondi-
sjon ved slutten av alnmeperioden
vil opprettholdes inn i voksen alder.
Denne forutsetningen er mer tvil-

Tabell I. Slaktevekt + fostervekt for simler og fosterkjgnn i 7 villreinområder som
varierer i beitekvalitet.

Område Beite-
kvalitet

Slaktevekt
Simle + foster
KG+SD

Foster
kjønn
Hann/hunn

Forelhogna
Knutshø
Nord Ottadalen
Syd Ottadalen

Subtotal

Rondane Nord

SnØhetta

Hardangervidda

19844

1984

1967-72

1967-72

1972-73

195'7-64

1957-58

l9'70-73
19834

God

God

Middels

Darlig

46 4+5 \t))\B
42.4+2;t (23)
42.7 +7 .t (13)

33.9+3.3 (17)

30.0+3.3 (31)

31.1+3.4 (22)

29.4+3.9 (37)
26.0+3.0 (60)

814
11 12

6'7

2s 33

98

13 16

10 10

20 tl
z I i)

70 70

104 11r

Subtonl Dårlig

Tabell 2. Test på om simlas alder eller beitekvalitet har noen innvirkning
på fosterets kjØnn.

God
llann Hunn

Beitekvalitet
Middels Dårlig

Hann Hunn HannHunn

5
A

5

3

Total
llann Hunn

36 34
63 74
53

104 111

I -J

4-9
10+

Sum

10

t4
I

25

a1

4

70

18

50
2

7033

Tabell 3. Fordeling av fosterkjØnn i forhold til mØdrenes slaktevekter og områdekvalitel

God
llann Hunn

Total
Hann Hunn HannHunn Hann Hunn

Carcass+
Fetus
Weight
(ke)1)

Beitekvalitet
Middels Dårlig

15

20
25
30
35
40
45+

2

5

2

I
3
A

l) Lavere vektgrense. For eksempel har de 3 dyrene i de darlige områdene en slaktevekt + foster-
vekt i vektintervallet 15 - 15.9 ke.

0
0
2

t2
11

2

12

JJ

21

2

1

11

33

20

5

2

t2
35

6

l2
tl

I
11

35

24
l7
l-)

10

A Data fra Skogland (1986)

B Antall undersøkte dyr.
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Tabell 4. Sammenlikningen mellom vekter (+ standard awik) av hannfostre og hunnfostre i forskjellige måneder.

LS. betyr ikke statistisk holdbare forskjeller. Tallene i parantes er antall fostre veiet.

Fostervekt

Måned Hanner llunner

Forelhogna, Knutshø, Nord- og

Syd Ottadalen

Rondane Nord

Hardangervidda og Snøhetta

Fra aprilfellinga i Forelhogna 1984. Fos-
trene veide tett oppunder 4 kg, simlene
hadde en giennomsnittsvekt på 41,9 kg,
og kjønnsforholdet på fosterstadiet
42:58 bukk:simle. På bildet artikkelfor-
fatteren Eigil Reimers til v. og fjellopp-
synsmann Terje Borgos.

FOTO: JON J. MELI

som ettersom tapt vekst og vekt
kan repareres gjennom såkalt kom-
pensatorisk vekst.

3. En bedring i kondisjon (f.eks.
en ZOVo @kning i vekt) vil få større
reproduksjonseffekt hos bukker enn
hos simler fordi bukkene deryed
øker sine muligheter til å bedekke
flere simler. Ettersom nær sagt alle
simler over en viss minstevekt
bedekkes, vil en kondisjonsbedring
få relativt liten betydning for henne
utover at hun blir noe bedre i stand
til å ta vare på fosteret og kalven.
Denne forutsetning er også tvilsom.
Bukkenes reproduksjonssuksess er

1036 + 690 (10)

1846+505 (7)
4388 + 126r( 8)

42r + 190 (4)
3300 ( 1)

s45 + 202 (22)
1517 + 332 (11)
)567 + \?1 ()4\

avhengig av alder, gevir- og kropps-
størrelse. Ikke minst er alder en vik-
tig faktor. Bukker som er hemmet i
veksten i en tidlig vekstfase kan ta
igjen forspranget ved kompensato-
risk vekst når beiteforhold eller
andre forhold igjen blir gode, eller
ved å vokse over lengre tid. Alder
og modenhet kan vel her som hos
andre arter være et attraktivt gode
hos hannkjØnnet.

Det materialet som er fremlagt er
for lite og derfor utilstrekkelig for
en bastant konklusjon med hensyn
til Trivers og Willard's hypotese.
Men inntil videre er det ingen grunn
til å anta at det fødes ulikt antall
simle- eller bukkekalver som f6lge
av områdeforskjeller eller forskjel-
ler i simlenes kondisjon eller alder
blant norsk villrein.

449 + 220( 4) 0.04

2950+666(4)

60r + 329 (22) 0.47

r4r4 + 400 (21) 0.53

2351 + 486 (20) r.94
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Februar

Mars
April

Februar

April

Februar
Mars

April

947+238(6)
1642 + 433 (10)

3389+679(4)

0.09 r.s.

0.80 r.s.

6.73 0,015

I.S.

I Forelhogna, Knutshø og Hardangervidda ble det i 1983/84 gjennomført et vinterfel-
lingsprogram av simler. Her er Terje Skogland ved det siste dyret som ble felt i Forel-
hogna i april. Helt målbevisst ble det felt en simlekalv (ett-åring) fra året før. Slakte-
vekta kom på 32 kg, men det var ikke foster i ett-åringen. FOTO: JON J. MELI
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Quo Vadis, Hardangervidda! ! !?

1992 hadde Hardangervidda fellings-
prosent på' 21.2. Det lågaste nokon
gong. Det var fellingskvote på 3500
dyr. 1994 er fellingsprosenten 26.6
av ein fellingskvote på 6000 dyr.

Det skal ikkje mykje fantasi til for
å forstå at her må vera noko heilt
bort i veggene gale med den totale
forvaltninga. og det er mange spørs-
mål om KVA som melder seg.

Hardangervidda Villreinområde er
landet sitt stø$te villreinområde, i
1994 er det registrerle arealet
8.129.988 da. Dette er fordelt på 10
kommunar i 4 fylke.

Godt l/3 er stats- og bygdealmen-
ning. resten er i privat eige, anten
som sameiger, som er det vanlege på

Vestvidda, eller ein kombinasjon av
sameiger og enkelteigarar på Aust-
vidda. Ein stor del av dej private
områda er organisert gjennom Har-
dangervidda Grunneigarsamskipnad.

Talet jaktvald er svert stort.
Nore/Uvdal og Vinje har hhv. 49 og
45 registrerte vald. På den andre
sida, Tinn og Ulvik er organisert som
1 vald i kvar kommune. Det er opp-
retta jaktavtaler mellom mange vald,
men stoft sett innan eigen kommune.
Berre eit fåtal er over kommunegren-
sene, og over fylkesgrenser kan dei
teljast på ei hand.

| 1992 vafi det starta opp arbeid
for å få slått saman jaktvald i større
einingar for dermed å få ei noko
betre mogelegheit for å jakta på eit
stØrre område. Eit prosjektarbeid vart
sett i gang, finansiert av DN. Narur-
leg nok vart arbeidet starta opp i Vin-
je og Nore/Uvdal. Pr- dato har det
vore heller magert resultat.

Dei som hadde størst vans-
kar med å samarbeida med andre. var
utanbygds eigarar av relativt store
eigedomar.

I fylgje lov og tradisjon er viltet
offentleg eige, og grunneigarane har
retten til å utøva jakt og fangst. Ein
rett som ein framleis bøt ha, om den
vert ivareteken på ein fornuftig måte.
På Hardangervidda viser resultat at
me no tek til å nerrna oss ufornuft i
måten me haustar denne unike res-
sursen som reinen er.

Det er lett å leggja skulda på at
stamma på Hardangervidda no er for
liten til at reinen spreier seg slik den
gjorde før. Det er også lett å skulda

på at det er for mykje sau, og at
vindretningen om hausten har vore
mykje s6r - slraustleg dei siste åra.
Personleg trur eg me må finna andre
grunnar. og eg vil nerrula nokre av
del.

- Jægrane har for små område å
jakta på. Det skal noko ti1 å vera på
plass akkurat den tida reinen er på
det vesle valdet ein har lov å jåkta
oa.

- Viljen til samarbeid er for liten.
- Evna til nytenkjing av jaktorganise-
ring er ikkje stor nok. Redsla for at
nokon skal dra fordel av det som er
MITT er stor. Her eig eg. og det er
ikkje nokon andre som har noko her
a glera.

- Mange av jægrane sit heime og
ventar på melding frå flellet om at no
er dyra komne, for så å reisa til fiells
i store flokkar.

- Kan dette føra til for sto jæger-
tettheit på sentrale stader av Vidda?

- Kan ukontrollerte samjaktavtaler
føraal det same?

- Kva med grensejakta. den med
lengst bein kjem fgrst fram, og får
kanskje [e]la eit dyr eller to.

- Er egointere$sa vorte så stor at
berre eg får, så er det ikkje så farleg
med dei andre?

- Bør det opprettast fleire jaktfrie
soner der dette kan vera med å få rei-
nen, inn i terreng som er meir jakt-
venreg 1

Ja, spørsmåla er mange, og dei er
ikkje enkle å svara på.

Det skal no utarbeidast ny drifts-
plan for årra fram mot sekelskifte. Ein
driftsplan som skal seia noko om
slammestodeik, men som også bør ta
for seg tankar om ei betre organise-
ring og samarbeid mellom dei ulike
eigargrupperingar kring Vidda.

Eg har merka meg Miljg,vernrni-
nisteren sitt utspel om at store fjell-
område som er på utanbygds eigar-
hender bør (må) førast attende til
bygdene. I utgangspunkt strir dette
svert med mitt syn på eigedomsret*
tar, og handtering av desse. Men. om
det kan vera eit verkemiddel til å få
til ei stØrre forståring for samarbeid,
og behe totalforvaltning åv dei rik:
domar som Hardangervidda si vill-
reinstamme representerar, ja då kan
det ver verdt å prpva.

Ein ting er i alle høve sikkert: Det
må gjevast mogelegheit for ei jamna-
re og betre hausting av Europa si

største stamme av villrein.
Eg kan tenkja meg ei ordning der

ALLE grunneigarar på Vidda vzut

samde om at reinen kunne jaklast der
den var, men slik at eit begrensa
jægertal iekk jakta f. eks. 5 dagar.
Det er viktig at det ikkje er for
mange jægrar samanpressa på eit lite
område.

Med kontrollstasjonar der ein
melde frå når jakta var avslutta, had-
de ein kontroll med kor mange som
var i terrenget til ei kvar tid, og kun-
ne tilpassa jægertal til terrenget og
kva det kunne tola.

Det overordna måtte vera at ein
fekk ei god jaktutøving, der det vart
teke rimelege omsyn til såvel dyra
som jægrane.

Dette er tankar som spinn i hovudet
på ein for tida litt frustrert villrein-
nemndsekreter. Slik det har vorte
gjorr dei seinste åra. auka fellings-
kvote, med ein stadig lågare fellings-
prosent er ikkje god forvaltning.

Me er npydde til å fella eit visst
dyretal for å unngå å koma opp i
same tilstandar som me hadde midt
på 80 -talet.

Det må vera mogeleg også for oss
på Hardangervidda etter kvart å vera
mogne for å gå inn i eit forpliktande
samarbeid over vald, kommune og
fylkesgrenser. Dei har makta det i
andre område. som Ottadalen. Forel-
hogna og Rondane, med godt resul-
tat. F.eks. Forelhogna har i år fel-
lingsprosent på omlag 90. Er dette
mogeleg hjå oss og ?

Eg er fullt klårr over at Hardanger-
vidda er mykje st$rre enn dei ovan-
nemnde områda. Utfordringane vert
likevel dei same. Me må samarbsida,
og det bgr gjerast frivillig, utan for
store endringar i eigarstruktur på
Vidda. Resultata vil koma, og vera til
alle sitt beste.

Det som eg er redd for, er at om
me ikkje maktar å samarbeida betre
enn me har gjort hitril, ja då kan ms
missa den retten me no har til lokal
forvaltning. Det ville vel vera ein fal-
litt for oss alle.

Lofthus 24. oktober 1994.
-?' 1--x

lyan -z)ane
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Spor etter gammel
fangstvirksomhet ved Grimsdalen i Dovre

De som går mye i fjellet og har
Øye for detaljene, vil kunne se

hva som i gammel tid er utført av
menneskehender. Dette engasje-
rer mange aY oss, og f6rer til
Ønsket om å få vite mer.

Det var sanking, jakt og fiske
som Yar den eneste bakgrunnen
for et utkomme i landet vårt
gjennom flere tusen år etter at
isen hadde sluppet taket.

Reinen, en ressurs det
kunne høstes av
Jakten på rein kunne lettest føre t1l
et resultat som monnet. Dette
flokkdyret kunne gi gode fangster
når en kjente til metodene. Flere
tusen å:r før det fantes gåLrder i dale-
ne eller setrer i fjellet eksisterte det
et veidefolk, som f6rst og fremst
var ute etter reinen.

Med det milde klima som inn-
traff forbausende snart etter istiden,
rykket skogen høyt til fjells, og rei-
nens naturlige leveområder skrum-
pet etter hvert faretruende inn.
H/yst sannsynlig har antallet rein
da blitt betydelig redusert. En over-
veiende del av Hardangervidda har
vært skogkledd i varmeperiodene.
Da var det bare lenger nord i ret-
ning av Jotunheimen, i Rondane og
Dovrefjell at vi må anta at reinen
holdt stand.

Verdifull informasjon,
som det kan bygges videre på
Ennå lever det kanskje noen få
mennesker i fjellbygdene, som
gjennom et langt liv har registrert
detaljer, som kan vise seg å få stor
betydning. Vi har gjennom 3O-40 år
fått uvurderlig hjelp av lokale folk,
som har satt oss på viktige spor.
Det er tragisk at vi ofte er så sent
ute.

Hans Linds4haug i Dovre var
utvilsomt den eneste som hadde
merket seg noe eiendommelig på
EinsethØ, den langstrakte fjellryg-
gen straks sØr for veibommen i
Grimsdalen. I36 år hadde han gjemt
på denne observasjonen, og fBrst da
han tilfeldig møtte oss inne i Grims-
dalen, fortalte han sin historie.

AV SONJA OGEDVARD K. BARTH

I 1932 hadde han drevet og rakt
sammen mose til kr'øtterfdr, og
gang på gang hadde riven hans stØtt
borti små steinhauger eller stein-
kranser, som var temmelig over-
grodd av mose og lav. De 1å med få
meters mellomrom bortover den
flate vidda. Dette hadde han ingen
forklaring på.

Store øyeblikk i terrenget
Vi ble i fyr og flamme, og i 1968
dro vi avsted på leting: Hans Lind-
s@haug, Sigurd Rudi og Semon Tal-
leraas, alle fra Dovre.

Vi trengte flere timer på letingen,
og plutselig hadde Sigurd fått tak på
det. Han fant en liten steinkrans, og
ennå en, og en til med ca. tre meters
mellomrom. Nå var det gjort. Jeg

tok opp kompasset, og så at stolpe-
festene fortsatte på rett linje.

Det var grunn jord, og stolpene
som hadde stått der hadde trengt en
stØttekrans av steiner.

Etter at vi hadde avansert vel 500
meter, kom vi til et parti med myr.
Her forsvant steinkransene, men i
steden var det tydelige hull i myra.

"Her burde det jo sitte noen stol-
perester", sa jeg, og i det samme
pekte Sigurd:

"Se der borte, der sitter det jo en
rest".

Vi gikk noen meter til, og han
bøyde seg ned, grep om en stolpe-

Fig. 1- Sigurd Rudi trekker opp den før-
ste stolperesten, på 62 cm, som vi fant
på Einsethø i 1968.

rest, som han så vidt kunne se, og
dro opp en myrfarget 62 cm lang
bit. De nederste 33 cm hadde stått i
myrjord og vann. (fi7. I).Til sam-
men var det hull etter syv stolper i
dette lille myrpartiet, og i flere lå
det rester av stolpene.

Den 62 cm lange stokken ble
datert ved laboratoriet på NTH i
Trondheim i 1969, og viste at den
må ha vært hogd i perioden 1170-
r210.

Fangstgierdet er en realitet
Il4pet av et par år fant vi hele dette
anlegget. Den vestre stolperekken
var ca. 275O meter lang, mens den
østre klarte vi bare å påvise i ca.

1150 meters lengde. Her ble det for
mye vegetasjon til at vi kunne f6lge
den lenger.

Det er også en sørøsfte stolpe-
relcke (se fig. 2). Til sammen har vi
fått datert 5 stolperester, og noen av
dem er utstilt i Norsk Skogbruks-
museum i Elverum.

Dateringene passer fint overens,
og vi kan antagelig gå ut fra at stol-
pene kan ha vært i bruk like til
Svartedauen i1349.

Her må det til sammen ha stått
1700 stolper over en lengde ph ca.
5000 meter. Hvis hver stolpe har
vært fra I lll 2 meter lang, vil hele
anlegget representere ca. 3000 net-
to l@pemeter trevirke.

Aret etter. i 1970. fant vi flere
lange stolperester, som delvis 1å

veltet i våt mose og delvis 1å helt
under vann i en bekk. Den lengste
av disse var 1,56 m lang. (Se i
Norsk Skogbruksmuseum).

