


VILLREINEN 1996

Redaktørens hjørne

For 10. gang sitter jeg og skriver "Redaktø-
rens hjøme", og for alle som kjenner rutinene
til Villreinen, vet at det dermed er 10. året
bladet kommer ut!

10 års fødselsdag burde vært markert på
så mange slags måter; i Villreinen gjØr vi det
med å minne om jubil6et i dette "hjømet"
samt å presentere et blad som aldri før har
væfi så omfangsrikt - om det innholdsmessig
hamler opp med tidligere nummere, får bli
leserens vurdering.

Ved denne anledninga vil jeg gjeme min-
ne om forhistoria til at det i det hele tatt ble til
et blad som stofi sett skulle "ta for seg" vill-
reinen.

Som de fleste lesere av dette bladet vet, er
villreinen i Norge splitta opp i noen og tyve
områder og som administreres av villreinut-
valg (rettighetshaverne) og viilreinnemnder
(offentlige). Forelhogna Villreinområde er et
av områdene og i forbindelse med områdets
årsmøte i 1985, hadde utvalget laget til et
blad som gikk under navnet Hognareinen.
Dette hadde stoff vesentlig fra eget område,
men også fra andre villreinområder og f6rste-
utgaven hadde stoff fra både Ottadalsområdet
og Hardangervidda.

Aret etter, nærnere bestemt 29. juni 1986,
anangerte Rondane Søi Villreinområde
v/Anders Kiær, et møte på Lillehammer, dit
alle villreinområda i landet var invitert sam-
men med DVF (senere DN).

Møtet vedtok et nærmere samarbeide mel-
lom villreinområda og DVF og ei arbeids-
gruppe ble valgt. Det var samtidig Ønskelig
med et informasjonsorgan i likhet med Hog-
nareinen. Forelhognaområdet var inne i arbei-
det med utgivelse av et nytt nummer av Hog-
narelnen.

Arbeidsgruppa som ble valgt på Lilleham-
mer hadde ingen Bkonomisk "ryggdekning"
for bladutgivelse i 1986, og det ble derfor til
at Hognareinen 1986 skulle utvides (til 80
sider) og ta opp endel stoff fra andre villrein-
områder.

For å avslutte med Hognareinen, så eksis-
terer den fortsatt og kom ut med sitt 8. num-
mer i 1996. Hognareinen 1986 var ferdig til
et felles møte av villreinområda 21. juni dette
aret. Møtet ble holdt på Skogbrukets kurssen-
ter, Honne og vedtaket herfra gikk ut på eget
blad for "Villrein-Norge", under navnet Vill-
reinen. Underlegnede fikk jobben med å sam-
1e stoff og redigere bladet og målsettinga var
at det skulle være et talerør for villreininteres-
sene i landet.

Den første utgaven av Villreinen ble pre-
sentert under stiftelsen av Villreinrådet for
Norge på Hovden i Setesdal i 1987 og Vill-
reinrådet ble også den ansvarlige utgiver av
bladet.
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Red.: Jon J. Meli
2550 Os i Østerdalen
Tlf.Æax. 62 49 80 81, Mobil 94 14 86 l0
Bankgiro: 1885.38.17712
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Hans Krogstad, 2690 Skjåk
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Per Aksel Knutsen, 3580 Geilo
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Villreinrådet er en sammenslutning av alle
villreinområda i Norge - både rettighetshaver-
delen og det offentlige leddet. Dette kommer
vi tilbake til neste år ettersom Villreinrådet da
feirer sitt 1O-ars jubileum.

Så er spørsmålet da, om Villreinen im-
holdsmessig har svart til forventningene?
Vilireinen har hatt en undefiittel "med stoff
fra Fjell-Norge", og den favner liksom a1t vi
mener har aktualitet i forbindelse med forvalt-
ningen av villreinstammene i landet. Vi kan
ikke sjå isolert bare på anen vilirein, men
også det leveområde den har og hvordan vi
bruker dette leveområdet til andre formål!

Vi har hele tida prøvd å få fram nytt fra
villreinområda, presentert det siste nye av
forskningsstoff og om villreinforvaltning. Det
var også vår målsetning å ha endel stoff om
bruk av fjellet i villreinbygdene og dette inne-
bærer også endel utmarkshistorie med histo-
risk tilknytning. For mange lesere kan det vel
synes som vi blir "langdryge" med sakene,
men dette har endel med formen vi har lagt
oss på - at stoffet skal få en bred presentasjon
og at bladet kan virke som et oppslagsverk!

Når 10. nummeret av bladet dette året blir
satt inn i samlepermen, er for det første den
helt full og demest kan jeg garantere atskillig
viten om villreinen, om villreinområda og
bygdene som har villreinen, samlet mellom to
perTnerl

Vi har bedt om synspunkter på stoffinn-
holdet og de fleste som har gitt tilbakemel-
dinger, har ikke noe vesentlig de vil ha retta
på. Men noen få synes at vi bmker bilder av
store villreinbukker for mye - det er tross alt
et fåtall store bukker som felles i forhold til
kalver, simler og mindre bukker. Dette må vi
prpve å rette på - det blir en skjev fokusering
når det bare er jegere med storbukker som
foreviges !

Bladet Villreinen er mye bygd opp på et
idealistisk grunnlag; dvs. bidragsyteme blir
ikke honorert for innsatsen med bilder og
stoff, likevel har vi mer enn nok stoff til hver
utgivelse.

Takket være ei slik innstilling har Villrei-
nen klarl seg økonomisk. Men en stor frivillig
distribusjonsinnsats ytes også av veldig
mange rundt i villreinområda og blant rettig-
hetshaveme og ikke minst er vi en stor takk
skyldig DN som ser informasjonsverdien med
å ha et blad som Villreinen!

Og så tilslutt; nok en gang retter jeg tak-
kens ord til mine kolleger blant bidragsyteme
av stoff og bilder - dere var med og fikk den
10. årgangen vel i havn og så går vi på ny
frisk inn i et nvtt 10-år!
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Blant rein og pingviner på Sør-Georgia
TEKST OG FOTO: EGIL SOGLO

Norsk rein har ved hjelp av men'
nesker lagt ut på mange og noen
ganger lange vandringer. Den

kanskje lengste vandring norsk
rein har foretatt var i 1911, da
noen reinsdyr ble fraktet med
båt til Sør-Georgia. Denne øya
ligger i den sub-antarktiske sone

mellom den 50. og 60. bredde-
grad øst for Kapp Horn.

Denne "vandringen" besto

bl.a. i en båtreise på 4-6 uker,
hvor de krysset ekvator og et

stormfullt sydishav. Hvor mange

dyr som ikke overlevde reisen' og

hvor de egentlig kom fra, er noe

uklart. Trolig kom dyra fra
Numedal. Men i november 1911

bte det satt ut 10 dyr (3 bukker
og 7 simler) ved Ocean Harbour,
hvor nordmannen C. A. Larsen
drev en hvalfangststasjon på den

tiden.
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<- En liten koloni Kongepingviner.
Her står de fremdeles med ungen mel-
lom beina (det tar en måned etter klek-
king lør ungen kommer fram) og reinen
kan beite i en avstand av 40 - 50 centi-
meter inntil pingvinene.

Utsettinger i I9l2 og 1925
I mars l9I2 bIe det satt ut 5 dyr (2
bukker og 3 simler) lenger nord, ved
Leith Harbour. Her drev nordmannen
Christian Salvesen en hvalfansststa-
sjon.

De fleste simlene var drektige når
de ble satt ut. De kalvet som normalt i
mai. Dette er sein høst på disse bred-
degrader og ingen av kalvene overlev-
de sin fØrste antarktiske vinter. Året
etter utsettingen, når lyset hadde til-
passet dyrenes brunst til livet på den
s6rlige halvkule, kom brunsten i april
og kalvingen i november.

I 1918 var stammen vokst til 20
dyr, men var da utsatt for en ulykke.
Hele flokken omkom da de ble tatt av

et snøras.

I 1925 ble det satt ut7 dyr (3 buk-
ker og 4 simler) i samme område.
Denne gangen ved Husvik Harbour,
hvor det også var en hvalfangststa-
sjon. Disse utsettingene er grunnlaget
for de bestandene av rein som i dag
finnes på Sgr-Georgia. Grunnlaget for

å sette ut rein i dette området, var et

ønske om ferskt kj6tt og mulighetene
for å drive jakt for de ansatte på hval-
fangststasjonene.

For intensiv og hard
beskatning av hvalen
Hvalfangst ble drevet i området fra
1904 og fram til begynnelsen av l9l0-
årene. Nordmenn drev i lange perioder
landstasjonene Husvik, Strgmnes,
Leith og Grytviken. Det ble fanget
over 175 000 hval i områdene rundt
Sgr-Georgia. Totalt ble det tatt ca 1.5

million hval i havområdene rundt
Antarktis.

Norske hvalfangere tok en stor del
av dette, og hvalfangsten dannet
grunnlaget for stor velstand i område-
ne Tgnsberg, Sandefjord og Larvik.
Men denne fangsten var langt større
enn det bestandene kunne tåle og i
dag, 40 år etter at fangsten stoppet, er
det kun rester igjen av de tidligere så

tallrike bestandene av store bardehva-
ler. Jeg så kun en flokk med knølhval
under mitt 4 mnd. lange opphold i
området.

Fra fjelloppsynsjobb
til pingvinstudier
Jeg bes6kte Spr-Georgia sommeren
1994195 (november-mars), som delta-
ker på en engelsk ekspedisjon. Vi var
stasjonert i Husvik, som var en gam-
mel hvalfangststasjon, drevet av
Tpnsberg Hvalfangeri. Driften her
stoppet i 1960. I sesongen bodde det
flere hundre mennesker der som
arbeidet på hvaloljefabrikk. De gamle
hvalfangststasjonene ligger i ruiner og
framstår i dag som et monument over
feilslått norsk og intemasjonal res-

sursforvaltning !