Tøftom
I I97O døde Hans Lindsghaug. Han
levde bare to åLr etter at han hadde
fortalt om sitt funn fra 1932. Han
var den eneste i Dovre som hadde
kj ennskap til disse steinkransene.

Men vi hadde hørt av flere om
plassen TØftom, som ligger 140 m
fra stolperusen og snaue 100 m
nedenfor bilveien innover Grimsda-
len (se fiq. 3).
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Fig. 2. Tegning av hele fangstanlegget på Einsethø.

Fra her ble det i slutten av forri-
ge århundre gravd opp flere heste-
lass med dyreknokler og fraktet til
en fabrikk, som avertefte etter slikt
materiale. På Tøftom kunne det
sees lave voller av flere hus, så det-
te gamle bostedet hadde folk kjent
til, men ingen hadde visst noe om
fangstanlegget, som var årsaken til
alle knoklene. Den eldste datering-
en vi har fått fra Tøftom er av tre-
kull ved en hustuft, som ga oss år
615-690.

Reinens trekkveier i dag
På et tidlig tidspunkt sendte jeg et
kart til fjelloppsynsmannen i Dovre,
Jan Hageland. Jeg ba ham legge inn
alle de hovedtrekkveiene for rein
som han kjente til over et stort
område. Stor var min overraskelse
da jeg fikk kartet tilbake, for der
hadde han tegnet en hovedtrekkvei,
som gikk presis gjennom den store
innhegningen, nedover mot bekken
og opp på den andre siden, hvor rei-
nen krysset bilveien (se fig. 2). Han
ante ingen ting om hva vi hadde
funnet. Her har fglgelig reinen sitt
naturlige trekk i dag, og dette anleg-
get viser at samme vei har dyrene
brukt i antagelig flere tusen år.

Pilene på tegningen viser hvor-
dan skremt rein kan ha l6pt. Tverr-
gjelbekken har så bratte sider at rei-
nen unngå,r disse.

Hvordan fungerte anlegget
Fjellfolk er enige om at det skulle
ikke være n@dvendig med noe slags
tau mellom stolpene for å forhindre
at reinen skulle bryte ut. Maksimal
avstand mellom stolperekkene var
ca. 1000 meter, og en kunne tenke
seg at dyrene holdt seg en stund i
noenlunde ro inne i den svære inn-
hegningen.

Det er fristende å tro at iallfall
alle stolpene nord for Veslegrimsa
ble fjernet når aktiv fangst ikke ble
drevet.

I 1969 fant vi også forklaringen
på selve avlivingsplassen. Den var
lagt presis likedan som samene
fremover mot våLre dager har anlagt
sine innfangingsplasser for tamrein.
Dette fortalte en lappefogd, som sto
og så på den store modellen som
var blitt laget i Skogbruksmuseet av
innfangingen ved Tøftom. Han for-
talte at poenget var den bratte mot-
bakken like før innhengningen. Slik
la de bestandie sine samlekveer

Vesleqr in'-

Fig.3.
Tøftom ligger ca. 140
m øst for den tilspis-
sede avlivningsplas-
sen,
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Fig. 4. Sonja går oppover den
motbakken nær L i fig. 3.

også i hans tid. (se fig. 4).
TØftom ligger I2O-I4O m fra

slakteplassen, og kan ikke sees der-
fra. Tegningen viser hvordan dyre-
ne har kommet opp den bratte bak-
ken. Her har det bare vært en smal
passasje på 16 m videre oppover
(se fig. 3.), omtrent til der bilveien
går idag. Her kan noe være Ødelagt
av veien. Men vi mener det må
være en selvf6lge at her har rusen
vært lukket, slik at dyrene måtte
nedover igjen. En person kan lett
ha vært plassert her og jaget dyrene
tilbake, slik som pilene viser. Her
oppe - ovenfor den bratte motbak-
ken - har stolpene stått tettere, og
det må antagelig ha vært solid tau
mellom stolpene. De står ekstra tett
i den tilspissete avlivingskvea, som
er 23 m lang. Bredden av kvea er
2,8 m og synker ned til null. Her er
det i dag til dels hgye vier og dyp
jord, så det tok tid før alle stolpe-
hullene ble funnet.

De store gropene er i dag 20-30
cm i diameter og 15-20 cm dype.

Det er ikke gravd i noen av disse
hullene, men det vil trolig kunne
finnes små rester av stolpene, hvis
en graver dypt nok. Bredden på
hullene viser at stolpene har vært
ekstra tykke og h6ye. Det blodba-
det som her må ha funnet sted, kan
en bare tenke seg. Det er å anta at
de dyrene som hadde samlet seg
oppe på EinsethØ måtte av og til
kunne jages puljevis ned i dalen
ved Vesle-Grimsa og oppover mot-
bakkene. Den l6ypa som dyrene da
tok, varjo innarbeidet som en van-
lig trekkvei, som de ikke så lett vil-
le bryte ut fra.

Større dimensjon på fangstanleget
1985 fikk vi et sensasjonelt tillegg
til materialet fra Einsethø. Minda og
Ivar Flatum fra Dovre hadde gjort et
viktig funn, som de viste oss denne
sommeren. Tvers over Haverdals-
veien (se kartet fiq. 5), gikk det en
tydelig rekke med stolpefester, som
såes i retning sørøst med få meters
mellomrom. Terrenget fra Svart-
knattjernene og sørover kalles blant
bygdefolk for Breijordet, og her har
særlig i jakttidene vært stor trafikk
av jegere. Det har i sterk grad
bestått av gamle bygdefolk, som
skal ha et godt Øye for merker i ter-
renget. Men stolpefestene i denne
løypa, som er ca. 350 m lang, hadde
ingen av dem oppfattet betydningen
av (fig. 6).

Vi gjorde oss ferdige sørøst for
Haverdalsveien, og peilet inn ret-
ningen av 16ypa, som måtte foftsette
på nordsiden.

Fig. 6. Et av de tydeligste stolpefestene
med steinkranser på Breijordet.

Fig. 7. Sonja løfter opp den store lang-
stokken.

Tlkk stolpe i myra
Der fikk vi ca. 150 m fra veien se et
myrparti med små dammer, hvor
jeg begynte å tråkke fot for fot ut-
over i vannet. Plutselig ble det fast
fot under støvelen. Og det harde og
nokså smale underlaget fortsatte
bortover i lengderetningen. Det var
fort gjort å grave ned i myra med
fingrene, og der lå overflaten av en
tykk trestokk! Den lå langflat med
10-15 cm torvlag over seg. (se fig.
7). Siden fant vi to stolper til i sam-
me lgypa, som lå flate nede i selve
myra. De var 1,80 og 2,lO m lange
og ca. 15-18 cm brede, tilhogde
som halvkløvninger.

Ca. 10 m nordvest for dette fant
vi et markert hull i fast jordbakke.
Det var ca.2O cm bredt og hadde
loddrett oppsatte, små steinheller i
alle sidene. Dybden var 2O cm, og
ved å grave i bunnen fantjeg 10 cm
videre ned små, morkne trebiter.
Ca. 10 cm videre nedover piplet det
inn vann, og her lå det en rund, fast
trebit på stØrrelse med en tommel-
finger.

Med stor spenning ventet vi nes-
te vår på datering av denne biten og
prøven av en av de store stålpene.
Resultatet ble for den lille prøven

Fig. 5. Sperregjerdet krysser kjøreveien
mot Haverdalssetra på Breijordet i1985.
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er Il9O-1280, og for den store stol-
pen 1215-1285. Dette passet utmer-
ket inn blant dateringene på Einset-
hø. Vår hypotese måtte derfor kun-
ne opprettholdes:

Sperregjerdene henimot Svart-
knattjernene må ha stoppet rein,
som har kommet sØrfra nordover
HornsjøhØ. Her hadde Jan Hage-
land også satt på fire trekkpiler,
som er gjengitt pFtfis. 5.

Reinflokken ved stolperekken
Eiendommelig nok, mens vi holdt
på i det lille myrfeltet nord for bil-
veien, kom det en flokk på ca. 500
rein langsomt nedover fra Hornsjø-
hø. De beitet seg nedover i retning
nordøst, og etter hvert peilet de
fremste dyrene mot det partiet av
sperregjerdet som ligger sØr for bil-
veien. Her fikk vi et ypperlig bevis
på at vår hypotese måtte være rik-
tig.

Dyr som her var på vei mot
Hornsjøområdet eller mot Haverda-
len ville bli skremt av stolperekken.
Instinktmessig har de visst at rett
nord- og nordvestover er det svært
bratt ned til både Grimsa og Tverr-
gjelbekken. Skulle de komme en
naturlig vei videre nordover, måtte
de først b6ye skarpt mot vest og
forflytte seg noen kilometer til de
kom dit hvor trekkpilene (på kartet)
peker mot EinsethØ. Med andre ord
ble det på denne måten fanget opp
enda flere dyr inn i fangstrusen.

Fig. 8. Den tvert avskårne stolperesten
støtter seg til øksa nær det midte Svart-
knattjernet i 1994. FoToJANN BERGHoLTZ

Få år etter 1985 døde Minda, som
antagelig var initiativtageren til å
fortelle oss om den nye stolperek-
ken.

Merking av stolperekkene
I 1994 hadde vi fått anskaffet en
god del røde løypestikker på 2
meters lengde. De kunne deles opp
i passe lengder. Vest for Tøftom
ved avlivingskvea slo vi, med hjelp
av vår svigers@nn, ned disse i stol-
pehullene med passe mellomrom.
Vi fikk da merket opp det meste av
anlegget på nordsiden av Vesle-
grimsa. Ved den plakaten som står i
kanten av bilveien like ovenfor
punkt N på tegningen (fig. 3), skul-
le en derfor nå kunne se en god del
av lgypa. Men en tettere oppmer-
king kan nok trenges.

Vi kjgrte også inn Haverdals-
veien til Breijordet. Her merket vi
opp noen få av hullene på sgrsiden
av bilveien med de stikkene vi had-
de igjen. Nord for veien var det så

masse steiner og små senkninger
med vann, at det var meget vanske-
lig å finne stolpehullene videre.
Men ved å sikte inn linjeretningen
fra sØrØst, regnet vi med at det kun-
ne stått stolper henimot det midtre
av Svartknattjernene.

Ca. 300 m nordvest for bilveien
fant vi nær østre ende av det midtre
Svartknattjernet to trestokker ligge
i vann og gjørme med ca. 3 meters
mellomrom. Den første var relativt
tynn og sprakk i to da vi tok den
opp av vannet. Opprinnelig var den
'70 cm lang. Vi la den ned igjen
under vann. Ved den andre stokken
måtte vi srave litt for å få den frem.

FOTO JANN BERGHOLTZ

Under atskillig gjørme lå det en
solid stokk, som var ca. 80 cm lang,
og 14 cm bred i den ene enden,
hvor den var rett kuttet av med et
redskap. Tok et foto (fig.8) av stok-
ken støttet til øksa. Datering av en
ptøye av denne ble dessverre
avslått sist vinter. Stokken ligger
fremdeles under gj grma.

Nye spor
I årenes l6p har det kommet til nye
momenter. Avdøde Sigurd Rudi var
en dyktig iakttager, som stadig
hjalp oss. Hans kontakt med Minda
og Ivar Flatum førte tll at vi kunne
få kartlagt tras6en av stolpefester
over Breijordet.

Og igjen er det nye momenter
som f6yer seg til helheten. Somme-
ren 1994 støtte vår svigersBnn.
Jann Bergholtz, på enda en rekke
med steinkranser. Den går mellom
Veslegrimsa og den vestre og leng-
ste rekken ca.25 m sØr for det tri-
gonometriske merket (1234). Rer
ningen på disse steinkransene er
temmelig rett nordvest-sørøst.
Kransene er mindre tydelige enn i
rekkene fra 1968-70, men den siste,
som ligger bare et par meter fgr vi
møter den sørvestre hovedrekken,
er meget tydelig med flate steiner i
en sirkel. Trolig er den nye rekken
av eldre dato enn de 6vrige. Men
hvordan har denne fungert? Kan-
skje finnes det ennå flere rekker?

Her ser man avlivingskvea på Einsethø, merket med (røde) stolper.
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Jakta i Setesdal Austhei
Setesdal Austhei, som ligger gst
lor Setesdalen og omfatles av kom-
munene Bygland. Valle. Bykle,
Vinje. Tokke. Fyresdal og Amli.
har enda ikke samla seg til "ett
rike" når det gjelder orfanisering
på grunneierhold. Setesdal Austhei
er delt i et nordområde bestående
av Bykle, Vinje og Tokke og dek-
ker et areal oå 770.8 km'.

Nordområdet er sone I og har
ikke utarbeida driftsplan. Det vil
kanskje også være vanskelig å få
en holdbar driftsplan her. all den
tid det er utveksling med reinen i

Setesdal-Ryfylke? Det antas at det
jevnlig holder til 300 dyr på Aust-
heia nord.

Fire vald er ikke med i villrein-
utvalget for Austheia (valda tigger
i Bykle). Alle valda i Vinje og Tok-
ke har slått seg sammen til et vald
under betegnelsen "ViTo". men de
gamle valda opprettholdes som
jakttelt.

Sørområdet i Austheia er på
1618.7 km' og er delt inn i sone 2:

Valle (unntatt ett vald) og deler av
Bygland. Sone 3 omJatter Fyresdal
og et vald i Valle. Åmli og resten
av Bygland hører til sone 4.

De enkelte soner gir ulikt min-
steareal. Sørområdet har godkjent
driftsplan og der er sone 2 oppføtlt
med et minsteareal på 3000 da.
sone 3. 6000 da og sone 4. 15000
da (i driftsplanperioden L993-
1 995).

I sørområdet er det 5 vald som
ikke er med i villreinulvalgetl 2 i
Valle, I i Bygland og 2 i Amli.
Antatt vinterbestand 750 - 800 dyr.

Driftsplana
Sørområdet. som har driltsplan. har
ei ideell målsetting i avskytingsav-
talen når planperioden er slutt:

Avtalt Vo-fordeling felte dyr 1993-
r 995:
De nederste talla viser prosentfor-
delinga etler 2 år av driftsplanperi-
oden og hvis målsettinga i drifts-
plana skal oppnås, må en i 1995
justere noe på tildelingsprosenten.
men storl sett ser del bra ut - etter-
som det er første perioden det job-
bes etter en driftsplan.

Jakta 1994
tild. felt Vo

Bykle 91 54 59.3
Tokke I 19 48 4O.3

Vinje 62 ll ll.l
Valle 156 81 51.9

fVresdat 55 16 29.1
Amli 11 2 I8.2
Bygland 78 22 28.2

s72 234 4A.9

Kalv

Minst 4OVo

r qq?

;;;; 3437a

Simle 1år+

Maks 30%

35.2%

Ungbukk 1,5 år kløftbukk

Maksl3To

Ll.4Vo

s;;;t'kk -l
Maks 12Vo

19.lVo

Jakta i Våmur-Roan Villreinområde
AVKARERØNNINGEN

Oppsummering
avjakta 1994
For sesongen 1994 var det søkt om
å endre jakttida frå 25/8-75/9 til
2O/8-2O/9. Dett.e vart innvilga fra
DN. men tilbakemeldinga til vill-
reinlager./nemnda kom ikkje tør
I9l8. slik at l. jaklhelga ikkje var
heilt vellukka for mange. Denne
helga var det ein del dyr i heia.

Veka etter var det nesten ikkje
dyr å sjå i heia, men ganske mange
nede i skogen og der heldt dei seg
nesten til slutten avjakta.

At dyra var nede i skogen. må
tilskrivast mykje sopp som dyra åt
pa.

Etter nokre lrostnettar då soppen
fraus. trekte reinen opp på heia og
det vart fart i jakta den siste veka.
frå l5/9. Dyra sto langt sør i områ-
det i val I og 4 (sjå Villreinen
1993. side 107 om valdinndelinga.
Red. anm.)

Etter det eg kunne sjå. var dyra i
god forn og godt hold. Feittlaget

som eg fekk var ca 8 cm tykt. Noko
som slo meg var at framtennane på
reinen var svært slitne og korte.
Kan orsaka vere at reinen har gnaga
mykje på steinmåsen?

Tildelinga i ar var 55 dyr: 35 frie
og 20 kalvar. Dei frie dyra var det
gjort avskytingsavtale på.

Det vart felt 48 dyr som gjev ein
fellingsprosent på 87.3. som ein må
sei er godt!

Av felte dyr var 14 årskalv, 8
halvannanåringar og 26 voksne.
Største bukken vog 96 kg, minste
l%-åringen 34,4, største kalven 25
kg og minste l7 kg.

Gjennomsnittsvekter (1993)

Storbukk (6 stk) 79.5 (70.8)
Mellombukk (9 stkt 63.6 ( - )
Simle/u ngdyr ( I 9 stk ) 39 .6 81 .2)
Kalv (14 stk) 21.1 (23.9)

Totalt vil eg sei at det var ei god
jakt og det vart ikkje meldt om ska-
deskyting av noko slag!

Grunneierne steller bra
med reinen i Nordfjella!

Under fjorårets kjeveinnsamling i
Nordfjella, kom det for dagen to kje-
ver med plomber i flere av tennene.
Det var utfgrt jevt og pent arbeid i ren
amalgan. Denne forel6pige undersØ-
kelsen viser at kjeveinnsamlingen i
Nordfjella står i skarp kontrast til en
del andre områder. der det meldes om
både bedervet tannkjøtt og lemen.