Min oppgave var å drive detaljerte
atferdsstudier i en liten koloni konge-
pingviner, som finnes i store mengder
pe øya. Dette er den nest største av
pingvinartene. De blir ca 1 m h6ye og
kan veie opptil 20 kg. Som fjellopp-
synsmann på Dovre, var det naturlig
også å interessere seg for de reinsdy-
rene som vi mØtte med en gang vi
gikk i land, der de gikk rundt blant
restene av det som en gang hadde
vært en liten by. Naturforholdene på
denne delen av Sgr-Georgia kan best
sammenlignes med de forholdene vi
finner på Svalbard. Terrenget rundt
Husvik var meget alpint, med korte og
bratte daler, store breer og snØdekte

-'i

!

Fra Husvik-stasionen - her hvor både hvalfangerne holdt tit i "gamle" dager og de vitenskapelige ekspedisjoner i dag. Elefant-
selen kaster ungene sine inne i denne "byen" og her blir de matet opp før de slikker uti fjorden. Her en elefantselunge rett framfor
ekspedisjonshytta. Reinen beiter i bakgrunnen ved et lagerskur.
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Reinsdyra på Sør-Georgia er tillitsfulle overfor folk - nesten som Svalbardreinen.
De hadde en "sikkerhetssone" mellom seg og mennesket på 30 til 50 m.

områder. Vegetasjonen som var meget
frodig langs kysten, sluttet ca 200
m.o.h.

T[ssock-graset
- viktigste vinterforet
Før reinen ble innført hit, fantes det
langs kysten store mengder tussock-
gras. Dette graset danner store tuer
som kan bli over 2 m hgye. Når rei-
nen ble satt ut, hadde hvalfangeme
med seg endel tørt h6y, som de foret
dyrene med i starten. Frø fra dette
foret sådde seg, og innførte dermed
nye grasarter som i dag har overtatt
store områder rundt hvalfangststasjo-
nene. Det virker som dette graset var
et meget attraktivt sommerbeite for
reinen.

Tussock-graset, som er det viktig-
ste vinterforet for reinen. er nå kraftis

kalv pr 100 simle). 807o av alle simle-
ne hadde kalvet i 1. desember. Simle-
ne var meget tillitsfulle, også under
kalvingen, og det var en spesiell opp-
levelse å kunne bevege seg rundt blant
simler og nyfpdte kalver.

Vi hadde tillatelse til å skyte et
begrenset antall rein til ferskmat, men
det var ingen stor prestasjon å avlive
disse. Fprste dyret vi tok i slutten av
november, var en l-årig bukk. Denne
var mager og hadde en slaktevekt på
bare 18 kg. Det sier vel det meste om
de forholdene dyrene har her om vin-
teren. - Det var godt å igjen kunne spi-
se lever og nyrer fra rein. Dette er i
dag ikke å anbefale i de områdene
hvor jeg jobber til daglig! Denne
bestanden på Spr-Georgia, er den
"reneste" av alle reinsstammer i ver-
den. Det finnes ingen langtransportert
luftforurensning i dette området, da
nesten all vind og nedbgr kommer fra
det antarktiske kontinent.

2000 reinsdyr ph gya

Jeg såg ingen voksne bukker før i
slutten av januar. Disse var i vesentlig
bedre kondisjon enn simlene. Reinen
har ingen naturlige fiender på gya og
det drives ingen jakt, slik at det er bei-
tesituasjonen om vinteren som regule-
rer bestanden.

Øya er i dag en del av det Britiske
samveldet og er underlagt Falklands-
Øyene. Engelskmennene har drevet
endel undersøkelser av disse bestan-
dene og en regner med at det i dag

finnes ca 2000 reinsdyr på 6ya, for-
delt på to atskilte bestander. I området
rundt Husvik skal det være ca 500
dyr, men jeg fant kun 350 dyr, men
var heller ikke over alle områder hvor
det kunne være rein. Kondisjonen på
dyrene bedret seg fort utover somme-
ren og når jeg dro fra Øya i begynnel-
sen av mars, var de i meget godt hold.
Særlig bukkene var feite og lignet
mest på Svalbard-rein.

Rotter har også "blitt med" til øya
Hvordan det vil gå med bestanden på
Busen-halvpya, som området kalles,

I et så sterilt landskap som det er på 50 -
60 sørlige breddegrad, blir kadavrene
liggende lenge. Litt bakterievirksomhet
er det som bryter ned, men mest arbeid
som renovasjonsvesen gjør rottene!
Ellers blir kadavrene mumifisert og tør-
ker inn.

nedbeitet i de områdene en finner
rein. Det er også store områder med
mose, lav og bregner, som trolig er
viktig beite om vinteren. Vinteren
1994 var meget hard for reinsdyra,
med unormalt mye snØ. Dette hadde
ført t1l at mange reinsdyr ikke hadde
overlevd vinteren. På det relativt
begrensete området jeg beveget meg i,
fant jeg ca 40 kadaver fra siste vinter.
Det var tydelig at vinterbeite var best i
de bratteste og mest utilgjengelige
områdene. De fleste kadaver jeg fant,
var trolig enten tatt av ras eller ramlet
ned.

ttReneste" reinsstammen i verden
Områdene rundt Husvik var tydeligvis
et viktig kalvingsområde, med gode
vår- og sommerbeiter. Jeg fant her
115 simler, men bare 18 kalver (16

l-
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Utover våren kom grasplantene som frødde seg med høyet (tatt med fra Norge først på dette århundret) raskt i vekst, og reinen
fant her tidlig vårbeite. Det vi også legger merke til, er de få (3 stk.) kalver som følger flokken. Mye av kalveproduksionen ble
"slått" ut i 1994.

er usikkert. Innfpring av rein og rotter
tll øya, har hatt dramatiske konse-

kvenser for den originale flora og fau-
na. Reinen beiter ned vegetasjonen og

det har ført tll stor erosjon i enkelte

områder. Dette @delegger igjen bioto-
per for enkelte petrellarter. Videre har

rottene helt utryddet enkelte av de

minste petrellartene og en endemisk
piplerkeart, i de områdene hvor de

finnes.
Det er også et spørsmål om det

genetiske utvalget for den minste
reinsflokken er stort nok til at den vil
overleve på lang sikt. Opptil 20Vo av

de dyrene jeg observerte, hadde defor-
merte gevir. Jeg såg også fler dyr som

var syke, disse hadde da store svulster
i mageregionen. Engelskmennene dis-
kuterer om de skal pr@ve å utrydde
reinsdyrene pa øya.Dette vil nok bli
kostbart og vanskelig med den største

flokken. Men for den minste flokken
vil det kunne la seg gjennomføre.

Rottene, som er det største proble-
met, vil det derimot være helt umulig
å g1øre noe med.

Dyrelivet er knyttet til havet
S6r-Georgia, sammen med resten av

Antarktis, ligger så isolerl, at det

naturlig ikke har etablert seg land-pat-
tedyr i denne delen av verden. Dyre-
livet knyttet til havet, er derimot helt
enestående. SØr-Georgia ligger nært

opp til den Antarktiske konvergens
(området hvor kalde og næringsrike
havstrØmmer fra Antarktis møter

varmt Atlanterhavsvann). Dette fører
til at vi her finner de mest produktive
havområdene i verden.

Mennesker har gjennom historien
drevet stor fangstaktivitet i dette

området. Hvalfangsten er nevnt, men

før denne startet. var bestanden av

sprlig pelssel nesten utryddet. S@rlig

pelssel ble fredet rundt århundreskif-
tet. Rundt 1930 var bestanden på
"noen hundre" dyr, men har til i dag

vokst til over 2 millioner.
Elefantseler ble fangstet fram til

hvalfangsten ble avsluttet. Den er nå

fredet og i god vekst.
Fuglelivet er også enestående med

en stor variasjon av arter. De store

albatrossene er mest ipynefallende, da

disse er blant verdens st@rste fugler.
Vandrealbatrossen, med et vingespenn
på 3.5 m, er den stØrste. Den er vanlig
i havområdene rundt S6r-Georgia. 4
pingvinarter hekker også på Øya, og

enkelte steder finnes det enorme kolo-

nier med flere hundre-tusener av hek-
kende par.

Mye av dette rike dyrelivet var lett
tilgjengelig i områdene rundt Husvik
og det var en stor opplevelse å kunne
vandre rundt blant pingviner, sel og

norsk rein!

Usikker fremtid?
Selv om menneskelig fangstaktivitet
har skapt store forandringer i den

antarkiske fauna, finnes det fortsatt et

helt enestående dyre- og fugleliv på

de antarktiske øyene. Grunnlaget for
dette livet ligger i havet og de enorme
forekomstene av krill, blekksprut og

fisk.
Verdens store havfiskeflåter søker

nå ned i dette rike spiskammer, på
jakt etter fiskbare bestander. Vi har i
dag små muligheter til å regulere fiske
som foregår i internasjonalt farvann.

Dette er et kjempestort "Smutthav"!
Fremtiden for alt dyrelivet i dette

området er helt avhengig av at en fin-
ner en måte å forvalte fiskeressursene
på.

Til slutt: Jeg er meget takknemlig
for å ha fått oppleve dette fantastis-
ke dvrelivet!



VILLREINEN 1996

#åqs*åååaæåv#vm
uuFåv*r gå*d*såeaxad dae fuær på jcrrd*

Rp*åæåæs* rukæå em*d sffix-g'u

AV OLAV S. HAUGSE FOTO: MAGNE HALLANGER

Denne bitre livserfaring gjeld også
for reinsdyrjegrar og forvaltarar.
Aret 1995 er ikkje noko unntak i så
måte. Gledesstunder fgrst, Hardang-
ervidda-Viersla dagen f6r dagen:

Vel installert i bua ser jaktlaget
flokk etter flokk passera Dyrabot-
nen, Vierslaflatane mot Smågrana-
nutane og Olavsdalen. Etter magre
år er dette ei vitamininnsprøytning.
Meir skal det ikkje til f6r jegrane på
ny får tru på faget sitt. Pulsen aukar
nokre hakk over normalen.

Fglgjande observasjonar i bu-
døra kl. 05.00 fyrste jaktdagen:

Strålande ver, frå aust kjem ljoset
sigande over Vidda. Men over
Viersla-flatane ligg morgonskodda
som eit ullteppe over heile terreng-
et. Bua ligg i skråninga nokre meter
over denne dyna. Eg hadde ei sterk
kjensle av at noko gøymde seg
under teppet. Heilt rett, nede på
Turreidet h@yrde eg gode og kjende
lydar. Klapring av klauver og gryn-
tande dyr i sorglaus ro. Jegrane såg
ingenting, berre lydde, såg på klok-
ka, enno 2 timar til... Dei gamle tok
det med stor ro, kaffikoppen vart
tømt uten skjelvande hand. Ungdo-
men har stØrre behov for strategi og
handlins.

Hardangerviddadyr ved stupet - det er ikke å undres over
at rein kan gå utfor når vi ser hvor lite det skal til - som her!

I god tid før jaktstart rusla eg
langs skråningane oppover mot
"mitt område". Denne turen legg
seg fint inn i rekkja av minner som
aldri vert utsletta. Sola sveiper Store
Grananuten inn i ei festkappe av
gull. Den lette brisen er som mor-
gonvask på kropp og sjel. Under
meg - i skoddehavet - hpyrer eg
flokk etter flokk. Berre liflege lydar,
ikkje eit dyr er å sjå. Det er vel den
enorne spennvidda i måten fiellet
presenterer seg på som gjer det så
fascinerande. Frå dei rolege vare
stemningar til i neste augneblinket
rå og altutslettande villskap. Berre
den som kan tilpassa seg begge
deler vil overleva. Men det er også
berre dei som får med seg det aller
største. Villskap og mjuke verdiar er
to nØdvendige sider av alt som er
fullkome.

Presis kl. 07.00 riv jaktgudinna
små flerrer i skoddeteppet. Dei før-

I perioden 1992 - 1995 er 8 dyr blitt borte
fra Oksenhalvøya på uforklarlig vis. Nå
vil folket rundt villreinfjellet komme til
bunns i den uforklarlige forsvinninga av
reinen ...
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ste dyra endrar karakter frå ulne
underjordiske vesen til jaktbart vilt
av edlaste sort. Den første flokken
ruslar sakte forbi meg på 60-70
meters hold, truleg 600-800 dyr. Så

hender det som set karakter og for-
stand på prøve. Flokken er kompakt
og tett, berre eit einaste dyr er fritt
og med sikker bakgrunn - den stØr-

ste bukken! Uten bukkekort i sek-
ken er dette ei minnerik oppleving.
Men pytt heller, i slike dagar kjem
det meir der desse kom frå. Sant
nok, på nokre korte fpremiddagsti-
mar var kvoten full. Den eine simla
enda sine dagar slik:

Læremeisteren min, han Ola
Smed, kunngjorde med stort alvor
frå første stund, at er du på jakt skal
alltid geværet stå ved hggre handa
uansett situasjon! Med stor respekt
for dei gamle har eg alltid etterlevd
denne bamelærdomen.

Bukselaus jeger
Etter første slakting og påfylgjande
kaffikopp måtte eg "tre av på natu-
rens vegne". Berrtøtt og med gevæ-
ret i handa rusla eg bak ein stor
stein. Med buksa langt ned på hasa-
ne var jakt ikkje tema der og då.
Men kva hender - ei einsles simle

rundar steinen i stor fart, unngår så

vidt det er å renna meg i senk. Om
simla var blyg veit eg ikkje, men
uttrykket i augo avslørde vel heller
stor undring. For meg var det ikkje
noko val, ein bukselaus jeger må
leggja anstendigheit til side og giera
sin jobb. Takk til Ola Smed!

Det er ikkje bene rein i fiellet slike
vanne dagar. Blodlukten tryllar
fram fluger i tusental. Kvar kjem dei
frå? Eg leitar i panikk etter næmas-
te fonn. ll2 time å bera, men diverre
i stikk motsett retning av bua. Heller
ikkje her har eg noko val. Etter to
magre år unnar eg ikkje fluga eit
gram kjøt.

Så ei utfordring til redaksjonen
og andre r/ynde jegrar. Kva med eit
innlegg i "Villreinen" om generell
slakting og kjøthandsaming, samt
gode råd mot fluga i så varme
dagar?

Eg merka meg at oppsynet sist
haust var fortvila over måten kjøtet
til dels var handsama på. Truleg er
dette mest utsett i miljø der far-son
tradisjonen ikkje er levande. Denne
ressursen fortener å verta handsama
på beste måte!

Del to av overskrifta h1yrer di-
verre med i soga om året som gjekk.
Denne delen knyter seg til heimfjel-
let.

Tjuvslakting?
Som tidlegare meldt i "Villreinen"
er største problemet for Oksenhalv-
Øya Reinsdyrlag framleis dei ufor-
klarlege forsvinningsnummera. Frå
1992-1995 er 18 dyr sakna. Mønste-
ret er alltid det same. I l6pet av
sumar og sein haust minkar flokken
med l-2 dyr om gongen. Fjellfolket
er svæ11 flinke til å observera og gie
tilbakemeldingar. Framleis er det
mykje som peikar mot tjuvslakting.

Dette vil me ikkje finna oss i!

Ei folkereising er siste utveg for å

kome uvesenet til livs. Det vert
ikkje fred i fjellet fpr ei forklaring
ligg på bordet same kva det er.

Flokken tel i dag 32 dyr. Dei har
funne sitt vandringsm@nster over
halvgya, sine kalvingsplassar og sitt
favorittområde til dei ulike arstider.
Måtte dei berre få ei framtid der
naluren sjølv set grenser. og ingen
andre!

Eldrebukkandelen i Hardangerviddastammen har økt vesentlig de siste år.
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AV JON J. MELI

Program/forelesere
Vi tar med programmet for villrein-
seminaret og som viser den spenn-
vidde de 15-20 foredragsholdere la
seg på:

Øystein Dahle, DNT
- Åpning av seminaret.

- Historisk perspektiv over inn-
grep i villreinens leveområder.

Eigil Reimers
- Hvilke biologiske konsekven-

ser har inngrep og forstyrrelser for
villrein.

Jan Olav Nybo, DNT
- DNT's virksomhet.

Per Aksel Knudsen, Villreinrå-
de t I Villre innemnda for N ordfj e I la

- Økologiske eflekter av inngrep
og forstyrrelser.

Lars Arne Bay, Statskog SPrlan-
detlVillreinnemnda fo, Setesdal-
Ryfylke

- Kraftutbygginger og veier, med
spesiell fokus på Setesdal-Ryfylke
villreinområde.

DNT's formann, Øystein Dahle, var en-
gasiert og interessert i at villreinen skul-
le få det nødvendige livsrom i framtida,
og for at dette skulle kunne oppfylles,
måtte menneskene vike plassen i fjellet
under enkelte forhold!

Tom WarrenlErling Skurdal , Norsk
sau- og geitavlslag

- Kan sau og rein utnytte de sam-
me arealene?

Vidar Holthe, Norges SkogeierJor-
bund

- Naturarw i faresonen.

Stein Lier-Hansen. DN
- Villreinstammene - vårt særlige

ansvar - strategi for vern av villrein.

Bjarne Smukkestad, FM i Buskerud
- Forvaltningen på Hardanger-

vidda sammenlignet med andre for-
valtnings16sninger.

Tor Punsvik, FM i Vest-Agder
- Hva gjgr vi med konflikten

mellom ferdsel og villrein?

Hans Olav Bråtå, Norsk institutt
for hy- og reg,ionforskning

- Villrein og friluftsliv i et plan-
leggingsperspektiv.

Jan H age land, Villreinrådet
- Samspillet mellom villrein-

nemnder og villreinutvalg.

Kjell Mykkelnedt, Hol kommune
- Planarbeid - med spesiell

hovedvekt på felles fjellbruksplan
for Nordfj ella/Hardangervidda.

I panelet i den avsluttende debatten
satt Øystein Dahle, Jan Hageland,
Tore Larsson (Telemark fylkeslag
av NJFF), Stein Lier-Hansen, Nils
Petter Undebakke (Nore og Uvdal
kommune) og BjØrn Skinnarland
(Villreinutvalget for Hardanger-
vidda).

Vemund Jaren, DN,
oppsummerte ei avslutning på
seminaret. Innleggene til innleder-
ne til hvert tema fyller opp et langt
innpå 100 siders referat fra semina-
ret og vi kan derfor ikke her i Vill-
reinen ta for oss alle innleggene,

ft a"T -fi r-rr ' ,d" . '!l
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I anledning Naturvernåret
1995, la Turistforeningen opp

en av sine markeringer ved å

arrangere et bredt opplagt
villreinseminar på Finse 9.-

10. mai.
Rundt 100 deltakere fra

ulike forvaltningsnivå, forsk-
ning, interesseorganisasjoner
og pr€ssen var tilstede og

hørte på og lærte mere om

"Konsekvenser av inngrep og

forstyrrelser i villreinens
leveområder,rr som seminaret
hadde som målsetting.