Ja, noen sekker skal sågar ha væfi
"levende". Om hele villreinbestanden i
Nordfjella er inne til årvis, rutinemes-
sig tannkontroll, sier undersøkelsen
ikke noe om.

TEKST OG FOTO PER AKSEL KNUDSEN
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Ein dag
med oppsynet
under jakta
i Førdefjella
L994

AV ODDMUND STØYLEN

Det var torsdag. Telefonen ringde
og det var Steinar. Skal du slå deg
med oppsynet laurdag når reinsdyr-
jakta startar? Ja, jau, men du veit
fjøsen og slikt. Slå deg med og få
deg ein stedfortredar i fjgsen - eg

reiser fredag kveld, sa Steinar.
Fredag kveld kom og naturlegvis

vart det noko ekstra så eg nådde
ikkje å vera med Steinar. men ut på

kvelden vart lysta til fjells så stor at
eg la i veg.

Men bilturen var lang og det tok
til å mørkna då eg kom i Gjengeda-
len. Hadde tenkt å gå opp til Mid-
dagsholten og overnatte der Steinar
hadde teltet. Nokre bygningsfolk på
ei hytte ved Dalevatnet baud på hus
over natta og det vart til at eg slo til.

Laurdagsmorgonen starta eg ved
sekstida og etter ein time fann eg

teltet til Steinar bak Middagsholten.
Men han var ikkje å sjå. Skulle du
sett det verre. Han måtte ha stått
opp med fuglane. Eg sette meg og
tok ein matbit. Då kom han brått.
Han hadde sett bilen min om mor-
gonen og gått for å m@te meg.
Snakk om morgontrim.

Eg såg reinsdyrflokken i kikkert
inst i Risbotnen i går kveld, sa Stei-
nar. Og det er jegerar lenger aust.
Då er no oppsynet på rette Plassen,
meinte eg. Vi må nok austover og få
oversikt, sa Steinar. Og tok h6gdene
innover mot Holebotnskardet fatt.

Eg fplgde. Ein god del sng 1åg i
nordhellingane og den var ikkje god
å gå på utan broddar. Etter ein og
ein halv time såg vi ned mot inste
Blåvatnet, og brått såg vi reinsdyr-
flokken på s/raustsida av vatnet. Vi
talde i kikkert og kom til 68 dyr.
Dersom det var 17 kalvar slik tidle-
gare meldt, hadde alle 51 frå fjorå-
ret klart vinteren. Vi kom til 12 heilt
kvite dyr i flokken. No var det berre
å vente.

Prektig bukk ved Rantebotnsvatn i Førdefiella! Sittende på bukken Malvin Barlund og
til høyre Bjørn Ardal. Foro srElNAR øVREBø

Austanfor mot Strandaskardet
kom det folk til syne etterkvart.
Reinsdyrjegerar, sa Steinar. Og han
tok ikkje feil. Vi såg dei vaft oPP-
merksame på reinen og vart meir
varsame. FØrstemann låg ved ein
fjellhammar og hadde etterkvart rei-
nen på kloss hold. Og kl 10.30
small det. Litt etter small det lenger
oppe i sør. Dyra ligg dea sa Steinar.
No må vi i arbeid.

Vi tok oss ned til vatnet og giekk
rundt på austsida. Jegeren var
Svein. Fint treff, og dei n@dvendige
papir i orden. Det er bra det minkar
på dei kvite, sa Steinar.

Så tok vi oss opp bakkane til nes-
te jaktlag. Eg presenterte meg. Vi
veit at St6ylen og oppsynet er i fjel-
let, så ryktet gar fgre mannen, sa

jegeren. Eg måtte innrØmme at kon-
disjonen ikkje var den beste, så det
var vel berre rimeleg at ryktet vann
i år.

Jaktlaget inviterte oss på kaffi om
dei hadde hatt. Den lhg att heime.
Jammen, vi har kaffi om de har pri-
mus, sa Steinar. Og primusen vart
oppfyrd, men litt for sterkt så beina
smelta vekk under den og vi rØmde
plassen med bombetrusselen i hela-
ne.

Seinare samla vi oss i stranda
ved inste Blåvatnet og Steinar fekk
sin eigen primus på kok med kaffi.
Nista kom fram og jegerar og opp-
syn kunne ikkje betre dagar ha i
fjellet.

Så vart det opbrot og reinsdYr-
slaktet måtte heim for dei som had-
de hatt jaktlukka med seg. Steinar
ville ta enno ei runde for det kunne
bli jakta ei tid til ut over dagen
meinte han. Eg hadde berre denne
eine dagen til rådigheit så eg tok i
veg mot Middagsholten og teltet til
Steinar for å samla mine t6ler og sjå
meg på heimveg.

Steinar kontrollerte jaktkort, kon- Utruleg at 11 - 12 timars trasking
trollkort og kjevemerkelapp. Kon- i fjellet kunne verta ei slik saman-

trollkortet vart skore og festa i slak- hengande fornøyeleg oppleving.
tet på forskriftsmessig måte. Her Men godt reisefplge og godt ver i
hadde jegeren låkare treff, men hel- herleg natur gjorde sitt.
let på si side.
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NINA med ny fasade r

og en dimensjon større etter omorganiseringen
av FOU-virksomheten innen kulturminnevernet:

NINA-NIKU Stiftelsen for Naturforskning og Kulturminneforskning

I vårt oppjagete samfunn er en-
dringer og omorgatiseringer av eta-
ter og institusjoner en stadig vanli-
gere del av hverdagen. NINA har i
en alder av 6 2r også fått erfart dette
med integrasjonen av Kulturminne-
forskningen eller Riksantikvarens
forsknings- og utredningsvirksom-
het fra L09.1994.

I en rapport fra Miljøverndeparte-
mentet om gjennomf6ringen av den-
ne omorganiseringen heter det i
kapitlet om faglig profil og mål
blant annet:

"Menneskenes livsmiljØ utgør et
ulgselig hele av natur og kultur.
Kulturminneforskningen må bringe
inn sitt selvstendige vitenskapsfilo-
sofiske grunnlag. Dette må være
basert på en verdibasert, humanis-
tisk orientering med et grunnleggen-
de historisk perspektiv, preget av
interessen for kulturell endring.

Den naturvitenskapelige forsk-
ningen har en pkende erkjennelse av
menneskets omdannende påvirkning
på det globale kulturmiljøet, og er i
ferd med å bli klarere verdiorientert
og opptatt av kulturelt betingete
endringer. Det historisk-dynamiske
vitenskapssyn er en ngdvendig for-
utsetning for en integrert og helhet-
lig milj øvernforskning.

AV PER JORDHØY

Miljgvernforskningen må bevisst
benytte kunnskap om fortiden for å

innrette seg på fremtiden. Her kan
humanistisk forskning også tilfpre
den naturvitenskapelige miljgvem-
forskningen muligheter for en vide-
reutvikling, slik at resultatet blir en
miljøvernforskning med en videre
dimensjon".

Fjellets natur- og kulturarv
Når NINA og NIKU nå har gått i
"kompaniskap", er det naturlig å
skue utover dette tverrfaglige "land-
skapet" for å se etter hvordan vi kan
samarbeide og nyttiggj/re oss hver-
andres kunnskaper i åra som kom-
mer. For oss som arbeider med vill-
rein er det nesten en selvfglge å
kjenne dimensjonen omkring histo-
rikken og reinfangstkulturen. Det
gir oss en dypere innsikt og forståel-
se av reinens levevis og hvordan den
dannet en viktig del av grunnlaget
for den f6rste bosetting her i landet.
Derfor var det for vår del sett på
som svært positivt nar sammenslå-
ingen av disse to forskningsinstitut-
tene var et faktum. Nå må det i sam-
me åndedrag sies at samarbeid mel-
lom NINA (tidligere DN-forsk-
ningsavdelingen) og kulturminne-
siden ikke er noe helt nytt. I forbin-
delse med en rekke konsekvens-
utredninger har jakf og fangstrela-
terte kulturminner inngått som et
viktig element i dokumentasjonen,
både når det gjelder elg og rein.

Holdningsskapende
effekt i forvaltningen
Mange nordmenn s@ker forankring
i den historiske virkelighet, der rei-
nen som natur- og kulturarv står
sentralt. Våre rike jakttradisjoner
og allmenhetens muligheter til å
ut/ve reinsjakt i våre fiellområder
er av unik karakter i europeisk og
vel også i global sammenheng.
Fjellfarende folk uten jaktmotiv
setter også stor pris på å oppleve
reinen i sitt rette miljg. Dette fgrer

til et stort engasjement og ytrings-
spekter i villreinfaglige sp6rsmå1,
hvilket gir seg positive utslag med
hensyn til bevisstgj4ring og økt
kunnskap omkring reinen. I tjøt-
vannet av dette står ulike aktører
bak en rekke konstruktive tiltak på
formidlingssiden over det ganske
land. Villreinrådet (organ for alle
villreinutvalgene), gir ut herværen-
de tidsskrift om dette "fjellets
nasjonalsymbol" som har stor
betydning som holdningsskapende
verkt6y. Et tilsvarende tidsskrift om
elgen finnes også.

Kulturdelen kan imidlertid med
fordel ofres stØrre oppmerksomhet
både her og ellers, slik at formid-
lingsprofilen blir bredere og mer
dyptgripende med tanke på disse
hjortedyra sett i tidsperspektiv. Det-
te kan bl.a. bidra til en økt forståel-
se om hva som har skjedd med rei-
nen og dens leveområder i moderne
tid, og gjøre oss bedre rustet for å
mØte utfordringer som kommer.

Aktuelle forskningsmål
Registrering av dyregraver i fjellet
har gitt oss mange holdepunkter om
reinens bruk av områdene her.
Langs E-6 over Dovrefjell ligger
gravene i sammenhengende rekker
over flere mil i nord-sør retning, og
viser at det her har foregått et
enormt sesongtrekk mellom vinter-
og sommerbeiter henholdsvis Bst
og vest for vannskillet. I dag har
dette trekket opphørt helt som f6lge
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av den trafikkerte ferdselsåren og
kulturminnene er dermed en viktig
dokumentasjonskilde her for situa-
sjonen tidligere.

Terje Skogland fokuserte ofte På
nettopp disse tingene i sitt budskap
om reinen og biotopfragmentering-
en. En bedre forståelse av reinens
tidligere bruksmØnster med ut-
gangspunkt i fangstrelaterte kultur-
minner får vi imidlertid først ved
en omfattende og systematisk inn-
samling og analyse av slike objekt.

Vi ønsker å lage et forprosjekt
om dette, men har ved første kors-
vei ikke kommet med på NIKU's
prioriteringsliste. Vi arbeider imid-
lertid videre på det forberedende
plan her i håp om en snarlig pro-
gresjon. Et mindre oppdragspro-
sjekt er under utvikling i NIKU-
regi og vi er her forespurt om å del-
ta.

Litt aktivitet har vi også i Sn6-
hettaområdet, nærmere bestemt På
Dalsida, som også går på dette
temaet. Alt i alt tror jeg det er vik-
tig for oss som arbeider med hjorte-
dyr å få innsikt i kulturminnedelen.
Denne ekstra dimensjonen stimule-
rer også samarbeidet og kontakten
mot lokale aktører på villreinsiden.

Kunnskap om fortiden er viktig når vi
skal innrette oss på fremtiden, Her en
pilespiss i skifer fra en steinalderbo-
plass beliggende ved et sentralt rein-
strekk i Snøhettaområdet på Lesiasida.

Stoff til Villreinen
Dette bladet er tufta mye på villreininteresserte folk i det ganske land og bidrag-

syterne oppebærer ikke godtgjØrelse for hverken tekststoff eller bilder! Dette er

helt unikt i det ellers kommersielle media-Norge og tjener bidragsyterne til Vill-
reinen stor heder! Under arbeidet med dette nummeret, det 9. i rekken, har

stofftilgangen vært større enn vanlig - noe redaktøren er veldig glad for.

Det er bare når vi far frem bredden av stoffinnholdet at bladet kan gjØres

interessant for flest mulig. Det er bestandig slik, at saker som blir presentert fra

lokalmiljøet har den fgrste og umiddelbare leserinteresse!

Neste år runder vi 10 ar med utgivelse av villreinen og skal vi få gjort litt
stas med det 10. nummeret, er vi enda mere avhengig av at lokalmiljøa skriver

og finner fram bilder fra sine villreintrakter!
Allerede nar du leser disse linjene, tenk igjennom om du har noe som kan ha

felles interesse for både lokalsamfunnet ditt og i villreinmiljpet ellers! Stoff og

bilder kan avtales med og sendes red. hele tida, men for å komme med i bladet

(1996) må vi ha oversikten (og helst stoffet) innen utgangen av februar 1996'
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Det første møtet eg hadde med vill-
rein var i 1959. Vi sat og kvilde på
kanten av Blånutebotnen i sørvestre
del av Hardangervidda. For ein ni
åLrs gamal spinkel gutekropp var det
godt å få kvila etter ei tung oppsti-
ging frå hytta ved Ljosavatnet. Mor
og far bar det meste av utstyret; så
som mat, soveposar m.m. Vi unga-
ne hadde nok med oss sjølve - og
ein liten ransel med varme klede.
Maten glei ned - kreftene kom att -
og fantasien fekk fritt spelerom.
For fBrste gong skulle eg få sjå kva
som var bak dei h@ge nutane som
omkransa vatn og dalar i den verda
eg hadde kjent til no. - "Der er
dyr!" Far sende kikkerten vidare så
vi og skulle få sjå. "Ser du dei? Det
er tre bukkar og ei simle med
nekk." Men nei - eg såg dei ikkje.
For eit utrena auge va"r det ikkje lett
å skjilja fem kroppar som glei i eitt
med stein og lyng.

Reinen har alltid hatt eit snev av
mystikk over seg. I periodar kunne
dei opptre i store flokkar, for så å
vera borte i ti til femten år. Dei
fleste fjellvandrarar har og erfarl at
dyr kan dukka opp - og forsvinna
att, utan at ein er i stand til å sei
kvar dei kom i frå eller kva veg dei
for. Eit indiansk visdomsord frå
Nord-Amerika seier: "Ingen veit
kvar vinden kjem frå, eller kva veg
reinen trekker".

Kvifor er det viktig å sikra dei
siste restane av villrein? Og kva
føLg1er bgr det få at Noreg har
påtatt seg eit internasjonalt ansvar
for villrein? Mitt ja er grunna i eit
verdisyn der tre stikkord stårr sen-
tralt: Kulturarv - Økologisk mang-
fold - miljøbarometer.

Villreinen har hatt sitt tilhald i
dei s@r-norske fjell sidan avsmel-
tinga av innlandsisen etter siste
istid. I Setesdalsheiane er dei eldste
spor etter fangstfolk rundt 7.000 år
gamle. Ulike former for utnytting
av h6gfjellsressursane har alltid
vore eit vilkår for velstand og
ekspansjon i fjellbygdene. Natural-
hushaldninga hausta frå naturen;
direkte i form av jaktutbytte - og
indirekte som lokalitet for stØlsdrift
og fedrift. I var tid har ny teknologi

La reinen leva
AV LARS ARNE BAY

omdanna rennande vatn til batteri
for motorane i storsamfunnet. I dag
er dette økonomisk grunnlag for dei
fleste kommunane med areal inn i
Setesdalsheiane. Og det er grunnla-
get for at landet er sjplforsynt med
elektrisk kraft. Skilnaden mellom
ulike bruksformer er formidabel.
Dei ressursane forfedrane våre tok
frå fjellområda var produkt av
naturlege prosessar. Storl jaktpress
reduserle dyrestamma - og stort
bufehald fortrengte villrein. Men
utnyttinga var reversibel. Når jakt-
og beitepress minka, kom reinen
att. Det moderne samfunnet har
omdisponert store areal - for alltid.
Reinen var urinnvånaren som la
grunnlaget for busetting og kultur
etter siste istid. No er den prisgitt
vår bruk av naturen for å overleva
som art.

Opprinneleg vandra villreinen
fritt over store avstandar. Områda
frå Hekkfjellet i Hægebostad i sør
til Dovremassivet i nord, og vidare
langs Kj6len mot Bottenvika og inn
i Russland var leveområde for ei
stamme. Storleiken på denne stam-
ma har variert i takt med jaktpress,
tilgang på beite, klimaendringar,
rovdyrbestand m.m. I kjplvatnet av
den industrielle revolusjonen har
det auka på med inngrep. Vegar,
jernbanelinjer og kunstige innsjØar
har laga nye barrierar for villreinen.
Dette har ført tll oppsplitting av
arealet, slik at vi i dag forvaltar
restane av den opprinnelege villrei-
nen i 24 adskilte stammer frå Forel-
hogna i nord til Setesdal-Ryfylke-
heiane i sgr. Utfordringa for vill-
reinforvaltinga er å sikra desse
leveområda. Villreinen er eit flokk-
dyr som vandrar mellom ulike bei-
teområde avhengig av årstida. Litt
forenkla er det to drivkrefter som
styrer flokkane; beitesøk og
kjønnsdrift. Nye barrierer grunna
menneskeleg aktivitet får uvilkårleg
konsekvensar for dette mønsteret.
Biologisk mangfold forutset ein
balansert ressursbruk der bruk ikkje
verl forbruk.