Målet Yar å få ulike aktø-
rer til å komme sammen, dis-

kutere og for å skape en felles

forståelse av hva som utgiør
hovedtruslene mot fortsatt
livskraftige villreinstammer.

Seminaret Yar et prisver-
dig tiltak fra DNT's side og

for villreinen en framtidsret-
ta markering av Naturvern-
året!

- Konflikter mellom jaktinteres-
Svein Vetle Trae, Villreinutvalget ser og friluftsinteresser.

.for BrattefjelllVindeggen og Not-
odden Turlas Olav Strand, NINA
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enda de var såpass vektige at de
hadde fortjent full dekning! Men
noe av innholdet i flere av innleg-
gene har tidligere blitt presentert i

egne artikler i Villreinen.
Vi gjgr sikkert innlederrre urett

med å plukke enkelte saker fra
deres foredrag, men må gjøre dette
for plassens skyld!

Øystein Dahle,
formann i DNT, sa bl.a.: - Vi er
samlet her på Finse for bl.a. å drøf-
te om friluftslivet representerer
noen trussel mot villreinen i norske
fjell. Det er ikke gitt i utgangspunk-
tet at vi er enige på alle punkter,
men det gjør ingenting. Det viktig-
sle er at vi søker eller autoritativ
innsikt og møtes med et genuint
ønske om å forstå hverandre, våre
motiver og våre roller-

Villreinen er et arealkrevende
dyr. På mange måter er skjøtselen
av dette fjelldyret en spesiell utfor-
dring og opprettholdelse av en vital
og livskraftig villreinstamme er en
viktig symbolsak.

Vi er samlet her på Finse disse to
dagene også for å erkjenne at vårt
felles sterke ønske om å beskytte
villreinen gjØr oss mer til allianse-
partnere enn til motstandere. Vår
forening er opptatt av at vår tilrette-
legging for friluflsliv tar tilbBrlig
hensyn til naturens tålegrenser.
Nettopp i Naturvernåret med bl.a.
tematisk vinkling mot biologisk
mangfold, er vi som aktBr i fjellet
en viktig medspiller for forvalt-
ningsmyndigheter og grunneieror-
ganisasjoner, og våre mål er felles.
Det er plass til både dyr og men-
nesker i fjellheimen, bare vi men-
nesker ferdes med omtanke - og det
vil vi bestrebe oss på å gjørel

Svein Vetle Trae
trekte den historiske utviklinga
40000 år tilbake, til den tid nyere
forskning har vist at villreinen
begynte å bli etterstreba av men-
nesket, gjennom den eldste buplas-
sen som er funnet her til lands ved
Sumtangen på Hardangervidda og
frem til de siste 100 åra da mennes-
kelige inngrep har splitta opp vill-
reinens leveområder.

Trae sa: - Dei sør-norske hggfjel-
la som ein gong var tumleplass fbr
store villreinflokkar som streifa
fritt frå skogsområda ved svenske-
grensa til kysten på Vestlandet, er
no splitta opp i 26 villreinområder.
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Sjelden har det vært samla så mye fagekspertise
på naturforvaltning som på Finseseminaret.

Diskusjon om villreinens plass i fjellet fortsatte i "friminuttene"!
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Finse i lørste halvdel av mai kan by på topp "påskevær", og det er tydelig
at viltforvalter i Vest-Agder, Tor Punsvik, vet å sette pris på vårværet.
Punsvik er forøvrig bestandig en markant personlighet på viltmøter,

og under Finse-seminaret var han en av innlederne.
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Oppsplitting av samanhengande
områder, er ofte årsak til tap av bio-
logisk mangfold og miljøproble-
mer.

Eit godt eksempel på slik frag-
mentering, er Brattefjell-Vindeggen
som historisk sett er ei landtunge
av Hardangervidda, men som i det-
te århundre blei avskåre gjennom
oppdemming av M6svatn, bygging
av riksveg 37. hytte- og turislut-
bygging langs vegen, samt bygging
av ei parallellført kraftline. Tilsam-
men skaper desse inngrepa ein
effektiv bamiere som hindrar vill-
reinen å trekke mellom fjellområda,
denned er nomaden innestengt på
heilårsbasis !

Eigil Reimers
med emnet "Biologiske konsekven-
ser av inngrep og forstyrelser for
villrein", har vi presentert endel av
før i Villreinen og gjennom andre
publikasjoner. Reimers er en av
våre fremste villreinforskere og
besitter en vid bredde av kunnska-
per om villrein generelt og om
temaet som han tok for seg på Fin-
se-seminaret. I innlegget stilte han
spØrsmåIet: Kan konflikten mellom
rein og mennesker dempes?

Han svarte slik:
- Ja, når man forstår hva konflik-

ten består i. Ferdsel til fots eller på
ski er den aktivilel som er minst
forenlig med villreinen, og villrein-
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Rundt 100 mennesker var samla til Finseseminaret og de fulgte levende med.

Her finner vi på første benk fra v.: Hans Haagenrud (viltforvalter i Hedmark), Tore

Larsson (Telemark fylkeslag av NJFF), Liv Dervo (DNT - seminaransvarlig sammen

med Jan olav Nybo), Edvard Lione (ulvik og medlem av villreinnemnda for
Hardangervidda), Marit sæbø (Eidfiord, tidligere fiellstyremedlem i Eidfjord og

mangeårig vertinne på Sandhaug Turisthytte), og Jon Dale (Lofthus og sekretær
for Villreinnemnda for Hardangervidda). Bak Jon Dale sitter fiellstyreformannen i

Aurland, Helge lndrelid.

Vi skal h6re på reelle argument,
og unngå område som er sPesielt
viktige for villreinen.

DNT skal halde fram med å kart-
legge tolegrenser for ulike fjell-
områder.

Vi ønskjer at fleire skal gå i fjel-
let, men vi må være meir med-
vitne om vekstens innhold og at
den kan ha negative konsekven-
ser.

Per Aksel Knudsen
sa i sitt innlegg for å få rett forstå-
else av hvilke effekter ulike inn-
grep og forstyrrelser kan ha for
villrein, er det nØdvendig å kjenne
til dyras tilpasning til naturgrunnla-
get, og han nevnte her at dYra har
ulike strategier knyttet til overle-
velse. De viktigste her er nomadis-
me, ulike årstidshabitater, pulseren-
de arealbruk, egne kalvingsområ-
der, flokkdannelse, fettreserver og
gevirutvikling hos hunnene.

I tilknytning til Svein Vetle
Trae's sammenligning med Bratte-
fjelt/Vindeggen som et tyPisk be-
standsfragmentert leveområde for
villreinen, mente Per Aksel Knud-
sen at også Nordfjella Villreinom-
råde er et resultat av en generell
bestandsfragmentering som har
funnet sted i vår1 århundre.

Knudsen skisserte opP inngreP
og forstyrrelser i Nordfjella til å ha
sin årsak i: Bergensbanen. tamrein-
dri[t. vinteråpne riksveier. sommer-
veier, vannkraftutbygging, militære
pvingsområder, hyttebyer, tur- og
l6ypenett, skisportanlegg, intensi-
tet-turisme, hundekjøring, l6shund-
problemer, utmarksbeiting, berg-
verksdrift og luftforurensning.

Lørs Arne Bay
tok utgangspunkt i sitt "heimeom-
råde": Setesdal-Ryfylke. som også

er det mest utbygde og neddemte
villreinområde i landet når det gjel-
der veier og kraftutbygging.

I tillegg er Setesdal-Ryfylke tur-
område for store turistforeninger;
Kristiansand og Stavanger, og nær-
område for et folketall På omlag
500000!

Bay siterte fra "Boka om Heie-
ne" (Hallandsvik 1982): - Det fin-
nes knapt et fjellområde her i lan-
det som har forsynt landet med så

mye elektrisitet som heiene mellom
Ryfylke og Telemark. Elektrisk

jakten er trolig en viktig årsak til
reinens redsel for mennesker. Det
er ikke aktuell politikk å stoPPe

eller begrense reins-jakten eller å
erstatte villrein med tamrein. Det er
heller ikke 6nskelig å regulere
godtfolks adgang til å vandre i våre
fjellområder. Men det er i hpYeste
grad både mulig og Ønskelig å

begrense ferdselen ved å begrense
adgangen til å trenge inn i områder
med motorhjelp, det være seg flY,
bil, traktor, snøscooter eller motor-
båt.

Det skal presiseres at det ikke er
den motoriserte ferdsel i seg selv
som er reinens problem. Det er den
fottrafikk som f6lger i kjølvannet
av molorl'erdselen reinen reagerer
på.

Jan Olav Nybo
stilte innledningsvis spørsmålet om
fjellet er til for rein eller for men-
nesker og ga svaret at det sjølsagt
er for begge parter, men at det i
enkelte områder måtte tas mest
hensyn til villreinens livskrav. I
andre områder kunne det kombine-
res med forsiktig tilrettelegging for
friluftsliv og DNT vil bidra til å

finne gode lpsninger.
Nybo kom videre inn På DNT-s

virksomhet og nevnte at medlems-
tallet hadde steget fra 120000 midt
på SO-tallet til omlag 180000 i dag.

DNT har 52 medlemsforeninger

rundt i landet, driver et nett med ca
3 10 turisthytter, der ca 4O er betjen-
te i påsken og om sommeren. HYt-
tene blir knytta sammen av et nett
på 18500 km sommemrter og 5000
km kvista vintemrter.

Nybo sa bl.a.:
- Den tidligere omtalte auken i

turtrafikken dei siste åra er både ei
utfordring og delvis eit problem for
DNT. Frå mange miljø blir det hev-
da at det nettopp er den store ferd-
selsveksten som er hovedkonflikten
i forhold til villreinstammene. Det-
te er ein påstand som i beste fall
berre er delvis riktig. Sjølv om
ferdsla i eit område aukes vil trafik-
ken stort sett f@lge merka ruter eller
kvista l4yper og derfor ikkje repre-
sentere noe ekstra press hverken på
vegetasjon eller dyreliv.

I enkelte område og til visse
tider vil sjølsagt all ferdsel vere
negativ, men dette gjelder spesielle,
sårbare biotopar.

Strategi framover:* Det er plass til både villrein og
det enkle friluftsliv i fjellet, men
det er nØdvendig med soneinn-
deling og differensiert bruk i
enkelte område.

* For DNT er det viktig med god
dialog overfor alle miljØ. Særlig
b6r vi lytte til lokalmiljget som
har omfattande detaljkunnskaP.

10
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kraft er et produkt av fallh6yde og
nedbør, og heiene er velsignet med
begge deler.

Store partier går opp i en h6yde
på mer enn 1000m over havet. Sær-
lig på vest- og sørsiden, der det
kommer mest nedbør, er det store
h6ydeforskjeller over korte avstan-
der. Det gJør at vannfallene er rime-
lig å utnytte. I tillegg er heiene
kuperte og oppskåret av sprekker
på kryss og på langs, slik at maga-
siner lett kan bygges og kraften
hentes ut når det er behov for den.

Bay sa:
- Vi kan dokumentera ei rekke inn-
grep som påfgrer dyra stress. Så
godt som all menneskelig aktivitet
har negativ effekt. Og dessbedre vi
har lagt tllhøva til rette med
adkomstvegar og hytter, dess stør:re

vert konfliktane. Og for villreinen
er det uinteressant om det er bygde-
turisme, fjellvandrar eller jegrar
som påf6rer dei stress, eller om det
er neddemming med etterf6lgjande
kanalisering av dyreflokkane.

Bay kom videre inn på Store
Urar som no skal reguleres videre
og han siterte en storlingsmann fra
debatten 8. mars: -Arealet som blir
neddemt er 1 promille av hele vill-
reinarealet. Med en villreinstamme
på 3000 dyr tilsvarer dette beite-
grunnlaget for 3 dyr; og det kan
ingen hevde er alvorligl

Og Bay sier: - Ja, slik kan ein
uttrykka det - og mot toskeskap
kjempar som kjent hindmannen sjØl
fånyttes!

Forskerne Jerry Thomas Warren og
Ivar Mysterud
presenterte endel tall over sauenæ-
ringens bruk av beiteområdene på
Hardangervidda og viste til at ca
56500 sau beiter i sameksistens
med ca 10000-11000 vinterrein
(sommerbestanden ca 3OVo hpyere).
De sa at forholdet mellom sau og
rein diskuteres ofte med bakgrunn i
3 problemstillinger:

1. Beitekonkurranse mellom sau og
rein.

2. Gjensidig påvirket arealbruk.
3. Gjensidig overførte parasitter og

sykdommer.

Forskeme viste til noen undersøkel-
ser som hadde vært gjort og kunne
derfor i sammendraget si: - Sau og
rein har nå beitet sammen i norske
fiellområder i nesten 5000 år.

Under forutsetning av at dyretallet,
m.h.t. både villrein og sau, holdes
på et forsvarlig nivå ut fra mengden
og fordelingen av beiteressursene,
er det i dag få argumenter som taler
imot en videref6ring av beitebruk
med både sau og villrein. Det
begrensede vinterbeitet, f.eks. på
Hardangervidda, vil aldri bære en
så stor villreinbestand at sommer-
beitet kan bli utnyttet fullt ut. En
del av dette beiteoverskuddet bør
derfor kunne utnyttes av sau og
andre husdyr uten at det går ut over
villreinen. Det ligger imidlertid en
utfordring til forvaltningen når det
gjelder å finne fram til den optima-
le kombinasjonen, både ut fra den
enkelte arts ressursutnyttelse, og
ikke minst med bakgrunn i den
sterke økningen i alle former for
menneskelig aktivitet som nå finner
sted i fjellet!

Vidar Holthe
kom i sitt innlegg inn på konflikter
mellom jaktinteresser og friluftsin-
teresser, og sa atjakt er som utØvel-
se først og fremst en friluftsaktivi-
tet. Jaktutnyttelse og utleie av den-
ne er derimot en del av utmarksnæ-
ringene og næringsgrunnlaget for
grunneiere i fjellbygdene. Kanali-
sering av ferdsel både i tid og rom
er en viktig måte å unngå forstyr-
relse av villreinen på.

Holthe viste til turistforenings-
initiativ enkelte steder med å stenge
av sjølbetjeningshytter i kalvingsti-

da og stenging under reinsjakta.
Men han viste også til uheldige
eksempler som ved Kongsheller-
hytta, som tidligere lå på en svært
lang dagsetappe og trafikken da
foregikk i et begrenset tidsrom
kveld og morgen, men som nå har
fått aktivitet rundt hytta på nær alle
d6gnets tider!

Han mante villreinjegerne om å

være gode ambassadører for en for-
svarlig jaktut6velse, tatt i betrakt-
ning av at enkelte andre friluftsut-
øvere ikke er saerlig begeistret for
jakt og jaktutpvelse.

Olav Strand
stilte spørsmålstegn ved om villrein
og villreinjakt er en "Naturarv i
faresonen"? Dette med naturarv
knyttes særlig opp mot vår kulturel-
le tilknytning til villreinen - en
dyreart som vi har fulgt i all tid her
i landet. Strand gikk inn på utbre-
delse i Barentsregionen der det
totalt finnes ca 975000 dyr, herav
ca 7500 dyr i Dovreregionen. og
som regnes som restene av den
genetisk ville fiellreinen. I Norge
forpvrig er det ca. 25000 dyr for-
delt på mange oppsplitta villrein-
områder, men som er oppblanda
med tamrein. Villreinen som finnes
i Dovrefjellregionen og en mindre
stamme på Kolahalvøya, utgjør lEo
av reintallet på fastlandet i Barents-
regionen og Norge har derfor et
spesielt forwaltningsansvar for vill-
rein. -

Bjørn Skinnarland (leder i Villreinutvalget for Hardangervidda), Øystein Dahle (for-
mann i DNT'S styre), Stein Lier-Hansen (Direktør i DN), Tore Larsson (Telemark fyl-
keslag av NJFF), Petter Undebakke (Nore og Uvdal kommune) og Jan Hageland (Vill-
reinrådet i Norge).

Disse satt i panelet under seminarets avsluttende debatt, fra venstre:
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Eigil Reimers betraktes som en av våre fremste villreinforskere og villreinkjennere!
Her viser han interesse for Hognareinen, Forelhognaområdets eget tidsskrift!

Bak Reimers skimter vi utmarkssiefen i Norges Skogeierforbund, Vidar Holthe,
og helt bakerst lederen i Villreinutvalget for Hardangervidda, Bjørn Skinnarland.

Strand kom videre inn på bære-
evneproblematikken, jakt og rov-
dyr, dessuten effektiv bestandsstØr-
relse. Det siste er spesielt interes-
sant, for her forskes det på hvor
stor en bestand bør være for at den
skal vaere en levedyktig bestand.
Anslagene som hittil er gjorl. er al
isolerte bestander bør være større
enn 300-500 individer for å være
levedyktig på lang sikt. Han sa til-
slutt; at for framtida måtte vi verne
om villreinområdenes bæreevne,
slik at vi har sammenhengende
fjellområder som er store nok, og
hvor graden av inngrep og forstyr-
relser tillater villreinen å eksistere.

Direktør i DN, Stein Lier-Hansen
viste til at det påhviler Norge et sær-
lig ansvar å sikre de siste restbestan-
der av den europeiske fjellreinen.
Dette er en betydelig utfordring for
det modeme Norge. i en situasjon
der norsk natur stadig splittes opp -
fragmenteres, i et Økende omfang,
og hvor vi for villreinens del er i
ferd med å nå en absolutt smerteter-
skel.

Stein Lier-Hansen sa at vi kan
mye om villreinen, gjennom den
betydelige villreinforskninga som er
gjort i flere tiår. - Vi vet nok til å
kunne sikre denne arten en bære-
kraftig fremtid i Norge dersom vi er
villig til å omsette den kunnskap vi
har til praktisk handling.

Deretter kom han inn på viktige
karaktertrekk ved villreinen i fast-
lands-Norse:

- Nomadisk art
- Pulserende arealbruk
- Fysiologisk tilpasset lav

som vinterbeite
- Fysiologisk tilpasset et ekstremt

klima

Villreinens biologi er et produkt av
tusenårs naturlig tilpasning tll høy-
fjellsnaturen, men er nå fragmentert
i 24-25 mer eller mindre isolerte
villreinområder og stiller dermed
store utfordringer til forvaltningen i
et moderne Norge.

Stein Lier-Hansen kom videre
inn på konvensjonen om biologisk
mangfold og Bemkonvensjonen for-
plikter og forsterker selvstendige
nasjonale målsettinger.

Som motstrategier mot tap og
fragmentering av leveområder,
nevnte han bruk av:

- Klassisk naturvem
- Vern gjennom naturvernloven
- Plan- og bygningsloven
- Bruk av fylkesdelplaner
- Hvis ingen ting hjelper - iverk-

sette rikspolitiske retningslinjer.

Stein Lier-Hansen mente også bruk
av $7, 2. ledd i Viltloven, bestem-
melser om biotopvem ville sikre
viktige nøkkelområder og korridorer
mellom ulike villreinområder.

Han trekte også frem den nye
handlingsplanen "Forvaltning av
hjortevilt mot år 2000", som nå er
en offisiel I DN-rapport.