Villreinen lever ned mot eit eksi-
stensminimum. Om vinteren må
temperaturen ned i -47 "C før stoff-

skiftet aukar. Halve året tar dei
næringa frå lav, ei plante som liv-
nærer seg direkte av luft og vatn.
Dette gjer at langtransportert luft-
forureining kan lesast ut frå analy-
sar av villrein. Opphoping av tung-
metaller og radioaktive stoffer i
indre organ og muskelvev hjå vill-
rein gir oss eit effektivt barometer
på korleis miljøsituasjonen er. Og
målingar over lang tid viser oss
utviklinga, både i positiv og negativ
lei.

Siste jaktdagen i år, 25. septem-
ber, sat eg og sonen min på vestsida
av Urdalsknuten. I kikkertane kun-
ne vi f6lgja reinsflokkar frå Tinde-
vatna i nord og vidare sørvestover
mot Skrolletørnane. Sola var i ferd
med å gå ned. Det var timar sidan
vi hgyrde dei siste skota. No var
jegrane på veg heim med tunge
sekker. Rett under oss beita ein
flokk på vel 100 dyr. Nokre av buk-
kane var komne i brunst. Klirr av
gevirstenger, småbukkar på re-
spektfull avstand, beitande og kvi-
lande simler, og kalvar i yr leik.
Det var eit skodespel. "Ser du den
lyse bukken, far? Den er nesten
kvit." Men nei - eg sat og studerte
ei lita simle som sto med hengande
hovud. Når den snudde seg kunne
eg mest telja sidebeina. Eg flytte
blikket mot praktbukken. "Ja, den
kjem til hføra genene sine vidare i
lgpet av nokre veker. - Men sjå på
det dyret som ståLr med hengande
hovud i utkanten der. Den går nep-
pe ein ny vår i møte. Det vert mat
for rev og ravn fpr vinteren er for-
bi." Vi hadde orkesterplass til det
skodespelet som utspant seg rundt
oss. Ein livskraftig dyreflokk med
sterke og svake individ ved inn-
gangen til ein ny vinter. Ei årstid
som er nålauga for kor mange kal-
var som skal dansa i yr leik neste
somma.r.
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SnØhettaområdet er et av tradi-
sjonsområda for villreinen i Norge,
både som et sjØlstendig leveområ-
de, men også som trekkområde for
reinen som skulle på vinterbeite i
Rondane, Knutshø og østom-råda.

Trafikken etter vei og jernbane
hindrer nå reinen fra å gå inn i dis-
se områda, og innenfor Snøhetta er
det også glort inngrep som har gjort
det nØdvendig å dele jakta opp i et
vestområde og et gstområde.

Kvote og felling 1994
Til jakta 1994 var det utstedt 995
fellingstillatelser, 886 dyr i SnØhet-
ta Øst og 99 dyr i SnØhetta Vest.

Fellingsresultatet kom totalt på
529 dyr (53.27o), fordelt med 468
dyr (5I.57a) i Østområdet og 61 dyr
6I.67o\ i Vestområdet.

I fellingsrapporten som fiellopp-
synsmann Lars Børve (Lesja) har
satt opp er fordelinga på alders-
grupper og kjønn på kluftbukk-kor-
ta inntatt og meget interessant:

Årskalv I I/2 år Eldre Sum

Hanndyr 2 l2 33 47

HunndyrO42630
Ikke felt 51 _

16 59 r28

De gvrige tall kan leses ut av jakt-
statistikken annet sted i bladet!

Oppsynsrapporten
Dette året er det fjelloppsynsman-
nen i Lesja, Lars Børve, som har
vært koordinator og rapportskriver,
og denne oppgaven går på omgang
mellom Ielloppsynsmennene i

bygdene. fielloppsynsmennene er
dessuten oppsynsleder innenfor
sine kommuner.

Oppsynstjenesten ble i år organi-
sert i et samarbeide mellom Ar-
beidsutvalget for SnØhetta, Oppdal
Bygdeallmenning, Dovre fjellstyre,
Lesja fiellstyre, Reinsutvalget i
Sunndal, Nesset fjellstyre og lens-
mannen i Lesja/Dovre.

22 lokale oppsynsmenn (med
begrenset politimyndighet) og en
lensmannsførstebetjent deltok i
oppsynstjenesten. Før jaktstart vart
det avvikla et oppsynsmØte hvor
temaene var: Organisering av opp-
synsvirksomheten, håndhevelse av
overtredelser, adgang til å foreta

Jakta i Snøhetta
beslag og/eller ransaking, bruk av
sambandet og praktisering av egen
jakt.

Tallene fra rapporten forteller at
det totalt for SnØhettaområdet vart
nedlagt 319 dagsverk (80 i årets
oppsynstjeneste. Det ble foretatt
289 kontroller før felling, 205
under slakting og 63 under trans-
port, som gir totalt 557 kontroller
(56Vo av fellingstillatelsene).

Av uregelmessigheter kom opp-
synet over 25 forhold (10 i 1993)
med kort, 1 (5) med våpen, 8 (3)
tilfeller uforsvarlig skyting. Av
sakene er 26 oppgjort på stedet
(OPS), 4 rapporter til rettighetsha-
ver og 11 rapporter til lensmann.

Antallet skadde dyr og funn av
døde dyr (5.77o av felte dyr) er
hgyere enn året før. Det generelle
inntrykket fra jaktutpvelsen opp-
surnmeres slik i rapporten:
* JaktutØvelsen var stort sett bra.
* Få jegere tar store sjanser. men

det forekommer forlsatt at noen
jegere skyter mot hode og nakke.

* Endel jegere bommer, og noen
skyter på lange hold.

* Endel jegere bruker flere skudd
på å felle dyret. Det skytes flere
skudd enn da det var magasin-
sperTe.

* Flere skudd ser ut til å Øke faren
for skadeskyting.

* Enkelte jegere er lite kritiske til
det første skuddet.

x Skyteferdigheten ved skudd mot
dyr er sannsynlig ikke god nok.

* Slakteferdishetene er så som så.

Sambandet
Oppsynet fikk i 1994 låne sam-
bandsutstyr av Forsvaret (Hjerkinn)
og bruke Forsvarets basestasjon på
Snøhetta, for å oppnå bedre sam-
band med de indre delene av SnØ-

hettaområdet. Dette fungerte meget
bra.

SnØhettautvalget har egne base-
stasjoner som også brukes av opp-
syn i Rondane Nord og Knutsh@,
og i enkelte perioder var trafikken
såpass stor, at de ble overbelasta,
spesielt gjaldt dette basestasjonene
på Knutshg og Vesl-Homrngen.

I den nordlige delen av Vestom-
rådet fungerte sambandet dårlig og
på store deler av dette området fikk
ikke oppsynet kontakt med basesta-
sjonene.

Oppsynskommentarer
Oppsynet Ønsker bedre samarbeid
med politiet og at politiet står for et
orienteringsmØte for oppsynet en
gang i året.

Jegerne oppfordres om at de sky-
ter med anlegg og at de konsekvent
bruker samme ammunisjon på jakt
som under oppskyting.

Oppsynet foreslår også endringer
i fellesjaktordningene for å heve
fellingsprosenten og at bruken av
skytefeltveiene reguleres noe
annerledes enn hittil, bl.a. tidspunk-
tet for nårr veiene skal være stengt,
parkering og 500 m jaktgrense på
begge sidene av veien mellom
Hjerkinn og Snøheim.

Fra et årsmøte i Snøhetta Villreinområde på Kongsvold, hvor bl.a. villreinforskeren
Terje Skogland (foran t.v.) deltok. FOTO JON J.

t
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KIær av viltskinn blir stadig mer populært
TEKST OG FOTO JON J. MELI

De gamle fangstfolka var skinn-
kledde - det var vel heller ikke noe
valg på bekledning for tusener av
år sida!

Ikke for det, fremdeles bruker
store fangstfolkgrupper skinnbek-
ledning av land-dyr og sjødyr, og
helt sikkert er det at naturen sjØl
står for det beste under ekstreme
klimaforhold!

De siste åra er det også blitt et
oppsving for bruk av viltskinn
blant den "menige" mann og kvin-
ne. Endel skinn har hele tida blitt
tatt vare på for beredning til å
henge på en vegg eller til å ligge
på et gulv, men nå går endel til
garving og blir til de fineste rhva-
rer for flinke syersker.

Men før en kommer så langt,
må vi som jegere ha greie på riktig
behandling av skinnet fpr levering
til garveriet.

Granberg Garveri
For å få greie på dette gikk vi til
Granberg Garveri, Ølensvåg. Her
finner vi oppstarteren av dette gar-
veriet, 75-ånge Karl J. Granberg,
som har vært i faget fua 1945 og
som stafia med egen virksomhet i
1951.

Garveribedrifta er møvsomme-
lig bygd opp på sparsommelige
ressurser, men fremstår i dag som
solid bedrift for I7 ansatte.

Hovedproduksjonen er pelsbe-
redning av husdyr- og viltskinn,
som blir omsatt i inn- og utland.

Leieberedning for jegere, bgn-
der og privatpersoner utgjgr også
en del av virksomheten. Forgvrig
har bedriften det meste for salg av
pelsskinn, nappaskinn, vegetabilsk
garvet skinn og 1ær.

Karl J. Granberg som fremde-
les er i full virksomhet i bedriften,
har mange nyttige tips å komme
med for skinnbehandlins etter at
viltet er felt, og flere ai dem er
sikkert "nye" for mange av leser-
ne!

Granberg Garveri leverer nå
nappa skinn, dvs. at håra blir tatt
bort, og av nappa skinn kan det sys

Granberg med nappa skinn,
fargen kan kunden velge,

vester, jakker, bukser, skjørt m.m.
Kanskje vi jegere skal overras-

ke kona med et skjørt av sjØlskutt
vilt, det kunne kanskje l6nne seg?

Summarisk behandling av
skinnet
1. Hull i skinnet
Hull i skinnet lar seg ikke reparere
og vil derfor fglge skinnet helt
fram til et ferdig produkt. Derfor
må jegeren satse alt på å felle dyret
med ett skudd! Under flåins skal
kniv brukes så lite som mulig og
knivrisp i skinnet må ikke fore-
komme. Ved snuing av dyr på fel-
lingsstedet, kan en bruke handba-
ken eller ei lita Øks (øksehamme-
ren) til å slå av skinnet. Bringes
dyret fram uflådd, henges det opp
og skinnet trekkes av eller slås av.

2. Hunden må ikke få lov til å bus-
te eller rive i dyret.

3. Skal et dyr fraktes fram helt, må
det ligge iløftet stilling på et trans-
portredskap. Skinn av dyr som skal
beredes eller garves, må ikke slep-
kjgres.

4. Kjøling av huda. Huda skal hur-
tigst mulig etter slakting avkjgles.
Brett godt ut alle deler av huda og
få en rask avkjgling.

5. Salting. Den beste konserveren-
de måten er å bruke salt. Saltet må
dekke alle deler av skinnet os det
må ikke spares på saltet! Eistor
elghud trenger ca 15 kg salt, ei kal-
vehud 10 kg og ett reinsskinn 6 kg.

Skinnet kan ligge i 10 døgn
med denne saltmengden, deretter
ristes det for salt og lake fgr ned-
pakking og sending til garveri. For
reinsskinn bl.a. kan en også benyt-
te seg av såkalt salttgrring, dvs. at
en straks etter avkjøling bruker ca
3 kg pr skinn (67o av slaktevekt)
og ved heimkomsten fra fiellet
henger skinnet til tørk på en 4 tom-
mers tykk rund stokk i et trekkfullt
hus.

6. Tprking. Skinnet må omgående
avkjgles over en 4 tommers tykk
stokk i et trekkfullt hus. Kjøttsida
ut og skinnet plasseres med ryggen
etter stokken. Ved hjelp av små fli-
ser kan eventuelle folder rettes ut,
så luften kommer til over alt.

A spikre skinnet opp på en
bordkledning har vært en vanlig
brukt måte. Et sterkt utspilt skinn
vil under oppt@rkingen forstrekke
seg og dermed miste elastiteten. Se
heller til at skinnet henger slakt og
at det ikke blir utsatt for høve tem-
peraturer.

7. Dypfrysing har vist seg effektiv
under forutsetning at en kommer
raskt fra fryseri til garveri.

8. Blod på skinnet vaskes av med
kaldt vatn og tøffes deretter med
tØn klut eller lav/mose.

9. Har en på forhånd bestemt seg
for at skinnet skal til
beredning/garving, må en f6lge
punktene som er satt opp her og
deretter ikke vente med å sende
skinnet til sarverietl
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Rapport frå strukturte ljing I 994

lillreinutvalet for
B rattefj ell - linde g gen

Årets strukturteljing i Brattefjell-
Vindeggen villreinområde, Tele-
mark. varl gjennomført 08.10.94.

Villreinutvalet hadde i likhet
med tidlegare år engasjera Sig-
mund Holte og Svein Vetle Trae til
å utfgre teljinga. t tillegg var Kåre
Ngrstteig og Knut N. Bondal med
frå grunneigarane.

Metodikken for struktuneljinga
er utarbeidd av T. Skogland og går
i korte trekk ut på å srane med
totaltallet N). deretter store bukkar
(83). kalv (K). simler t5), bukkar
lØ ar (Bl) og bukkar 2Y, år (82).
Det vert nytta både håndkikkert
8x30 Swarovski. kikkert 30x75
med stativ og Nikon speilreflekska-
mera m,/telelinse for å kontollere
teljinga. I tillegg vert det nytra
håndtellarar. Flokken vert telt tre
gonga,r. Teljinga skal foregå i sep-
tember/oktober då alle kategoriar
dyr. er sarnla i samband med
pannga.

Trae var i ljellet fredag 07.10 for
å sjekke om det var dyr i Skjess-
vatnÆutjØnn området. Resultat ne-
gati\'1.

Lørdag 08.10 giekk Sigmund
Holte inn mot kjer-neområdet frå
Grasfjellsida. Kåre NBrstteig tok
med seg Brattefjell. Knut N. Bon-

dal gjekk inn Sol{elVØrnenuten og
Trae tok med seg Sudbøfjellet.
Mannskapet hadde radiokontakt på
kanal 8. Nørstteig og Trae obser-
verte ein stØrre flokk ved Viernuten
og kom i posisjon omlag klokka
09.00.

Desverre vart flokken støkt av
ein n-rpejeger før ein kunne gå i
gong med struklufteljinga. Ein had-
de imidlerrid rekna totaltalet til
omlag 300 dyr. I tillegg såg ein to
flokkar på 9 og 6 dyr. Holte var i
posisjon ved Hubrotjønn då det var
naturleg at dyra ville trekke nord-
etter.

Ei vinddreiing på sud gjorde
imidlerrid at dyra trakk ut Grot-
vassdalen og slo seg til ro ved hei-
maste Grotvass-staulen. N6rstteig
og Trae kom i god posisjon og dyra
var relativt spredt og greie å telje.
l0 yngre bukkar låg nede slik at
det kunne vera vanskeleg å skilje
på Bl og B2 når ein ikkje fekk sjå
kroppsstorleik. På bakgrunn av tid-
legare erfaringar vart desse fordeila
slik: Bl 6 dyr og 82 4 dyr.

Resultatet av strukturteljinga vert
slik:

Jakta i Setesdal
Setesdal-Ryfylke (5550 km'?), med
13 kommuner med jaktandel i
området. er nest-største villreinom-
råde i Norge.

Området hadde ei kvore på 1950
dyr, men 1793 dyr ble innl6st og
fellingsprosenten må reknes ut fra
dette tallet.

Tildeling og felling viser fglgen-
de tall for kommunen. se tabellen:

Oppsynskorpset har bestått av 11
mann med Lars Arne Bay (sekr. i
Villreinnemnda) som oppsynsleder.
I tillegg deltok en politibetjent 10
dager i oppsynstjenesta.

Oppsynet hadde ei samling
jaktstart, med fplgende emner
dagsorden:

Rollespill som utgangspunkt for
en tenkt jaktsituasjon med etter-
fglgende kontroll. Dette danna
grunnlaget for etterfglgende
gruppearbeide og di skusjon.
Bevi ssi kri ng/rapportskriv i ng
Ransaking/beslag
Jegeren som forvalter/inhuman
iakt

Oppsynssamlinga var et samarbei-
de mellom Landsdelspolitikamme-
ret for Agder/Rogaland v/Lars
Engemyr, Kristiansand Politikam-
mer, og Bjørn Håland, Vest-Agder
Politikammer, viltforvalter Tor
Punsvik, miljgvernavd. i Vest-
Agder og oppsynslederen.

Landsdelspolitikammeret har et
ansvar for at oppsynsarbeidet har et
profesjonelt tilsnitt og at de perso-
ner som utfører tjenesta er tilstrek-
kelis skolert.

før
på

F; I

IAnsvarleg I

I B.-V.

H.-vidda

,94

-89
-9t
-92
-93

82B1Ån

-92
-93

311 I7 .4 60.5 5.8 4.5 r r.9 Holte&Trae

26.5 54.5 5.3 4.5 9.I Holte
21.8 44.9 I 1.5 9.6 12.2 Holte&Trae
18.3 42.9 | 6.6 12.8 9.3 Holte&Trae
16.5 45.5 10.5 12.5 14.5 Holte&Trae

18.2 46.4 12.8 6.3 16.4
r9.l 55.5 6.8 5.1 13.5
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- Ryfylke
Utført arbeid
Oppsynet hadde 97 dagsverk i tje-
neste og i tillegg 10 dager av en
polititjenestemann. I oppsynsperio-
den (25/8-25/9) er fglgende kon-
troller registrert:

216 villreinjegere kontrollerte
før felling

26 villreinjegerekontrollerte
under slakting

117 villreinjegere kontrollert
under transport
fall sett men ikke kontrollert
skadde dyr observert av oppsyn
skadd dyr avliva av oppsyn
skadde dyr avliva av jegere

døde er funnet
tilfeller med manglende
underskrift mm.
saker er oppgiort på stedet (OPS)

rapporter er overlevert politiet.

De fleste sakene har med manglen-
de utfylling og underskriving av
kontrollkorta il gtrøre og det anty-
des, at det som blir kontrollert og
registrert bare er toppen av et
"isfjell". Forseelsene går på mang-
lende underskrifter av jeger/grunn-
eier og manglende på.f6ring av
valdnummer.

Skadde dyr
Reinen samla seg i 1994 i større
flokker enn før og dermed vart fle-
re terrenger reintomrne i lengere
perioder. Men nå'r dyra fPrst kom,
var det i store mengder, og jegerne
som venta på jaktgrensene, fikk
endel problemer med å skille ut dyr
og få reine måI. Under og etter jak-
ta vart det avliva 10 skadde dyr.
Men det ble også oppdaga tidligere
bruddskader blant disse dyra.

Jaktutøvelsa
For at et fåtallig oppsyn, på over
5000 km'? skal få innblikk i jaktut-
Øvelsa i et opprevet fjellterreng og
med store vatn som stenger for ras-
ke forflytninger, må oppsynet s/ke
kontakt med områder der de stØrre
flokkene holder til!

Et hovedinntrykk fra jakta sist
høsten, synes å være mer stressjakt
enn før og det kommer muligens av
den stØrre flokkdannelsa med beve-
gelse i flokkene på slutten av jakta.

Begge Setesdalsområda (Setesdal-Ryfylke og Setesdal Austhei) var samla til opp-
summeringsmøte etter jakta, i Hægebostad 15. og 16. nov. -94. På bildet er de fleste
av deltakerne på møtet samlet, og noe symbolikk ligger også i bildet; fjellet, Hekk-
fjell, rett bak deltakerne, er det sørligste i Norge som hører til et villreinområde!
I bakerste rekke fra v.: Bjørgulf O. Rysstad, Bjarne Fidjeland, Knut Olav Austmot,
Oleiv Hoftun, Torstein Harboe, Olav Skræi, Jon Erling Skåtan, Karl Gunnar Hoven,
Nils Valland, Helge Lyngstad, Kurt Jerstad og Tarald Flateland.
Fremste rekke fra v.: Tarjei Eldhuset, Tor Tøydal, Geir Hovland, Lars Arne Bay,
Anders Brå, Einar Hovden, Jan Rundtom, Jon Vetrhus, Frode Oftedal, Olav Hjelme-
land og Olaf Moe.
De som sitter foran på høyresida, fra v.: Sigmund A. Rossevatn, Ola K. Mostøl og Per
JordhøY' 

Foro JoN J.

Jaktfeltene i Njardarheim ble
sammenslått til et jaktfelt de tre sis-
te dagene av jakta, og statistikken
syner at hvis denne ordninga ikke
hadde kommet i stand. ville fel-

lingsprosenten for dette området
blitt halvert. Det blir sagt i opp-
synsrapporten, at det må bli et over-
ordna mål å arbeide mot stadig
bedre overgangsordninger!

Odda
Vinje
Bykle
Valle
Bygland
Suldal
Hjelmeland
Forsand
Gjesdal
Sirdal
Kvinesdal
Hægebostad
Åseral

InnlPste kort
30
78

349
352
74

247
168

122
4

255
40
l5
59

1793 dyr

Felte dyr
6

11

188

209
13

57
ZJ

27
2

87

+
0
2

629 dyr

Felling i Vo

20
l4
54
59
18

z3
l4
22
50
34
10

0
-t

35Vo

I
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Frykt- og fluktatferd hos Svalbardrein
om sommeren

AV BENTE WOLLEBEKK JACOBSEN, JONATHAN E. COLMAN OG EIGIL REIMERS
BIOLOGISK INSTITUTT. UNIVERSITETET I OSLO

Innledning
Dette arbeidet er en dppfølging av
"Frykt og fluktavstander på vill-
rein i Sør-Norge", publisert i Vilt-
reinen 1994 (Reimers og medarbei-
dere, 1994).

Svalbard er et spesielt område
ved at det er en øygruppe og den
underarten av rein vi finner der,
Rangifer tarandus platyrhynchus, er
en lite mobil art i forhold til dens
artsfrender på fastlandet. Dens van-
dringsm6nster er generelt å til-
bringe sommeren i de næringsrike
dalstrØkende og å vandre opp på de
forblåste rabbene om vinteren. Der-
som isdekningen blir for stor og
mattilgangen for liten, kan den
foreta lengre næringsvandringer.
Dette er noe den helst ikke gjør
siden et lavt aktivitetsnivå er Sval-
bardreinens viktigste måte å spare
energi på (Øritsland, 1985). Sval-
bard-reinen har ingen naturlige pre-
datorer og er heller ikke utsatt for
insektforstyrrelser om sommeren.
Fraværet av disse to faktorene er
trolig av sentral betydning for rei-
nens suksess på Svalbard, i tillegg
til at den er mesterlig tilpasset kul-

Reinsdyrflya

W

de og et periodevis lavt nærings-
opptak.

Svalbardreinen lever under
strenge arktiske forhold. Sommeren
er kort og hektisk, og helt avgjøren-
de for fettlagringen og dermed vin-
teroverlevelsen. Stadige forstyrrel-
ser i denne perioden vil påvirke
dyrenes atferd og kan ha betydning
for reinens vekst, reproduksjon og
d6delighet. På grunn av sitt arktis-
ke klima er besØkene til Svalbard
konsentrert rundt de korte sommer-
månedene, og det blir dermed en
spesielt stor @kning i provokasjons-
frekvensen i disse kritiske månede-
ne. Svalbardreinens atferd er for-
skjellig fra rein andre steder bl.a.
ved manglende frykt for mennes-
ker. Arsaken til denne atferden kan
iallefall delvis henge sammen med
mangelen på predatorer. Men er
Svalbardreinen like lite sky overfor
mennesker alle steder på Svalbard?
Er det forskjeller på deres fryktat-
ferd der de regelmessig omgås
mennesker sammenliknet med
områder hvor mennesker sjelden
ferdes? Likeså, er reinen blitt mer
sky der det drives jakt på den enn

der den er fredet? I denne artikke-
len skal vi presentere data for å
belyse disse spørsmålene.

Feltarbeidet ble utført i juli
måned, 1994. Yi konsentrerte oss
om fem områder på Nordenskiøld
Land: Adventdalen, Sassendalen,
Colesdalen, Reindalen og Semmel-
dalen, i tillegg til Reinsdyrflya
(Figur 1). Områdene ble valgt i for-
hold til menneskelig aktivitet og
jakt. Hensikten med prosjektet var
å registrere eventuelle forskjeller i
frykt- og fluktatferd hos rein som
var mye utsatt for mennesker
(Adventdalen), lite eller ikke utsatt
for mennesker (Reinsdyrflya),
utsatt både for jakt og lite/noe mer
mennesker (Sassendalen og Coles-
dalen) og primært utsatt for jakt
(Semmeldalen og Reindalen).

Det presenterte arbeidet inngår i
en hovedfagsoppgave ved universi-
tetet i Oslo, og er en oppfølging av
arbeidet som ble presentert i Vill-
reinen 1994.

Rein, områder og metoder
Opprinnelsen til reinen på Svalbard
har lenge vært omdiskutert, men i
f6lge en rapport fra Norsk Polarin-
stitutt (Øritsland, 1985) finner vi
dens nærmeste slektning i Peary
caribou fra Canada. Svalbardreinen
ble fredet i 1925 etter at Øygruppen
kom under norsk suverenitet.
Bestanden lå da på omtrent 1000
dyr (Øritsland og Alendal 1986).
Etter fredningen tok populasjonen
seg forholdsvis raskt opp igjen og
er i dag pL ca. 10.000 dyr (Ørits-
land og Alendal 1986). Jakt på
Svalbard er nå lovlig i visse områ-
der og antall felte dyr ligger ph ca.
300 dyr årlig.

Det er trolig at Svalbardreinen
består av flere isolerte bestander
adskilt av hav, fjellmassiv, breer og
bratte daler. Det er liten migrasjon

Fig. 1. Kartskisse over Nordenskitild
Land, med oversilit over de fem dalene
hvor dyr ble provosert. Reinsdyrtlya er
merket på oversiktkartet,

0
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mellom dalene og over isen på vin-
teren, og det gjør at hvert område
må behandles mer eller mindre
uavhengig av hverandre m.h.t. for-
valtning. Speselt for Svalbardrei-
nen, trolig på grunn av mangelen
på predatorer, er at flokkstrukturen
er forskjellig fra villrein andre ste-
der. Dyrene opptrer enten alene
(som regel bukker) eller i små
familie-grupper som omfatter sim-
le, kalv og ofte fjorårets kalv. For-
delingen av dyr i de områdene vi
registrerte fryktatferd var per
mars/april 1994:

Adventdalen, ca. 400 dyr,
Sassendalen, ca. 560 dyr,
Colesdalen, ca. 400 dyr,
Semmeldalen, ca. 140 dyr,
Reindalen, ca. 350 dyr,
Reinsdyrflya, ca. 450 dyr
(Hindrum, R. 1994).

For å måle reinens fryktatferd ble
dyrene provosert av en person til
fots. ProvokatØren gikk i jevn
gange mot enkeltdyr eller en grup-
pe dyr og skrittet opp f6lgende
avstander:

1. Oppdagelsesavstand: Avstan-
den frem til dyrene på det tidspunkt
de gir uttrykk for at de har oppda-
get provokatØren ved å løfte hodet
ogleller slutte å spise.

2. Fryktavstand: Avstanden frem
til dyrene på det tidspunktet dyrene
viser frykt ved f.eks. å stimle sam-
men eller urinere.

3. Fluktavstand:
Avstanden frem til dyrene på det
tidspunkt dyrene tar til flukt.

4. Avstand flyktet:
Avstanden fra fluktpunktet til der
dyrene roer seg ned, stopper og
starter beiting eller legger seg ned.
I tillegg til fryktatferden registrerte
vi generelle forhold om vær, vind-
retning i forhold til provokat@ren
og topografi, samt flokkens stØrrel-
se, sarnmensetning med hensyn på
alder og kjønn og aktivitet f6r pro-
vokasjon. Vi registrerte også dyre-
nes fluktrute i forhold til vindret-
ning og topografi. Ingen dyr ble
provosert dersom ikke personen var
fullt synlig under hele provokasjo-
nen. Det gikk alltid mer enn 3 timer
mellom to provokasjoner av sarrune
dyr, og ingen dyr ble provosert mer
enn to ganger på en dag.

Bukk i nærkontakt med menneskelig aktivitet i Adventdalen.
Her hadde vi de korteste frykt- og fluldavstandene.

Resultater og diskusjon
Hovedresultatene fremgår av figur
2. Det er flere faktorer som påvir-
ker dyrenes frykt/fluktatferd i til-
legg til selve provokasjonen. Vi vil
se på disse i forhold til hver av de
fire reaksjonsavstandene nevnt
ovenfor.

Oppdagelsesavstanden ble hoved-
sakelig påvirket av topografien i
landskapet, samt interaksjoner mel-
lom område, aktivitet, vind og
flokksamrnensetning. Mellom om-
rådene var oppdagelsesavstanden
ikke signifikant forskjellig. Flokk-
stØrrelse hadde ingen betydning for
hvor raskt dyrene oppdaget provo-
katøren.

Dyrenes fryktavstand ble påvir-
ket av området og interaksjonen

mellom området og dyrenes aktivi-
tet før de ble provosert, samt flokk-
sammensetningen. Adventdalen og
Reinsdyrflya skilte seg klart ut. I
Adventdalen finner vi rein som er
under kontinuerlig påvirkning av
mennesker (eks. biler, fly, turister
og gruvedrift), mens populasjonen
på Reinsdyrflya har liten til ingen
kontakt med mennesker. Reindalen
og Semmeldalen viser også lengre
avstander enn det man kan regne
som resultat av tilfeldigheter. Stå-
ende dyr reagerte med frykt på
lengere avstand enn liggende eller
beitende dyr.

Fluktavstanden ble hovedsakelig
påvirket av hvilket område reinen
ble provosert. Fig. 2 viser at dyrene
lot provokatØren komme langt nær-

Reinsdyrflya er et område med lite eller ingen menneskelig aktivitet,
og her hadde vi de lengste frykt- og fluktavstandene.
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mere i Adventdalen enn på Reins-
dyrflya før de tok til flukt.

Vi var også interesserte i å se

hvor langt dyrene løp før de gjen-
opptok "normal" atferd (som å stå,
spise og ligge). I tillegg til område
hadde flokksammensetningen en
del å si for hvor langt de lØp. Spesi-
elt gjaldt dette for simler med kalv
(løp lengst) og bukker (lBp kortest).
Dette er også resultater som stem-
mer godt med det forventede.

En generell flukttendens hos rei-
nen var atdeløp opp mot et hØyde-
drag eller langs en fjellkjede om
det var mulig, samt at de som regel
flyktet til medvinds-posisjon fra
provokat@ren.

Områdene vi sammenlignet in-
kluderte også jaktede områder. Som
nevnt tidligere er det uklart om
denne jakten har noe å si for dyre-
nes fryktatferd. Det er vanskelig å
skille jakt fra annen menneskelig
påvirkning siden de to henger n/ye
sammen. Vi så på ett område med
forholdsvis liten menneskelig tra-
fikk i tillegg til jakt (Reindalen). Et
problem var at vi måtte se på Sem-
meldalen (ikke jakO sammen med
Reindalen fordi det sannsynligvis
er en relativt stor migrasjon av rein
mellom de to dalene (Figur 1). Det-
te gtrør at effekten av jakt blir
"utvannet". Våre resultater viser at
dyrene i disse områdene ikke har
signifikant lengere frykr og flukt-
avstander enn Reinsdyrflya (ikke
jakt eller mennesker). Allikevel er
avstandene forholdsvis lange, men
dette kan også være et resultat av
liten menneskelig aktivitet og der-
med liten grad av habituering.
Colesdalen er et område med rela-
tivt stor menneskelig trafikk både i
historisk perspektiv (pga. gruvedrift
og russisk bosetting) og i nåtid
(både jakt og turisme). Frykt- og
fluktatferden i dette området viser
kortere avstander enn i jaktede
områder med mindre trafikk, hvil-
ket kan tyde på at jakten har mindre
betydning for avstandene enn den
menneskelige påvirknin gen.

Undersøkelser fra villreinpopu-
lasjoner på fastlandet (Reimers og
medarbeidere, 1994) viser at dyre-
ne ikke har lengere frykt- og flukt-
avstander fgr jakten enn etter. Det
er sannsynlig at selve skuddet ikke
har en langtidseffekt på deres atferd
fordi dyrene er vant med sterke
lyder fra naturens side (eks. torden,
snøras og steinskred). Dyr vil til-

vennes (habitueres) en gjentatt sti-
mulus. Habituering utvikles over
tid og kan føre til lengere frykt og
fluktavstander hvis stimuli oppfat-
tes truende/skremmende eller til
kortere avstander hvis dyrene opp-
fatter dem som n@ytrale.

En forel6pig konklusjon på våre
registreringer er at Svalbardreinens
fryktatferd overfor mennesker er et
resultat av graden av "sameksis-
tens". Reinen viser lavere frykt- og
fluktavstander der de omgås men-
nesker daglig og lengre avstander
der mennesker sjelden ferdes .

Fig. 2. Oppdagelse-, frykt-, flukt-, og
løpsavstand for rein etter provokasion
fra mennesker til fots. Awiksstrekene
representerer 95% konfidens intervall.
n - antall observasjoner.

Den første og andre forfatteren har bidratt likt
til materialet i denne artkkelen.

Takk til:
Vi takker sysselmannskontoret på Svalbard for
lan av hytte på Reinsdyrflya, Det Norske Polar-
institutt for utstyr og transport og begge to for
viktig informasjon. Vi ønsker også å takke Nils
Arne Øritsland for lån av hytta Tarandus.

Referanser:
Hindrum, R. 1994. Upublisert tellingsnotat
1994.
Reimers. E., Dervo, L., Muniz,4., Kind,
J.C., Colman, J. 1994. Frykt- og fluktatferd
hos villreinen i Spr-Norge. Villreinen 1994: 54-

6ri*land, N.A.,(Red). 1985. Svalbardreinen
og dens livsgrunnlag. Norsk Polarinstitutt,
1985.

Øritsland, N.A. og Alendal, E. 1986. Svalbar-
dreinen og dens livsgnrnnlag 1986. Øritsland.
N.A. (red.). Universitetsforlaget, Oslo.
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Sommeren 1994 vil nok gå
over i historien som den
dårligste på Svalbard i
manns minne!

Flens fastlandet og spesi-
elt det sørlige Norge, hadde
en av de fineste værmessig
somre på martge, mange år;
lå øygruppa i Nordishavet
dekket av tåke, regnbyger,
sluddbyger og kald vind.

Det som for min del skul-
le bli giensyn med blomster-
prakten, den gode sensom-
mervarmen, det' skiftende
lyset, ble bare minnerre fra
forrige tur!

Å oppleve regn, sludd,
kald vind og lite med blom-
ster, kan en ogsån nesten
hvert år, oppleve i høgfjellet
på fastlands-Norge! Men så
en kveld letna væryt og
natt-turen som da fulgte,
blir nok det finssterminnet
tua I994-turen til'Svalbard -
med midnattssol og tln tem-
peratur til å gå i!