Her må en legge seg på f6lgende
strategier:

* Stabilisere bestandene på nivåer
under teoretisk bæreevne som
sikrer dyrene en optimal vitalitet
og som "buffer" mottendenser til
ustabilitet.

Gjennomfgre en avskytingspoli-
tikk som sikrer en naturlig gene-
tisk variasjon og en mest mulig
naturlig utvikling i bestandene.

Stimulere til en jegeratferd som
bidrar til en "gjennomskyting"
av bestandene.

Avslutningsvis kom Lier-Hansen
inn på at vi må redusere og på ny
sikt hindre forurensning av hgy-
fjellsnaturen, hindre skadelig ferd-
sefforstyrrelse av villreinen, og han
sa at den største oppgaven i særstil-
ling, er nå å sikre villreinens leve-
områder!

Bjarne Smukkestad
tok for seg forvaltningsmpnstret på
Hardangervidda i sammenligning
med andre forvaltningslpsninger.

Villreinforvaltninga skal i prin-
sippet skje etter samme lest i alle
villreinområder og den offentlige
forvaltningsdelen gjennom villrein-
nemnd og ansvarlig fylkesmann, er
nok noenlunde likt i landet.

Men her spiller det inn hvordan
rettighetshavemes del i forvaltninga,
villreinutvalget, fungerer - hvor mye
og hvilken arbeidsfordeling nemnd
og utvalg har. Og Smukkestad sa at
i praksis er det imidlertid noe varia-
sjon fra område til område. Varia-
sjonene skyldes i hovedsak det
engasjement og delaktighet som ret-
tighetshaveme utøver i forskjellige
villreinområder. I flere (de fleste?)
områder er grunneieme fullt ut
organisert og deltar med stort enga-
sjement i forvaltningen. Forelhogna
Villreinområde er et slikt eksempel.
Den andre ytterlighet i det å være
"på banen" har vi i Setesdal-Ryfylke
villreinområde. hvor grunneieme er
såpass dårlig organisert og enga-
sjert, at det pr. i dag ennå ikke er
opprettet villreinutvalg. I dette vill-
reinområdet forestår villreinnemnda
driften, inklusiv ngdvendige tiltak
som tellinser m.m.
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Tor Punsvik
skisserte i sitt halvtimes innlegg
lpsninger på konflikten mellom
ferdsel og villrein. Han stilte først
spørsmålet hvilke ferdselskonflik-
ter anses mest truende og ga sjøl
svaret:

1. Mennesket sØker stadig mer
aktivt fiellet for rekreasjon.
enten som fredelig fotturist eller
som jeger. Andre traver i
nærings@yemed, som sauesan-
kerne. Løse hunder fglger
ofte.

2. I enkelte villreinområder, som
Hardangervidda og Setesdals-
heiene er snøscooteren i ferd
med å bli en "pest", og veksten
er skremmende.
Forskriftenes intensjoner under-
graves av kommunene som dis-
pensasjonsmyndigheter, det er
mye ulovlig kjgring og svært lite
tilsyn og kontroll, samt stor unn-
fallenhet i oppfølgingen.

3. Stadig nye veier åpner tidligere
urørte områder for ferdsel, og
det er stort press på å åpne veier
som i dag er bommet.

4. I Natur-, Landbruks- og Frilufts-
områdene i planene etter Plan-
og bygningsloven kan veier. stø-
ler og fritidsbebyggelse reises i
ly av landbrukstilknyttel næring.

5. I noen områder fungerer store
vann. vassdrag og magasin som
ferdselsårer inn i kjemeområder
for villreinen.

6. Forsvaret har stor aktivitet i sør-
norske fjellområder, og ofte på
sarbare tidspunkter for reinen.

7. Nye ferdselsformer brer seg;
terrengsykler, ridning og hunde-
kjgring på bakken og flere akti-
viteter i lufta.

På grunn av plassmangel kan vi
ikke ta med utdypingen av hva som
bpr gjgres på de 7 områdene Puns-
vik kom inn på - men hver og en
kan vurdere hva som kan gjøres for
å eliminere konflikten ferdsel/rein i
eset område!

Forsker Hans Bråtå
tok for seg villrein, ferdsel og plan-
legging, vesentlig med bakgrunn i
erfaringene fra Rondane.

Innlederen er forsker ved NIBR
og jobber med en doktoravhandling
over emnet og sa at villrein/inngrep
og friluftsliv er et problematisk felt.
Han lista opp 4 spørsmål som han
mente var klassiske innen forsk-
ning på planlegging:

- Hvilke typer problemer finnes?

- Hvorfor får vi problemer noen
steder, men ikke andre steder?

- Hvordan l6ses problemene?

- Hvem får gjennomslag for sine
l6sninger?

Innenfor Rondane, mente Bråtå, er
problemet mellom villrein og fri-
luftsliv, mens det i andre områder
kan være andre problemer i tillegg,
som kraftutbygging, overfpringslin-
jer m.m. Bråtå kom videre inn på
nomadiske arters miljøproblemer
og delte dem opp i et tradisjonelt
miljøproblem på lokalt nivå og som
er avgrensbare og identifiserbare i
den lokale hverdagen. Dernest
moderne miljøproblem som ligger
på et globalt nivå og knytter seg til
det store 6kologiske kretslgpet og
er et stort forurensningsproblem.

Generelt regnes villreinen som et
kollektivt gode, dvs. alle kommu-
ner i et villreinområde kan dra nyt-
te av den felles, men dersom man i
noen kommuner @delegger for rei-
nen, f.eks. ved å stenge trekkveier,
så får man et kollektivt problem -
alle kommuner i regionen rammes.
I den regionale og kommunale

planleggingsdelen er det store ut-
fordringer og knytter seg spesielt til
to problematiske forhold:

* Langsiktighet og kompleksitet,
både mht. artens bruk av arealer
til ulike årstider, inngrep/årsaker
og virkninger.

* Det kollektive. Fordi villreinen
er et kollektivt anliggende i en
region krever det at kommuner
og andre i regionen er klar over
sin bit av helheten. og sitt ansvar
for forvaltningen av det felles
godet.

Dette er det vi har plass til fra Brå-
tå's velfunderte innlegg på Finsese-
minaret.

Jan Hageland
kom som siste innleder inn på sam-
spillet mellom villreinnemnder og
villreinutvalg.

Han tok innledningsvis for seg
den historiske utviklinga med det
f@rste villreinutvalget som vart
oppretta i SnØhettaområdet i 1961,
og at villreinutvalga. som er rettig-
hetshavemes organ i villreinforvalt-
ninga, fikk sitt solide "fotfeste"
ganske tidlig omkring Dovrefjell.

Hageland kom videre inn på
DN's forskrift om villreinnemnder
og at disse ble oppretta fra 1988 og
er f6lgelig den offentlige del av
villreinforvaltninga. Han redegjor-
de også for arbeidsoppgavene til
villreinnemnda og villreinutvalget
og skisserte til slutt forvaltnings-
strategier med hensikt på konflikt-
l6sning, og referte til definerte mål
i forslaget til Handlingsplan for
hjorteviltforualtningen fram til år
2000!

{ht*3|.-s&*
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Kan vi gjØre noe med seleksjonsjakta?
VED TOR PUNSVIK. VILTFORVALTER. FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING I VEST-AGDER

Forskerne våre har vist oss at foster
og fgdselsvekter i meget stor grad
er bestemt av mØdrenes størrelse. I
tråd med den Darwinske lære har
de beste egenskapene blitt ført
videre, og det som ikke nådde opp i
konkurransen, lå igjen.

De utvalgte dyra skulle både ha
egenskapene som ga seier under
brunsten, gode morsegenskaper og
overlevelse gjennom kritiske perio-
der som vinteren. Slik har livskraf-
tige og sunne viltbestander utviklet
seg, og formet seg til det landska-
pet har å by.

I tillegg formet miljøet alders-
og kjønnssammensetningen av
flokker og bestander. Den sosiale
strukturen i bestandene betyr svært
mye for mange arter.

Denne naturens foredling er også
i tråd med de målsetninser viltfor-

Gjennom årtusenene har
Moder Jord foredlet våre vilt-
bestander. Artene, bestande-

nes og individenes suksess

eller fiasko har vært betinget
av en kombinasjon av arv og

miljØ. Sveklingene har blitt
luket ut, og de vellykkede har
ført sitt arvemateriale videre.

Når jegerens trådkors
søker i dyreflokken avgiøres
liv og død utfra andre kriteri-
er. Dette kalles jegerseleksjon

- eller jegerutvelgelse, et for-
hold viltforvaltningen må ta
på alvor!

1. Forming av bestandenes alders-
og kjønnssammensetning ved
skjev avskytning.

2. Utvelgelse av dyr for individu-
elle egenskaper og arvemateria-
le.

Den første formen er vi vel kjent
med, og høystatus hjortevilthanner
er svært utsatte for jegernes kule.
Vi vet at uten en viss andel stor-
bukk i reinsflokken forsinkes brun-
sten og oksemangel truer en rekke
av våre elgbestander, særlig de som
er under reduksjon. I mangel på
den naturlige andel store hanndyr
må også unggutta trå til altfor tid-
lig, med redusert vekst som et
resultat.

Forskeme er uenige om i hvilken
grad våre hjorteviltbestander har

valtningen har om å

utvikle sunne og livs-
kraftige viltstammer.
Men vakre målset-
ninger til tross - men-
nesket har ikke fored-
let viltbeslandene slik
naturen gjør. Tidligere
tiders jaktmetoder var
riktignok ikke egnet til
seleksjon elter egen-
skaper - det som kom
innen rekkevidden av
spyd og pil som falt.
likeså det som i dyra-
grava datt eller som i

feller og snarer satt.
Men sjølv om disse

jaktmetodene ikke
valgte liv og død slik
naturen gjør det.
skjedde jegervalget
mer tilfeldig og i min-
dre omfang enn da
modeme skytevåpen
vel hundre år tilbake
forlenget vår rekkevid-
de. Dyrets status som
jaktobjekt bestemmes

fått endret sitt arve-
materiale som f6lge
av jegerseleksjon,
men faren er åpen-
bart tilstede.

av det arvematerialet det fikk seg
overlevert, miljøforholdene det er
vokst opp med, kjønn og alderen.

Det er først når mennesket får
stor innvirkning på hvilke dyr som
overlever eller dør at vi snakker om
det menneskeskapte utvalget, gjer-

\--_ __s"

ne omtalt som jegerseleksjon. Der-
som denne seleksjonen virker stikk
mot naturens egen utvelgelse er
faren for kvalitetsforringelse st@rst.

Jegerseleksjonen kan ha to inn-
fallsvinkler:

Hva bestemmer
jegernes valg?
Den enkelte jeger
er et egoistisk
vesen med person-
lig gevinst som
hovedmåI, ikke vilt-
bestandens fremme.
Å moralisere over
denne innstilling
har lite for seg, den
må forvaltningen
bare forholde seg
til. Jegeren er natur-
ligvis opptatt av å
få et for seg "best"
mulig dyr, innsat-
sen tatt i betrakt-
ning. Et best mulig
dyr har lav kilopris
og har høy status,
jegeren sØker de
beste blant "like-

dyr". De kriteriene jegeren velger
for skudd er ofte de samme som
naturen velger for overlevelse og
avl - store dyr med slore gevir.

Tidligere ble ikke fellingstillatel-
ser på hjortevilt spesifisert, et dyr
var et dyr. Slik er det stadig for
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rådyr, og så seint som i 1982 ble
alle fellingstillatelser på villrein i
Setesdalsheiene utstedt som frie
kort. Da var storbukkandelen i
Setesdal-Vesthei under 3Vo av stam-
men.

Forutsetninger for
jegerseleksjon?
Det er noen forutsetninger som må
være til stede for at jegerseleksjon
kan forventes å ha betydning for det
framtidige arvematerialet.

a) Med liten naturlig d6delighet i
bestanden overlates utvelselsen
til jegerne.
Dyr og arveegenskaper som
naturen ellers ville luket ut gis
en økt sjanse til overlevelse.
I villreinområdet Forelhogna er
naturlig dBdelighet svært liten,
som i mange av våre elgbestan-
der. Villreinområdet Setesdal-
Ryfylke har langt h6yere natur-
lig dødelighet, som luker ut en
stor del av de svakere dyra.
Tilsvarende sørger harde vintre
for å foredle våre bestander av
rådyr og hjort.

b) En viktig forutsetning for at
jegerseleksjon virker er at jeger-
ne stilles overfor reelle valg mel-
lom individer. Om vi vurderer
jegernes mulighet til å foreta
utvalg hos våre fire hjorteviltar-
ter er det åpenbart lettere å velge
ut de mest attraktive dyra i en
villreinflokk enn blant rådyr
spredt rundt i skogen.

c) Jegeren s@ker på dyras "attribut-
ter". Stalus på disse er gjerne en
kombinasjon av iboende indivi-
duelle egenskaper, miljøbetingel-
sene og dyrets alder.
Hvis forskjellen på dyras status i
stor grad skyldes arven virker
trolig jegerseleksjonen sterkere.

d) Jegerseleksjon virker også i for-
hold til dyras atferd. Flere av
våre villreinstammer har opplevd
dramatiske nedskytinger, som
etterlot de skyeste dyra. Stam-
mene på Hardangervidda og
Dovrefjell har gjennomgått slike,
og har fremdeles dyr med h/y
skyhetsgrad. Fra enkelte villrein-
områder meldes det at dyra nå
opptrer oftere i skogen under
iakta. Kan det skvldes at de som

oppffer over skogbandet er mest
utsatt for å bli etterstrebt?

Utfra punktene a) og b) skulle vi
forvente at jegerseleksjon som feno-
men først melder seg i bestander

med liten naturlig d6delighet og
gode s@kemuligheter for jegeren.
Forelhogna villreinområde er et
slikt område, med store flotte dyr,
stor etterspØrsel og hØye priser. De
siste 20 - 30 åra er det påvist en
betydelige vektnedgang på dyra, til
tross for at kvaliteten på beite antas
opprettholdt.

Det er grunn til å frykte at tilsva-
rende jegerseleksjon virker overfor
våre elgbestander, og over tid bidrar
til å forringe kvaliteten på de. Men
vi mangler kunnskap, og det b/r
være en prioritert oppgave å fram-
skaffe den.

Hvordan motvirke jegernes
negative seleksjon?
Rettighetshaveme i norsk utmark
har fotfeste i et husdyrbruk hvor det
å avle på de beste egenskaper har
lang tradisjon. Det er åpenbart ikke
så enkelt å få praksisen fra fipset
overført til skjBtsel av viltbestander.
Uten motivasjon og vilje hos rettig-
hetshaverne til å snu dagens negati-
ve seleksjon er det liten grunn til
forhåpninger. Med en slik motiva-
sjon og vilje tilstede finnes virke-
midler.

Dernest må strategien overfor
jegeren være ulike kombinasjoner
av "gulrot" og "pisk". Gulrota vil
gjerne være prispolitikken, mens
pisken ofte bestar av svær1 presise
tildelingsvilkår og sffenge reaksjo-
ner ved brudd.

Jon J. Meli har beskrevet tre
måter å regulere avskytninga av
villrein på, korttype, vektgrenser og
prissystemer. Tilsvarende tenking er
aktuelt også for andre hjorteviltar-
ter.

1. Fellingstillatelsen skal skrives ut
i henhold til hjorteviltforskrifte-
ne. Bruk av forskriftenes $19 og
flerårige driftsplaner 6ker mulig-
heten til åhgyne presisjonsnivå-
et betraktelig. Med slike planer
kan kvalitetsdyra skjermes og
skrapdyra lukes ut. Driftsplaner
etter $19 utarbeides av rettig-
hetshaver og godkjennes av vill-
reinnemnd, eller av kommunen
for hjort og elg.

2. Vektbegrensninger på jaktkorta
benyttes i flere av vare villrein-
omåder, særlig på bukkekort. Et
slikl system må legges inn i

overnevnte driftsplan.

3. Prissystemet er ment å stimulere
etterspØrselen etter små, og der-
med billige dyr. Med dagens
prispolitikk synker gjeme kilo-
prisen med størrelsen på det felte
dyret, siden prisen kun er knyttet
til fellingskategori. I midlertid
har flere støne grunneiere nå
begynt med progressive priser på
jakta si - større dyr gir hgyere
kilopris.

Kvikne fjellstyre har også tatt dette
systemet i bruk for sine villreinter-
reng. De har et toprissystem, der
middelvektgrensa skiller mellom
lavere og hgyere pris. Fjorårets
utgave av bladet gir en grundigere
innfgring i Kvikne-modellen.

Forhåpentligvis kommer tiltak-
ene i tide til å hindre en eventuell
ytterligere forringelse av kvaliteten
på våre hjorteviltbestander. Men til
tross for økende kunnskap og flere
aktuelle virkemidler er det vilje og
motivasjon hos rettighetshaveme og
jegerne som trolig vil være mest
utslagsgivende!
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Hva betvr saueholdet
for villreinstammen oghøyfiellsØkologien?

VED TOR PUNSVIK, VILTFORVALTER VÆYLKESMANNENS MILJØAVD. I VEST-AGDER

Er det slik at fjellheimen vår
tåler nærmest ubegrenset av
sau på beite, og at sau ikke
kan representere noen trussel
for verken villrein eller biolo-
gisk mangfold? Det er åpen-
bart tålegrenser også for sau,
og muligens er disse grensene

overtrådt på sine plasser.
Men kunnskap mangler, og
lite investeres for å finne svar.
Myndighetene har i dag hel-
ler ikke virkemidler til å styre
tettheten om overbelastning
skulle bli påvist. Mens biolo-
gisk mangfold har fått inn-
pass i norsk skogbruk, er det
langt igien i norsk husdyr-
brukl

Saueholdet i Norge står sterkt,
sommerstid slippes godt over to
millioner sau på beite. Slike tetthe-
ter av sau har vi aldri hatlfØr.

Det er mye godt å si om saue-
holdet. Utmarksbeite omformes til
produkler vi kan nyttiggjøre oss av.
og næringa bidrar til å opprettholde
sysselsetting og stedvis også boset-
ning i distriktene. Ved sin beiting
bidrar sauen også til å hindre gjen-
groing av hejområder.

Vi vet mye om de positive virk-
ningene av norsk sauehold,, 'Begfep
som bærekraftig bruk. biologisk
mangfold og "fgre var"-prinsippet
går igjen i debatten om vår bruk av
naturressurser. I lys av dette er det
n6dvendig å se hvilke negative
effekter som kan f6lge av de store
konsentrasjoner av sau som enkelte
fjellområder bærer. Et av disse
fjellområdene er Setesdal-Ryfylke-
heiene, som jeg er med og forwalter
villreinstammen i. Vi er i tvil om
vinterstammen av villrein bør være
to eller tre tusen, men få spør om
området over tid tåler et par hundre
tusen sau. En stor del av disse vin-
terf6res ute på Jæren, og inngår

således heller ikke i heibygdenes
utmarksnæring.