Svalbard
Natt-tur nordover Semmeldalen

TEKST OG FOTO JON J. MELI

Oppdraget
NINA (Norsk institutt for natur-
forskning) har Svalbardreinen på
sitt "overvåkingsprogram" (omtalt
annet sted i bladet) og innhentinga
av data foregår rutinemessig og har
gjort det over lengere tid.

Deler av programmet går påt
total- og strukturregistrering i
månedskiftet juli-august på ei
bestemt tellerute, registrering av
kadaver fra sist vinter og innsam-
ling av kjever fra disse for alders-
bestemmelse.
Telle- og registreringsruta gå'r fra
Reindalspasset (lengst øst i Reinda-
len), ned Reindalen, opp (nordover)
Semmeldalen, gjennom Skiferda-
len, ned Colesdalen og opp (nordo-
ver) Fardalen. I tillegg telles det i
sidedalene.

Tellemannskapet, 2 stykker, blir
helikopterfrakta inn i Reindalen og
går derfra tilbake til Longyearbyen.
Turen tar ei knapp uke. Per Jord-
hgy, NINA, leda tellinga i 1994
med artikkelforfatteren som med-
hjelper.

De to første dagene
Da tåka hang langt nedover fjellsi-
dene, valgte helikopterpiloten å føl-
ge dalfgrene inn i Reindalen.

Reindalen er et mektig dalføre;

vidt og langt og vi telte derfor fra
heikopteret dyra og kadavrene vi så
på sydsida av dalfgret og i innerste
delen av dalen.

Vi ble satt ned i skråninga nord
for Reindalssletta og hadde en fin
tur nedover dalen og opp i Tverrda-
len. For å komme videre, måtte vi
over Tverrdalselva og den kan være
problematisk nok å forsere. Men de
"gode maktene" sto oss bi; i det vi
lette etter et passende vadested,
kom helikopteret og satte av 3 men-
nesker rett bortenfor oss. Helikop-
terpiloten oppfatta situasjonen vår
oglgfta oss over på bare noen sek-
under!

Etterpå kom vi i prat med de
som var satt av, og det viste seg at
de var ute og så på tras6en til veien
fra Longyearbyen til Svea, som er
under planlegging med forundersØ-
kelser.

Om kvelden kom vi til Røde
Kors-hytta ved munningen av
Gangdalen og overnatta der, i lag
med to fjellrevforskere.

Neste dag gikk vi siste del av
Reindalen og kom til Polarinstitut-
tets hytte "Tarandus" nederst i
Semmeldalen. I denne hytta hadde
forskningsjef ved NINA, Rolf
Langvatn, sammen med to engelske
kolleger, oppretta base for reinsun-
dersøkelser/merking i området.

Men da det syntes som om Tele-
hytta øverst i Semmeldalen lå mere
strategisk til for jobben de skulle
gjøre, fikk de helikopter-lift for
utstyr og seg sjØl dit opp.

Per og jeg fikk en rolig kveld
ved Tarandus.

Noen storbukker beita myrgras i
bekkefaret ut for hytta og jeg ble
lenge liggende og studere dem og
atskillig med film gikk med! Rett
vest for hytta ligger ei lita tj6nn og
rundt den var det drivende kvitt
med fjær, så her hadde nok gjessen
vært i fjærfellinga.

Slik ligger Semmeldalen og lokker en
nattevandrer nordover, - lyset og skyg-
gene endrer seg fra minutt til minutt.
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Blomsterfotografering før vi starter nattvandringa nordover Semmeldalen, fra v.: Svalbardvalmue, polarflokk og bekkesildre.

Neste dag
Turen nordover Semmeldalen tar ca
4 timer og da har en rikelig tid til
observasjoner og fotografering.
Hele tida har en målet for 6yet;
Semmelbu!

Vi gleda oss til en trivelig tur
innover dalføret, med rikelig av tid
til å gjøre observasjonene.

Det var gråvær med tåke og
regnslpr da vi titta på været for før-
ste gang om morgenen og ikke noe
vær til å drive reinobservasjoner
over lengere avstander på. Ettersom
været forandrer seg fort på Sval-
bard, dukka vi ned i soveposen
igjen og ville sjå tida an ett Par
timers tid. Men nei, sjØl om vi
drygde tida i soveposen enda lenge-
re; været letna ikke.

Utover dagen fikk kroppen til-
fredsstilt sine behov for mat og
drikke, og vi fordgyde også den
åndelige føda som fantes i hytta.
Jeg lordypa meg i N.A. Øritslands
(red.) rapport fra Svalbard-prosjek-
tet om "Svalbardreinen og dens
livsgrunnlag".

Utpå kvelden tok vi en liten
"pr@vetur" oppover Semmeldalen,
med kamera og kikkerl. Fant frem
til grushauger hvor einslige Sval-
bardvalmuer sto lutende fremover-
bøyd - tynget av dagens regndråPer,
som ennå hang på kronblad og
stengler.

Noen få polarflokk-blomster var

Per sitter i et fantastisk intenst nattlys
og teller reinsdyr,

der også, men de lå lutende lang-
smed bakken med kronblada nesten
lukket. Polarflokken er vanligvis en
av de fineste blomstene på Sval-
bard, så hBgreist og liksom tillits-
full i sol og varme, men denne
sornmeren slukkøret og nesten
skamfull!

Ei lita tue med bekkesildre tin-
drer så klart med regndråpene over
seg - her er det de små detaljene
som fryder et naturhjertel

Per og jeg synes å ane en lysning
nord i fjella og skodda har utover
kvelden trekt seg lengre og lengre
opp i fjellsidene.

Vi tar en rask beslutning - vi går
Semmeldalen nordover i natt!

Semmeldalen nordover
på nattestid
Raskt pakker vi ryggsekkene og
rydder opp etter oss. Jeg trekker på

litt ekstra med klede, for jeg frykter
ei kjølig natt, og bortimot kl. 2300
starter vi marsjen.

To storbukker går foran oss På
hBydene inn for hytta og i det de
kommer inn i himmellysningen i
nord, fester jeg dem på bildestrim-
melen.

Denne lysningen i nord, med litt
blå himmel og intenst sollys i sky-
laget blir som en magnet På oss -
lokker oss videre og videre innover
dalføret. Straks vi er oppe på f6rste
hggda, ser vi Semmelbu, dvs. siden
forrige gang jeg gikk dalen innover,
har ei atskillig stprre hytte kommet
opp i tillegg. Men gode gamle
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Semmelbu står der fortsatt, åpen
for en farende fant!

Kveldsvinden har l6yet, stille,
med skyflokene på sakte driv på en
stadig hgyere himmel. De ekstra
klærne som ble tatt på, må av igjen
og Per blir vitne til strippe-show
midt på natta i Semmeldalen!

På passende hgydedrag stopper Per
og rigger opp teleskopet og teller
rein; kalver, simler, yngre og eldre
bukker og speider etter kadavere.
Jeg f4lger fiellfoten innover et
stykke og går meg rett på et av vin-
terens kadaver, plukker ut under-
kjeven og tar den med.

Ei einslig fjellsmelletue blir
fotografert fra flere vinkler - prøver
å få med det fine nattlyset.

Overalt i dalsida under H6gsnyta
ligger det gåsem6kk, så det er tyde-
lig at her har gjessene hatt raste-
plass og beiteområde tidlig på
våren.

Vi når igjen en 2 l/2 års gammel
bukk, han registrerer vå,rt nærvær
(ca 40-50 m) og gir seg i lag med
oss innover dalen. Langt innpå
kilometeren følger han oss til han
kommer i kontakt med ei lita grup-
pe andre dyr, og da plutselig er alle
som sunket i jorda - enda det nes-
ten ikke finnes terrengformasjoner
til å bli borte i!

Lyset forandrer seg time etter
time. Enkelte ganger slår midnatts-
sola intenst ned etter dalen - lyset
blir så uvirkelig og rart, men så
brått siger skyfloker foran sola og
solkjeglen flytter seg andre steder i
dalen og da skulle en sjØlsagt vært
der!

Nesten hele tida ligger en eller
annen isbre bada i nattsola - alt
etter som solgangen er rundt oss.
Lenge får vi lyset inn fra nord og

ned gjennom den brede Semmelda-
len, men så - smått i senn kommer
skuggene fra fjella i øst for oss og
vi har sola på Tavlebreen og små-
breene i Sinaiberget. Etterhvert
åpner Passdalen seg og vi får 6ye
på Passhytta, et heller kummerlig
husvære på overgangen til Barents-
burg.

Rett ned for Stuttdalen setter vi
oss oppe i elveskrenten, men her
trekker det kj6lig ned dalfgret og
fjellduken må trekkes over skuldre-
ne, mens Per teller opp atskillig
mange dyr som går på slettene på
vestsida av Semmeldalselva.

Innerst i dalen står begge husvæ-
rene og lokker en nattevandrer, bare
2 km nordafor oss.

Vi går over elveleiet fra Stuttda-
len, to storbukker som beiter på ei
myrstripe i kursen vår, blir var oss
og trekker noen hundre meter leng-
ere innover. I det vr nærner oss
Telehytta og Semmelbu, går vi
plutselig på 6-7 dyr som beiter i en
søkk. Vi trekker oss tilbake, slik at
de får gå i ro.

Vi når frem til Semmelbu nær-
mere kl. 0300 og for siste gang tar
Per fram skopet og teller dyr - den
nærmeste rett utafor bua og tilsam-
men oppover dalen er det notert
113 reiner.

Forskningssjef Rolf med kolle-
ger har tatt tilhold i Telehytta og vi
slår oss derfor til i Semmelbu - fint
for to mann å ligge her!

Semmelbu var Terje Skogland's
"paradis" på Svalbard! Her innerst i
Semmeldalen, med elva rett utafor

og storstilt natur rundt, og bra med
rein i området, var det som skulle
til for at Terje trivdes. Han fBlte seg
i pakt med naturen her og kunne
gjØre studier på en viltart som lever
ved livets yttergrense!

Natt-turen våLr ender her.

Etterord
Sommeren 1990 gikk jeg samme
ruta, fra Reindalen og til Longyear-
byen og såg ikke et eneste mennes-
ke på den knappe uka vi var ute.

I Skiferdalen, like etter at vi den-
ne gangen starta fra Semmelbu,
mØtte vi den fgrste vandreren nå,
en tysker.

Da vi kom frem til overgangen
til Colesdalen, holdt vi på å nå
igjen et f6lge på 13-14 personer
som hadde samme kursen vi hadde,
og med bruk av kikkerten fant vi
leirplassen deres; ved utløpet av
Bødalen var mange telt slått opp.

Etter at vi hadde kommet opp i
Fardalsmunningen, oppdaga vi
også 2 andre teltplasser lengere ute
i Colesdalen. Er dette trenden i fri-
luftslivet på Svalbard, stor pkning i
ferdselen i Svalbardnaturen? Og det
enda i en sommer med elendige
værforhold!

Teltleiren ute ved B6dalselva var
bebodd av tyskere, og vi la merke
til at når et par bukker kom oppover
elvefaret, spmng det folk mot reine-
ne for fotografering. Det går an så
lenge reinen er lite sky mennesker,
men en må vel tru at de også har ei
tålegrense og vil bli påvirket av sta-
dige forstyrrelser?

Gode Semmelbu, her som Terje Skogland likte seg så godt!
Semmeldalselva rett nedafor bua og bakafor ser vi inn lstjørndalen.
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Sva$bnrdrefrxr
ET NØYSOMT LIV PA TTJNDRAEN

REIDAR HINDRUM, DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING
PER JORDHØY OG OLAV STRAND, NINA.NIKU. (NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING OG KULTURMINNEFORSKNING)

NICHOLAS TYLER. AVD. FOR ARKTISK BIOLOGI OG AVDELING FOR ØKOLOGUZOOLOGI, UNIVERSITETET I TROMSø

Mange aktører har gjennom de siste
20-30 fu hatt svalbardreinen som
forskningsobjekt. Gjennom det FN-
initierte MAB-programmet ("Man
and the Biosphere") var denne små-
vokste underarten av villrein gjen-
stand for inngående studier i regi av
Norsk Polarinstitutt fra 1916 til
1985. Også Sysselmannen på Sval-
bard, NINA og tidligere Viltforsk-
ningen i DN samt Universitetet i
Oslo har vært aktører for ulike
undersøkelser. Siden 1980 har også
Avdeling for Arktisk Biologi ved
Universitetet i Tromsø vært invol-
vert i omfattende studier/registre-
ringer av svalbardrein.

Tromspgruppen studerer svalbard-
rein for å lære om dyras tilpasninger
til hgyarktisk miljø og å forstå hvor-
dan dyrene takler lange perioder
med kulde, lite lys og magert kost-
tilbud.

Fysiologiske studier av f.eks.
vekst og fettdeponering viser hvor-
dan dyrene utnytter de korte som-
mermånedene og takler den lange

vinteren. Pelsisolasjon og forbren-
ning måles for å lære om kuldetole-
ranse - kan det tenkes at svalbard-
rein fryser om vinteren, eller bare
midt på sommeren når de nettopp
har skiftet pels?

Økologiske studier er knyttet til
spørsmål om populasjonsregulering.
Svalbardrein blir i dag ikke beskat-
tet i noe særlig grad - verken av rov-
dyr eller mennesker. Studier av det
naturlige mønsteret i dødelighet og
kalving gir kunnskap bl.a. om hvor-
dan dyrenes eget livsgrunnlag påvir-
ker bestandsstØrrelsen slik at dyre-
nes tråkk og beiting ikke @delegger
beiteressursene på den karrige tun-
draen.

NINA gjennomf6rer registrering
av dødelighet og struktur hos sval-
bardrein i noen dalfører på Norden-
skicild Land. Tidligere inngikk dette
arbeidet i prosjektet "Villreinens til-
pasning til naturgrunnlaget", mens
det i dag inngår i villrein-delen av

"Overvåkningsprogram for hjorte-
viltbestander" (Skogland og Jord-

høy 1992). Det sa seg selv at et
område på Svalbard måtte med i
dette programmet da et viktig mål
var å få representert bredden av mil-
jøfaktorer. Den gir oss en sjelden
mulighet til å studere hvordan Øko-
logiske faktorer som rovdyr, parasit-
ter ogleller mattilgang virker
bestandsregulerende, og i utvikling
av verneatferd overfor rovdyr
(Skogland 1994).

Norsk Polarinstitutt har etter
MAB fortsatt sine studier av sval-
bardrein på flere områder, og sitter
inne med et omfattende materiale.
UndersØkelsene har særlig vært
konsentrert om bestandene i Kongs-
fjord-området og på Nordenskiold
Land.

Vi skal her ta utgangspunkt i
noen generelle, faktiske forhold ved
dette fascinerende dyret, basert på

en rekke undersøkelser. Videre skal
vi se på noen resultater fra senere
års tellinger.

_>

Lang tykk pels, lite bevegelsesakivitet og store fettreserver er viktige tilpasninger for den harde polarvinteren' Foro PER JoRDHØY
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Opprinnelse og utvikling
Svalbard er en isolert Øygruppe hvor
reinen har utviklet seg over lang tid.
Når reinen opprinnelig innvandret er
det ingen som kan si, ettersom deler
av øygruppen kan ha vært isfri i
over 40 000 fu (Salvigsen 1979).
Nyere forskning gir imidlertid en
klar pekepinn angående spørsmålet
om hvorfra reinen er kommet til
Svalbard.

Det finnes to h6yarktiske under-
arter av villrein; svalbardreinen,
som lever kun på Svalbard, og Peary
caribou som lever på 6yene i det
nordlige Canada. Imidlertid finnes
det stedegen rein på Øyene nord for
Taimyr (Russland) hvor slektskaps-
forholdet forelgpig ikke er kjent.
Svalbard-rein og Peary caribou har
flere fellestrekk som skiller dem fra
reinsdyr på fastlandet, bl.a. kompakt
kroppsform (korte bein og kort snu-
te) og at de ikke er flokkdannende.
Dette er sannsynligvis ikke bare et
resultat av det faktum at disse to
reintypene lever i et noenlunde likt
miljø, men det har faktisk også blitt
påvist at Peary caribou genetisk sett
er svalbardreinens nærmeste leven-
de slektning (Røea m. fl. 1986). Lite
fellestrekk viste det seg i denne
sammenheng å. være mellom sval-
bardrein og rein på Novaja Zemlja
og Norges fastland. Studier av skje-
lettmateriale indikerer at også gst-
grlnlandsk rein, som ble utryddet
omkring 1900, trolig var en nær
slektning av svalbardreinen. Disse
holdepunktene tyder derfor på at
svalbardrein er kommet vestfra, men
nårr dette skjedde og hvordan det
skjedde vet en dessverre ikke.

Svalbardsimle på vinterbeite i februar.

Ukontrollert jakt og fredning
De eldste spor etter mennesker som
er kjent på Svalbard, er fra 1596 da
nederlenderen Willem Barents opp-
daget Øygruppen. Svalbard var
utvilsomt svært rikt på fugl, sjøpat-
tedyr, isbjØrn, rev og rein på denne
tiden, og allerede etter noen få år
begynte en intensiv periode med
fangst av hval og hvalross. Den var-
te fram til slutten av 1700-årene da
både grgnlandshval og hvalross var
mer eller mindre utryddet fra Sval-
bards farvann. Etterhvert (fra mid-
ten av 1700-tallet) ble også små-
fangsten, sommer- og vinterfangst
av sel, isbjørn, rev, rein, fugl og
egg- og dunsanking, viktig. Fgrst
fra midten av 18OO-tallet ble jakten
på rein omfattende.

Over 20 000 svalbardrein er
dokumentert skutt mellom 1865 og
1925, men det virkelige tall var tro-
lig minst dobbel så høyt (Tyler
1987a). Allerede fra 1831 ble det
rappoftert at reinen var forsvunnet i
visse områder på Svalbard. Fra
1910 var bestanden trolig sterkt
redusert på Nordenskicild Land, og
i flere områder på Spitsbergen var
den utryddet. Dette var f. eks. tilfel-
le i Kongsfjordområdet og i områ-
dene nord for Isfjorden. Bestanden
var da anslått til omlag 1000 dyr
(Tyler 1987a). Dyrene ble derfor
fredet da Svalbardloven ble vedtatt
i 1925. Denne fredningen gjelder
fortsatt. Bestanden av svalbardrein
har nå tatt seg opp over hele
øygruppa. Utsetting av dyr har også
forekommet i to områder. På 8169-
gerhalvgya ved Kongsfjorden ble
det satt ut 15 dyr i 1978 og 15 dyr
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på Daumannsøyra på nordsida av
Isfjordmunningen i 1983. I begge
tilfelle ble dyrene fanget inn og
flyttet fra Nordenskirjld Land. I
1993 var disse dyrene vokst til
bestander på ca. 450 dyr i Kongs-
fjordområdet (N. A. Øntsland,
pers. med.) og 50 dyr i området
Daumanns@yra - St. Jonsfjorden.

Tilpasset arktisk miljø
Svalbardreinen har utviklet seg i et
miljø uten jakt, rovdyr og en rekke
parasitter - faktorer som har vært av
særlig betydning for fastlandsrei-
nens evolusjon (utvikling). Verken
hudbrems eller svelgbrems finnes
på Svalbard og større mengder
mygg forekommer bare tidvis og
nokså lokalt. IsbjØrn spiser sel, og
forfatterne kjenner til kun et tilfelle
der dette rovdyret uten tvil har
drept rein. Polarreven tar nyfgdte
kalver av og til, men alt tyder på at
dette også skjer sjelden. Jakt, samt
en del taffnparasitter hos rein som
trolig kommer fra tidligere innfprte
husdyr til bosetningene på Svalbard
(Bye m. fl. 1987), er menneskets
spesielle bidrag til svalbardreinens
Økologi.

Disse forholdene som er så for-
skjellig fra de villreinen på fastlan-
det lever under, har en rekke konse-
kvenser for svalbardrein. Dyra går i
små grupper på ca. 1-5 dyr hele
året. De har mistet en av reinens
typiske antirovdyr-atferdstrekk,
nemlig å samle seg i store flokker
(Skogland 1989). De har imidlertid
bevart en typisk antirovdyratferd
ved å trekke seg sarnmen i de små
gruppene ("klumping") når de føler
seg truet (Tyler 1991). Uten insek-
ter viser de heller ikke de atferds-
trekk vi ser hos fastlandsreinen når
den plages av insekter (samler seg
på sngflekker, legger på svgm i sto-
re flokker, hosting og vifting med
ørene, tramping med bakbeina), og
svalbardreinen kan derfor om som-
meren konsentrere seg om beiting
og hvile. Svalbardreinen kan i
enkelte områder også opptre i flok-
ker, men aldri i store flokker. Dette
er vanlig på Nordenskidldkysten
hvor reinen ofte går i flokker på 10-
30 dyr vinterstid.

Svalbardreinen vandrer lite.
Resultatene fra et radiomerkings-
program viste at dyrene har tilhold
innenfor noen få km2 store områder
både sommer som vinter (Tyler og
Øritsland 1989). Ei simle som ble
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Vinteren er selve nåløyet for svalbardreinen.

merket i Adventdalen på Norden-
skirjld Land den '7. februar flyttet
seg ikke mer en 1500 m på 13 uker
frem til 12. mai da hun vandret 10
km østover for å kalve. Når kalven
ble tre uker gammel, og i stand til å
krysse de små elvene, kom de tilba-
ke og tilbrakte resten av sommeren
på omtrent samme plassenl

Næringsinnholdet i beiteplantene
er trolig betydelig lavere om vinte-
ren enn om sommeren og tilgjenge-
ligheten til beite kan veere sterkt
redusert seinvinters som f6lge av
skare- og isdannelse på snøen.
Dyra har utviklet tre hovedtrekk
som bidrar til at de overlever den
lange vinteren under disse forhold.

En tykk og usedvanlig lang vin-

FI

terpels som gir ypperlig isolasjon
mot kulde, som er nesten tre ganger
lengre enn hos norsk rein (Nilssen
m. fl. 1984, Cuyler og Øritsland
1982).

En svært liten bevegelsesaktivi-
tet sammenliknet med annen vill-
rein bidrar til et lavt energiforbruk,
og dermed matbehov, gjennom vin-
teren.

Et svært spesielt fordpyelsessy-
stem gjØr dem i stand til å utnytte
vinterens karrige matilbud på best
mulig måte.

I vomrna til reinsdyra brytes
plantemateriale ned av milliarder
av bakterier og andre mikroorganis-
mer. Noen av disse bakteriene for-
dgyer hovedsakelig stivelse, noen

hovedsakelig cellulose (fra celle-
veggene til plantene), mens andre
igjen bryter ned fiber. Både antallet
og mangfoldet av bakterier i vom-
ma varierer gjennom åLret. Om som-
meren, når dyrene spiser næringsrik
mat, dominerer de bakteriene som
fordgyer stivelse, mens bakteriene
som fordpyer cellulose og fiber
dominerer om vinteren. Svalbard-
rein har i tillegg noen spesielle til-
pasninger. Mange av de bakterier
som finnes hos svalbardrein er de
samme som hos andre drfivtyggere,
men det finnes også flere spesiali-
serte bakterietyper i til dels meget
stort antall. Noen av disse kan bryte
ned næringsfattige, fiberrike planter
(Orpin m. fl. 1985, Cheng m. fl.
1993). I tillegg til dette er blindtar-
men uvanlig stor hos svalbardrei-
nen, og det synes som om den spil-
ler en viktig rolle i fordgyelsen.
Den inneholder, som vomma, milli-
arder av bakterier (Mathiesen m. fl.
1987). Mat som har passert vofiuna
og tynntarmen, hvor mye av
næringen tas opp, går inn i blindtar-
men der den ford@yes enda en
gang. På denne måten trekker
reinsdyrene så mye næring ut av
maten som overhode mulig.

Appetitten hos svalbardrein blir
nesten tredoblet fra vår til sommer
(Larsen m. fl. 1985). Dyrene byg-
ger opp en stor fettreserve gjennom
en rask omdanning av store meng-
der næringsrik mat. Disse fettreser-
vene kan være betydelig stgrre enn
hos norsk rein (Reimers m. fl.
1982, Pond il. fl., 1993) og kan i
noen tilfeller dekke inntll 20Vo av
dyrenes energibehov om vinteren
(Tyler 1987b). Dette er mye, men
selv om de har en brukbar "niste-
pakke" med seg om høsten, må
dyrene gjennom vinterbeiting fylle
i gjennomsnitt minst 807o av sitt
daglige næringsbehov. Det er ikke
rart at "energisparing" og effektiv
fordgyelse er en viktig del av dyre-
nes overlevelsesstrategi. --->

I
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Bestandsstørrelse
I dag finnes det svalbardrein på
Spitsbergen, Edge6ya, Barentslya
og Nordaustlandet (fig. 1). Ved å

sette sammen diverse sommer- og
vintertellinger som ble gjennomfprt
på l97O- og begynnelsen av 80-tal-
let, kom man fram til en totalbe-
stand på hele Svalbard på rundt
9000 dyr. Alle områder som en vet
det finnes rein i ble imidlertid ikke
talt opp og det ble antatt at totalbe-
standen var på ca. 11000 dyr i
1982/83 (Øritsland og Alendal
198s).

Nordenskicild Land er det områ-
det som trolig har de beste forhol-
dene for reinen. I forhold til resten
av Svalbard er det her store isfrie
landområder og godt med sommer-
beiter. Her ble bestanden estimert
til ca 4500 dyr, eller ca 4OVo av den
da anslåtte totalbestanden på Sval-
bard. Tellingene som disse tallene
er basert på er utfgrt til fots, fra
snøscooter og fra helikopter og
småfly. Bestanden på den nordvest-
lige del av Spitsbergen val beregnet
på grunnlag av linjetakseringer på
Reinsdyrflya og en del tilfeldige
iakttagelser.

Tellinger og registreringer av
nyere dato har gitt grunnlag til å
foreta nye beregninger av bestan-
den. Totalbestanden av svalbardrein
er på denne bakgrunn beregnet til
ca. 8500 dyr i dag (fig. 1). Dette er
noe mindre enn det anslag som ble
gjort i 1985, men det er likevel ikke
nBdvendigvis grunn til å antyde at
bestanden har gått tilbake il4pet av
disse 10 årene. Det er snarere
grunnlaget for bestandsanslagene
som fører til et annet resultat.

Det ser ut til å være vanlig med
store variasjoner i stØrrelsen av de
lokale bestandene fra år til år.

F. eks. i Adventdalen på Norden-
skirjld Land, der det har foregått en
totaltelling hver sommer siden
1978, varierer bestanden mellom
400 og 800 dyr, men uten noen net-
to trend verken opp eller ned. Slike
årlige svingninger glgr det vanske-
lig å tolke data dersom tellinger er
utført med noen å,rs mellomrom. I
Reindalen. f.eks.. ble det talt 1668
rein (1+ ar gamle) i 1974, 89O i
1986,737 i 7991 og kun 60l i 1994
(Tyler 1995). Til tross for denne til-
synelatende kraftige bestandsned-
gangen, kan man ikke se bort fra at
virkeligheten er annerledes. Det
kan være at bestanden har enn netto

SVALBARD/SPITSBERGIN

o S tæ &xr.

Fra NINAS feltarbeid i Reindalen, Olav Strand i aksjon med teleskopet.

.

ca. 8 50A dyr

Fig. 1. Bestands- og utbredelseskart over svalbardrein basert på
telling uttørt etter 1990.
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vekst som over tid er lik null, men
at den svinger mye fra år til år. Der-
for kan disse fire tellinger represen-
tere en uheldig kombinasjon av år
som tilfeldigvis gir et bilde av en
bestand i kraftig tilbakegang.

De nye bestandsanslagene er
basert ph data fra tellinger hvor fle-
re lokaliteter omkring på Svalbard
er tellet flere ganger. Totaltellinge-
ne i Adventdalen, Reindalen og
Sassendalen på Nordenskicjld Land
har blitt gjennomfgrt til fots etter
kalving, av Universitetet i TromsØ.
Totaltellingene utført av sysselman-
nen har hovedsakelig blitt gjen-
nomført med helikopter, men på
Nordenskicild Land også for en del
med snØscooter og på mindre loka-
liteter andre steder på Spitsbergen
til fots. I tillegg har sysselmannen
registrerl rein over det meste av
øygruppen under befaringer med
båt og helikopter. I enkelte områder
er beregningene basert på opplys-
ninger fra fangstfolk som kjenner
sitt terreng.

Telling av rein fra helikopter er
raskt og muliggjør telling av områ-
der som ellers ikke ville ha vært til-
gjengelige. Imidlertid er denne
metoden mer un@yaktig enn telling-
er utføtt fra bakken til fots. Det er
enda gjort for få sammenlikninger
mellom bruk av helikopter og bak-
ketellinger til å foreta gode prosent-
vise korrigeringer av tallene. På
Storsteinhalv 6y a på Nordaustlandet
som er et område med vanskelige
telleforhold, viser data fra tellinger
gjennomfgrt av sysselmannen og
NINA en underestimering på 30-
357o ved bruk av helikopter sam-
menliknet med bakketelling. Det er
grunn til å anta at forskjellene nor-
malt er mindre i områder med mer
og jevnere vegetasjon, og når tel-
lingene foregår når bakken er dek-
ket med sn/. Helikopterlellinger gir
liten informasjon om kjønns- og
aldersfordeling i bestanden. Tel-
linger fra snøscooter har vist seg
verken raske eller n@yaktige, men
til gjengjeld gir metoden et godt
bilde av reinens forekomst om vin-
teren.

De beregningene som ligger til
grunn for det nye bestandsanslaget
er basert på tellinger, befaringer og
opplysninger fra omkring 60 lokali-
teter over hele 6ygruppa. Totaltel-
lingene er brukt som basis for
beregning av tetthet.

:: r

Nedising av vinterbeite på Svalbard.

Forflytninger under
vanskelig forhold
I motsetning til reinen på fastlan-
det, som har et utpreget nomadisk
(f. eks., norsk villrein) eller migra-
torisk (f. eks. russisk villrein) leve-
sett, er svalbardrein meget stasjo-
nær. Bare på Nordenskirjld Land
antas det å være 5 delbestander
som lever innenfor nokså avgrense-
te områder. Det at reinen rundt
I980 ennå ikke hadde gjeninnvan-
dret til nordsiden av Isfjorden for-
sterker også dette bildet. Det finnes
imidlertid unntak.

Vinteren 1983/84 ble bestanden
av rein i Adventdalen nesten hal-
vert. Den gikk ned fra 771 rein
etter kalving i 1983 til 392 fff kal-
ving i 1984. Den totale avgangen
var derfor 379 dyr. Men det viste
seg i ettertid at litt mindre enn halv-
parten av disse døde i dalen; resten
hadde vandret ut, antagelig på lei-
ting etter bedre beiter.

Det var også svært vanskelige
beiteforhold for reinen på deler av
Spitsbergens vestkyst vinteren
1993/94. Store deler av Nordenski-
cildkysten ble regelrett nediset
midtvinters. En befaring i januar
1994, hvor det ble brukt helikopter
og nattkikkert, viste at denne store
flya da var snøbar og hadde en tykk
glasur av is som dekket terrenget
fra strandkanten til foten av fjella.
Området var rett og slett utilgjenge-
lig for reinen. Seinere på vinteren
gjennomf6rte derfor sysselmannen
totaltellinger på Nordenski6ld Land
for å følge med utviklingen i
bestanden. Sammenligning med tall
fra tellinger i de samme områdene i

1993, gir en nokså entydig indika-
sjon på at reinsdyra flyttet over til
områder med bedre beiteforhold, til
dalførene innover langs sgrsida av
Isfjorden og til vegetasjonsrike og
isfrie områder under store fugle-
fjell. I områder med gode beitefor-
hold var bestanden økt med over
4OVo, mens det i de nedisede områ-
dene ble registrert en tilsvarende
nedgang (Hindrum 1994). Det ble
funnet få kadaver både under disse
tellingene og under strukturtelling-
er utført av sysselmannen somme-
ren 1994. Det er derfor ingen indi-
kasjon på at nedisingen fgrte til

Beitegrunnlaget på Nordaustlandets
"polarørken" er ekstremt magert. Gam-
melt russekors i forgrunnen.
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spesielt høy dødelighet.
På BrBggerhalvgya ved Ny-Åle-

sund sank bestanden av reinsdyr
dramatisk vinteren 1993/94 (N. A.
Øritsland, pers. med.). Nedising og
snØdekke med tykt skarelag forår-
saket svært vanskelige beiteforhold.
Tellinger utført av sysselmannen og
observasjoner gjort av fangstmann
Hans Lund i 1994 tyder på at den
største delen av denne bestanden
flyttet nedover langs Forlandssun-
det, hvor bestanden før 1994 var
meget sparsom. Norsk Polarinsti-
tutt fant få kadaver på Brpggerhalv-
Øya under sine registreringer som-
meren 1994. Det er derfor også i
dette området lite som tyder på stor
dPdelighet.

dret. De eldste registrerte dyr der
var henholdsvis 6 og 11 år gamle
for bukker og simler (Leader-Willi-
ams 1988). De fleste reinbukkene
på Sgr-Georgia "brunster" seg bok-
stavelig talt i hjel f6r de har blitt
fullvoksne!

Den h@yeste registrerte alder hos
dyr gir ingen informasjon om dyre-
nes fo rv e nt e de lev etid. Svalbardrein
har faktisk både den hgyeste leveal-
der hos rein og den h6yeste overle-
velse. Simler av svalbardrein som
overlever sin første vinter vil i
gjennomsnitt leve i ti år til. Deres
fonrentede levealder er dertor dob-
belt så lang som for simler på Sør-
Georgia eller simler hos tundra-
caribou i Canada.

selektiv? Noe av forklaringen lig-
ger i tennene til dyrene. Gode ten-
ner er helt ngdvendige for en effek-
tiv fordgyelse. Etterhvert som dyre-
ne eldes blir jekslene mer og mer
slitt av all tyggingen. Når et reins-
dyr er ti år gammelt har jekslene
malt mot hverandre kanskje over
150 millioner ganger! Det fører
sannsynligvis til at maten blir dårli-
gere tygget og ford6yd. Dermed
reduseres deres overlevelsesmulig-
heter (Tyler 1986). Vomma til et
dgdt reinsdyr er vanligvis full, ikke
tom som man kanskje ville forven-
te. Det som finnes i vomma er
bestandig grovt materiale av darlig
kvalitet som dyret ikke har vært i
stand til å male opp og ford6ye.

Forskjellig dødelighet
Dgdeligheten hos svalbardrein kan
variere mye fra ar til år, og det er
ikke uvanlig at den svinger svært
mye, tilsynelatende dramatisk. Fire
ganger i lgpet av perioden 1979-
1986 har mer en 20Vo av reinbe-
standen i Adventdalen dødd iløpet
av et enkelt ar (Tyler 1987a). I
1980/81 døde for eksempel 161 dyr
- en fjerdedel av bestanden og 467o
av kalvene i dalen. Dette er den
hgyeste kalvedødeligheten som er
registrert på Svalbard. Men år med
hgy dgdelighet alene gir et feil bil-
de av bestandens dødelighet. Tre
ganger il@pet av de sammeJ årene
var d6deligheten i Adventdalen
mindre enn 57o (Tyler 1987a), og i
1982/83 døde mindre enn 2Vo av
kalvene. Den gjennomsnittlige
dgdeligheten i reinbestanden i
Adventdalen er llTo pr år. Dette er
nøyaktig like mye som gjennom-
snittet av den årlige tilveksten, og
netto vekstrate for bestanden er i
dag lik null.

Også andre steder på Nordenski-
old Land, i 5 forskjellige dalfgrer,
har reinsdyr blitt registrert hver
sommer i en årrekke (Skogland
1994, Skogland og Jordhqy 1992,
Jordhgy og Skogland 1993 og
1994). I stedet for å telle hele
bestanden som i Adventdalen, går
metoden her ut på at 2 mann følger
en fast trase og noterer alle obser-
verte flokker og dyr de ser, med
modifiserl fordeling på alder og
kjønn. Dyr som har strØket med i
l6pet av vinteren blir også noteft og
kjeven innsamlet for måling og
aldersbestemmelse dersom de tilhø-
rer voksne dyr. Tellingen foregår i

;*ii: 'i;'':1.
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Svalbardrein; simler og ungdyr i oktober.

Levealder
Svalbardreinen er en "mester i å
overleve". Den lever lengst av alle
reinsdyr til tross for magert kost-
hold vinterstid. Noen bukker blir
opptil 15 år gamle, og enkelte sim-
ler kan nå en alder av I7 år (Tyler
1987a). Den hgyeste registrerte
alder for norsk villrein, bukker og
simler (Forelhogna) er henholdsvis
11 og 16 år. (Jon J. Meli, pers.
medd.). Forskjellen, særlig når det
gjelder bukker, skyldes ikke bare
mangel på rovdyr og lite jakt på
Svalbard. Det finnes heller ikke
rovdyr eller jakt på øya Sør-Geor-
gia i Antarktis, der norsk rein ble
innført ved begynnelsen av århun-

Dødsårsaker
De fleste reinsdyr på Svalbard
(907o) dør av sult, om vinteren
(Tyler I987a). Dette skjer vanligvis
en gang mellom februar og mai. og
de som dør er da fullstendig avma-
gret.

I motsetning til jakt er sultedø-
den en svært selektiv dødsarsak. På
Svalbard dør bare unge (6-10
måneder gamle) kalver og gamle
dyr (mer enn 7 år). Det hender sjel-
den at dyr mellom 1 og 6 år sulter i
hjel (mindre enn 2Vo av alle tilfel-
ler). De fleste av dyrene som er i
sin beste alder, overlever som regel
vinteren og de bruker vanligvis hel-
ler ikke opp hele fettreserven sin.
Voksne simler har for eksempel
gjennomsnittlig 3 kg fett igjen i
mai måned (Tyler 1987b). Dette er
omtrent en fjerdedel av hBstreser-
ven. Hvorfor er sultedøden så
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Totalt

antall rein

Antall
flokker

Gj.snitt

flokkstønelse

Va%Va
kalv i best. simler 2+ år, samt bukker 2+ år

ettåringer

Totait

antall

kadaver

Svalbard

i989
1990

1991

1992

1993

1994

499 238 2,1

543 190 2,9

415 118 3,5

439 r72 2,5

343 n't 2,9

440 2r0 2,1

2t,6
26,0

10,4

26,4

5q1

54q

60,1

50,0

57;7

5q?

lq?
19,1

)A?
71 5

19,0

)'7 5

?55

o
q

101

3

9

15

Forelhogna 1023

SnØhetta 1052

)t q

18,1

53,0

48,9

månedsskiftet juli/august.
Resultatene fra disse tellingene

er ikke ngdvendigvis et uttrykk for
det totale antall dyr som finnes i de
enkelte dalfører, men gir likevel et
bilde av bestandsstruktur, kalvepro-
duksjon, flokkstØrrelse og dødelig-

het. Disse opplysninger kan være
en pekepinn for forvaltningen av
villrein på fastlandet der bestands-
strukturen er sterkt påvirket av den
til enhver tid rettede jaktavskyting.
En sammenligning av tall fra regis-
trerinsene i Reindalen m.fl. og

Tabell 1.
Struktur hos rein i deler
av Reindalen, Semmelda-
len, Skiferdalen, Colesda-
len og Fardalen på Sval-
bard.

Data tra Forelhogna
(1993) og Snøhettaområ-
det (1992) er inkludert i
sammenlikningen.

Forelhogna og Snghetta er vist i
tabell 1. Disse verdiene er basert på
tellinger i perioden 1989-1994. De
kan betraktes som et uttrykk for
den reelle bestandsstrukturen like
fgr dyra møter vinteren. Vi ser at
andelen med voksenbukker ligger
vesentlig h{yere i vårrt antatt mest
produktive villreinområde Forel-
hogna, enn på Svalbard. Registre-
ringer her har også vist at dødelig-
heten er svært varierende fra år til
år i Reindalen, Semmeldalen, Ski-
ferdalen, Colesdalen og Fardalen
som ellers på Svalbard. Antall dyr
som omkom hvert år svingte mel-
lom 3 i 1992/93 og 101 i I99l/92.
Til gjengjeld var den gjennomsnitt-
lige dPdeligheten i denne delen av
bestanden på Svalbard beskjeden i
disse fem ?rene,bare 6,3Vo.

Jakt
Svalbardrein er ikke formelt jaktbar,
fredningen fra 1925 gjelder fortsatt,
men fra 1983 har fastboende på
Svalbard fått fellingstillatelse på et
begrenset antall dyr i 4 områder på
Nordenskicild Land. Prinsippet i for-
valtningen av denne ordningen har
vært at fellingen ikke skal forstyrre
den naturlige bestandsutviklingen.
Bestandsutviklingen er imidlertid
enda ikke kjent hos svalbardrein og
den er trolig vanskelig forutsigbar av
flere grunner. F.eks. er fødselsraten
og kalvetilveksten på Svalbard svært
varierende sammenliknet med de
fleste villreinområder på fastlandet.
I Adventdalen f. eks. varierer antall
kalver pr. 100 simler fra 9 til 13 dyr.
Tilsvarende variasjon i kalvetilvekst
finnes hos Peary caribou, noe som
kan indikere at dette er et spesielt
hpyarktisk fenomen (tabell 2).

Sysselmannen har derfor gjen-
nom fellingstillatelsene forsøkt å

Tabell 2. Fruktbarhet, tilvekst og produksjon hos forskiellige bestander av rein. Data
fra kalvetelling eller fra slakt. Tall fra fastlands-Norge er angitt som antall kalv pr. 100
simfer-ungdyr. Øvrig tallmateriale er antall foster/kalver pr. 100 simler 2+ år gamle
ved kalving (Tyler 1991).

Fig. 2. Oversikt over antall fellingstillatelser og felte dyr av svalbardrein på Norden-
skiold Land fra felling ble tillatt i 1983. Tallene er basert på statistikk fra Sysselman-
nen på Svalbard.

Bestand Breddegrad
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holde uttaket på et lavt nivå. Kvote-
ne er basert på at uttaket av dyr skal
tilpasses de aktuelle delbestandenes
stØrrelse og kjgnns- og aldersstruk-
tur til enhver tid. Det gjennomfgres
derfor årlige strukturtellinger innen-
forjaktområdene. Fra 1994 har sys-
selmannen f,kt arealet for jakt ved å
inkludere 3 nye delområder på
Nordenskicild Land, men uten å øke
den totale fellingskvoten. Dette for
ytterligere å redusere jakttrykket.
Det kan allikevel være grunn til å se

nænnere på om jakta påvirker den
naturlige bestandsstrukturen og
bestandsstØrrelsen. Kunnskapen er i
dag for liten på dette området. Kvo-
tetildelingen har siden 1983 variert
til dels mye, mens jaktuttaket har
vært jevnt, men etterhvert noe sti-
gende (fig. 2).

Miljøverndepartementet (MD) tar
sikte på å innføre en ny viltforskrift
for Svalbard i 1996 (jfr. St. melding
rn 22 "Om miljgvern på Svalbard",
1994-95). Forskriften vil bli basert
på samme overordnede prinsipp som
miljøforvaltningen på Svalbard for
gvrig, nemlig at "4ygruppas upåvir-
kede villmarkspreg" skal ivaretas.
Det innebærer at all jakt må utøves
innenfor rammer som påvirker arte-
nes. naturlige bestandsutvikling
minimalt.

Det er i forslaget til de nye for-
skriftene foreslått at svalbardrein
skal bli en jaktbar art. Jakten vil i så
fall bli forvaltet etter tilsvarende
mønster som nåværende fellingsord-
ning. For ytterligere å bedre grunn-
laget for forvaltningen, har MD gitt
i oppdrag til Norsk Polarinstitutt å
utarbeide en forvaltningsplan for
svalbardrein.

Utfordringer framover
Svalbardreinen har nå nærmet seg
det vi antar er den opprinnelige
utbredelse og bestandsstprrelse på
Øygruppa. Dette unike landpattedy-
rets status må opprettholdes dersom
myndighetene fortsatt pnsker å hol-
de fast ved at miljgvern skal være
en overordnet måLlsetning for for-
valtningen av Svalbard. Reinen er
et av hovedelementene i landøkolo-
gien på Øygruppa, bl.a. fordi den
har en markert innflytelse på vege-
tasjonen. Den er pga. sin upåvirke-
de status, også unik i forvaltnings-
sammenheng, og dens overlevelses-
evne og tilpasninger under disse
ekstreme hPyarktiske forhold er
interessant både i gkologisk og

fysiologisk sammenheng. Arten er
på flere måter også en viktig refe-
ranse for miljøvernforskningen
framover.

Svalbardreinens bestandsutvik-
ling bør fBlges opp gjennom
bestandsregistreringer, overvåkning
og forskning. Selv om dagens over-
sikt synes å være rimelig god, er
fortsatt store deler av gygruppa lite
undersøkt. Bestanden er fortsatt i
ekspansjon i områder hvor den tid-
ligere var sterkt redusert og i alle
fall deler av bestanden utsettes for
relativt store naturlige svingninger.
Jakt må fortsatt bare tillates på
strengt regulerte vilkår, i et svært
begrenset omfang og bare i de mest
produktive områdene på sentrale
deler av Spitsbergen. All felling av
dyr bgr i stØrst mulig irtstrekning
utnyttes til hjelp for forskning og
forvaltnins.
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Villreinjakt er ei jaktform som set-
ter store krav til utøverens fysiske
form og utrustning forøvrig. A hol-
de varmen i stilt vær med liten akti-
vitet er greit for de fleste. De fleste
klær holder oss varme i tørr til-
stand. Hvis vi derimot har hgyt
aktivitetsnivå med tilhørende svet-
ting, ja da blir det hele litt mer
komplisert.

Hvorfor fryser enkelte så de hak-
ker tenner, mens andre har det gan-
ske komfortabelt under ellers like
forhold? En hel del er individuelt
utifra fysiske forhold som fysisk
form og kroppsfett.

Det jeg vil berette om her er vel-
dig enkelt å forholde seg til, vi
trenger bare litt viten. Jeg har hen-
tet min viten fra utallige turer i
naturen samt et forskningsprosjekt
på SINTEF hvor jeg deltok.

Fibre
Det kan være greit å ta en liten
gjennomgang av de ulike fibre og
starter med syntet, altså menneske-
skapte fibre. Dette kan være nylon,
terylene, dacron polypropylene,
meraklon osv. Det de har til felles
er at de ikke absorberer fukt, noe
som gjør dem velegnet til f.eks. fis-
keredskaper. Noen av disse fibrene
har i tillegg den egenskap at de kan
ffansportere fuktighet, gjerne på
mennesker og da er vår egen
kroppsvarme drivverket. Disse
fibrene går under betegnelsen super
når de er omgjort til undert@y.

Naturfiber er den andre store
gruppen og består av f.eks. silke,
hamp, ull, bomull og lin. De kan
igjen deles i vegetabilske (som
bomull) eller animalske (som ull).
Egenskapene er svært forskjellige,
men de har til felles at de absorbe-
rer fuktighet. Ullen har imidlertid
den egenskapen at den isolerer selv
i svært fuktig tilstand, en egenskap
som gjør ull unik som fiber.

Optimal bekledning starter
innenfra. Rett eller galt valg her vil
ødelegge mye moro selv om Gore
tex-jakka koster aldri så mange
tusen og har de "riktige" detaljene.
Det laget som skal være innerst
mot kroppen må være transporte-
rende, eller ha evnen til å holde deg
varm selv om det er fuktig. Da har
vi altså ull og superundertØy å vel-

ge i, gammel barnelærdom for de
fleste.

Testene på SINTEF viste at det
verste man kan ha mot kroppen var
bomull, som f.eks. forsvarets bom-
ullsfrot6 som er svært populær hos
mange jegere. Bomullen har den
evne at den absorberer fuktighet,
det er jo derfor den blir brukt som
håndkle. Fuktigheten holder seg
dessverre på plass og vil fungere
som et kjøleteppe rundt kroppen.
En våt T-skjorte kan være flott på
en veldreid kvinnekropp, på en sli-
ten jeger derimot, er det bare sor-
gen.

Så litt om super undertøy som jeg
mener er ypperlig til idrett hvor
man går rett i dusjen etterpå., På

fiellet har det sine store begrens-
ninger. Ett problem er at det stinker
for ille av en del produkter. De er
for tette og i tillegg vet vi at svette
og syntetiske fibre er en dårlig
kombinasjon. Etter mine begrep er
det bare Brynje sin nettingkon-
struksjon som holder måI, men den
er til gjengjeld veldig god. Den
transporterer godt og med sin lufti-
ge nettingkonstruksjon er den mer
luftsvak enn andre. Det kan ha sine
positive sider for miljget i trange

fielltelt.

Ull er det andre alternativet. og
storparten av norske jegere sverger
til dette. Ull har imidlertid en
begrensning, det transporterer nem-
lig ikke fuktighet. Ullens unike
egenskaper ligger i at den er varrn
og isolerer selv om den er fuktig.
Nå er det imidlertid kommet en ny
type ull på markedet. Den heter
Akvadukt og gjennom en helt spe-
siell behandling er den gjort trans-
porterende. Dermed har vi et plagg
som kombinerer ullens egenskaper
med superundert@yets transport-
egenskaper. Testene på SINTEF
viste at dette fungerte veldig godt.

Optimal bekledning er ikke avslut-
lel med et lag undertøy. men prin-
sippene videre er de samme. Så
kommer noe veldig viktig. Vi har et
transporterende lag innerst for å få
fuktigheten fra huda. Vann leder
varme bedre enn tØn \uft. Er vi fuk-
tig på huda vil varmetapet mange-

dobles. Derfor må fuktighet trans-
porteres bort fra huda og helst ut i
neste lag bekledning. Men det er
ikke likegyldig hva dette neste lag
består av. Hva skjer hvis vi leder
svetten ut i ei bomullstrPye? Jo, for
det første skal vi huske at transpor-
terende undert@y transporterer beg-
ge veger og det er kroppsvarmen
som er drivverket. Når vi setter oss
ned på en hgyde for å speide etter
rein blir vi forl kalde, og superun-
dert@yet transporterer fuktigheten
tilbake til kroppen. Under den har-
de oppstigningen f6r høyden svettet
vi sterkt. Siden bomull absorberer
og holder på fuktighet, vel så er i
alle fall pengene til Gore tex full-
stendig bortkasta, for selv ikke
"Mirakel fiber" kan sleppe ut fuk-
tighet som sitter fast i et bomulls-
plagg.

Plagg nr. 2 er like viktig som nr. 1.

Mens jeg mener at plagg innerst
bør bestå av Brynje eller Akvadukt
(eg lar utetemperaturen bestemme
dette), så bør neste laget være ull.
Våre polfarere som har gjort suk-
sess de siste årene bruker denne
oppskriften. Tre lag ullundertgy,
eventuelt med en Brynje innerst.

Jeg er ikke så opptatt av ytterste
plagget, boftsett fra at det skal være
vindtett. Jeg h6rer til de som har
vanlig fiellanorakk i tettvevet bom-
ull. Jeg har regntøy i ei sidelomme.
Genseren har jeg droppa til fordel
for flere tynne lag ull. Da er det
mye lettere å regulere temperatu-
ren, og dermed turgleden.

Min optimale bekledning under
anorakken i varmt vær er bare
Brynje. Faller tempen under 100 så
tar jeg på Akvadukt vanlig tr@ye
med rund hals. Synker tempen
ytterligere tar jeg på nok et lag med
Akvadukt, men denne gang en
polotrøye med glidelås. Den var-
mer halsen godt, samtidig som den
gir luftemuligheter. Blir det enda
kaldere så er det på med det tredje
laget med ull undertrøye. Pass bare
på at de er litt romslige i st/nelsene
slik at det blir plass til luft mellom
laga. Det er lufta som isolerer.
God jakt!
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