Noen av de spørsmål jeg stiller
meg ef:

1. Hva betyr hard sauebeiting for
fjell6kosystemet, både hva
angår biologisk mangfold og
bæreevne over tid?

2. Hva betyr store konsentrasjoner
av sau som eventuell konkur:rent
for villrein til beite og område?

3. Hva slags virkemidler skal kun-
ne sikre en bærekraftig bruk av
hardt beita fi ellområder?

Sauen og forholdet til biologisk
mangfold og bæreevne
Våre fjellområder er ekstreme øko-
systemer, og artene her er tilpasset
tøft klima og ofte sparsomme res-
surser. Det planteetende viltet og
beitegrunnlaget har gjennom lang
tid utviklet seg til en 6kologisk
balansesituasjon, riktignok med
både kollapser ibeitegrunn og
dyreflokker som naturlige innslag.

Et forskningsmilj6 rundt profes-
sor Gøran H6gstedt ved Univergite.
tet i,:Bergen har vært særlig,,ropptan
av,,.hVoidan vegetasjonen,rcågerer
på hard beiting.
:,,,,,,.Qi,ennorn sin forskning,llforsØker
de å forklare hvordan plantenes
kjemiske forsvar påvirker plante-
etere sin vekst. fiormeringsevne og
overlevelse. Det er vel kjent at
planter produserer kjemiske for-
svarsstoffer som reaksjon på bei-
ting. Slike forsvarsstoff skal forhin-
dre nedbryting av protein og opptak
av aminosyrer i dyras tarm. Dess
hardere beiting. dess mer forsvars-
stoff og dess mindre protein. DrØv-
tyggere kan uskadeliggjØre dette
kjemiske forsvaret i sin vom;r'r,111s11

verken smågnagere, h6nsefuglef
eller hare har denne muligheten.
Denne dynamikken mellom for-
svarsstoffer og protein i plantene
kan være en forklaring på bestands-
svingningene hos nettopp disse
arter. Villreinen er en dr@vtygger,

som ikke rammes av disse meka-
nismene.

Forskerne tror at et vedvarende
hardt beitetrykk av sau vil kunne
resultere i at innholdet av forsvars-
stoffer i beiteplanter holdes kon-
stant høyt. Dermed tillates ikke
bestandene av planteetende småvilt
og smågnagere å svinge seg opp.
Dette får i så fall også konsekven-
ser for truede og sårbare byttedyre-
tere som fjellrev, snøugle og andre
rovviltarter. Forskning pågar, og
endelige konklusjoner foreligger
ikke - men "fgre var"-prinsippet til-
sier aktsomhet.

Sauen er som andre planteetere
selektive, de velger blant de planter
vegetasjonen har å by. Et hardt bei-
tepress over tid vil n@dvendigvis
endre på vegetasjonssamfunnenes
sammensetning av plantearter, og
dermed mangfoldet. Det kan være
positivt at tilgroing holdes tilbake,
men sauen holder vierkratt nede og
hjelper grasveksten fram. Slike
vierkratt er sentralt forsommerbeite
for villrein, og viktige for ryper og
mangfoldet for /vrig.
l::: Reinen er en ekstensiv beiter,
,som forflytter seg raskt og sjelden

,beiter samme plass to ganger.

lSauen derimot er en intensiv beiter
og, kan holde til i samme område i
'dager og uker. Faren for utvikling
av hgye konsentrasjoner av for-
svarsstoffer i vegetasjonen Øker
betraktelig. Dessuten kommer at
hard beiting kan medføre slitasje og
erosjon i et element hvor jords-
monn og evne til nyetablering er
beskjeden.

Forholdet mellom sau og villrein
På oppdrag fra Norsk Sau og Geit-
ailSlag har forskerne Ivar Mysterud
og Jerry Warren pr6vd h belyse
mulig konflikt mellom villrein og
sau på Hardangervidda. Direkte
konkurranse om beiteressursene
mellom sau og rein inntrer fØrst når
disse blir begrensende. Det mente
forskerne ikke var tilfelle på Har-
dangervidda vest. Nyere forskning
viser at rein og sau reduserer inn-
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byrdes konkurranse ved å beite
atskilt. Trolig misliker reinen beite
som er sterkt influert av sauens
ekskrementer og urin.

På Hardangervidda gjorde Terje
Skogland omfattende studier av
sauens og reinens beitebruk. I løper
av sommeren brukte rein og sau

stort sett samme beite, men ikke til
samme sted og tid - de unngikk
hverandre. Terje Skogland avsluttet
sitt avsnitt om sau og rein i boka si
slik:

- "Vi vet ennå ikke om sauens
beiting på Hardangervidda og
andre fjellområder er så omfattende
at det fører til påvisbare 6kologiske
ringvirkninger for den ville fauna-
en. Men all erfaring på verdensba-
sis har vist at intensivt husdyrhold i
utmark har ringvirkninger og for-
ringer det 6kologiske mangfoldet i
naturen."

Hvordan sikre bærekraftig beiting?
Saueholdet vil også i framtida ha
en sentral plass i bruken av norsk
utmark. Men det er viktig at kunn-
skap kan skaffes for å sette tåle-
grenser. Landbruket har sjølv et
stoft ansvar for at skikkelig og
grunnleggende forskning blir
igangsatt. Parallelt med at kunn-
skap forskes fram må det utvikles

virkemidler innen forvaltningen
som gjør det mulig å regulere beite-
trykket når bæreevnen settes i fare.

Landbruksdepartementet har,
som flere andre departementer,
utarbeidet sin delrapport om biolo-
gisk mangfold til regjeringens
handlingsplan for norsk oppfølging
av Riokonvensjonen. I det h6rings-
utkastet landbruksdepartementet
hadde pil h4ring høsten-94 var ikke
sauen som mulig trussel mot biolo-
gisk mangfold nevnt! Jeg håper
både næringa og offentlige land-
bruksmyndigheter ser hvilket
ansvar som påhviler dem, og ikke
kaster seg ned i skyttergrava i angst
for konsekvensene. Skogbruket har
tatt et godt løft i arbeidet biologisk
mangfold, husdyrbruket ønskes
velkommen etterl

Nesten all norsk utmark er i dag
definert som Landbruks-, Natur-og
Friluftsområder (LNtr) i kommune-
planenes arealdeler. Plan- og byg-
ningsloven er i dag formet slik at
landbruket automatisk har forkjør-
selsrett blant disse tre formål i den-
ne arealkategori. Det virker etter
min mening sprøtt at det ikke skal
være mulig å sette hensynet til
naturrniljBet foran hensynet til
landbruket uten å frede etter Natur-
vemloven!

Hya med Setesdal-Ryfylkeheiene?
Villreinstammen her er landets sva-
keste hva angår kondisjon, produk-
sjon og kalveoverlevelse. Natur-
grunnlaget er skrint, med langt
mindre løsmasser enn hva for
eksempel Hardangervidda har. Sto-
re naturinngrep har bidratt til at
villreinstammen har det knalltøft.
Vinterbeitet er begrensende faktor
her, som i så mange andre villrein-
områder. Men det er en forutset-
ning for å overleve vinteren at til-
strekkelig ktopp- og opplagsnæring
blir skapt i sommerhalvåret. Når
heia inneholder så mye fjell og
blokkmark i dagen må n6dvendig-
vis sau og rein konkurrere om de
vegetasjonskledde arealene.

Setesdal-RyFylkeheiene er el
karrig fjellområde, og både fattige-
re og mindre enn Hardangerwidda.
Det beiter i stØrrelsesorden 200 000
sau her, og i en del områder kan
konsentrasjonen av sau bli svært
høy. D" siste to smågnagersykluse-
ne som var på gang i Setesdal-
Ryfylkeheiene, i 92 og 94, kollap-
set begge allerede fØrste vinter.
Noen er bekymret over det de
mener er tilbakegang i rypebestan-
dene. Mulig disse bekymringene er
ubegrunnet, men "føre var"-prin-
sippet tilsier at nå må det forskes!

Der sauen beiter merkes det på vegetasjonen. Bekken er her skille mellom beiting av sau på bortre side
av bekken og ubeita på hitre sida. Bildet er fra Hardangervidda sommeren 1995. Foro: TRoND AALSTAD
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Mai - brytningstiden mellom vin-
ter og sommer - er full av livs-
gnist og begivenheter fra fjord til
fjell. Mens fruktblomstringen
nærmer seg klimaks i Hardanger
skjer det også store undre hgyere
opp i terrenget.

Når vinteren er på hell og de
første bare rabbene kommer til
s.\'ne - er svangre simler igien a se

i sine lradisjonelle kalr ingsomra-
der. Ringen er atter sluttet, slik
den har forløpt i årtusener.

Nå er det ikke alltid slik at vår-
fjellet er like barmhjertig mot
fødende simler. Lunefulle lav-
trykk fra Nord-Atlanteren er
ikke uvanlig på denne tiden, og
kan være en stor utfordring selv
for fjellets ektefødte sønner og
døtre.

Utfordringen
For oss som har vår arbeidsplass
blant reinen, må vi være bevisst på
at vår tilstedeværelse og virksomhet
lengst mulig skal foregå på dyras
premisser. Selv er jeg her for første
gang på denne tiden av året - i lag
med veteran Magne for å samle
data om kalvevekter. Av erfaring
vet en at simlene er svært sky og
sårbare på denne tiden, så det er
med en viss skepsis en begir seg
opp mot vidda og kalvingsplassene.

Under lpftet opp mot Vest-Vidda
og Torehytta får vi bekreftet at dyra
er på plass der vi ventet å finne
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dem. Store mønster av sporsleper
avtegner seg i vinterlandskapet, fra
kanten mot SPrfjorden og østover.
Været er svært behagelig idet vi blir
overlatt til oss selv, og tar en fØrste
rekognoseringstur med snø-scooter.

I fjellet er det ennå full vinter og
stabilt snøføre. så mobiliteten blir
bra med vårt buldrende framkomst-
middel. Fra Solnulen ser vi mye
rein både i nord og sør, blant annet
en støffe flokk ned under Omnskje-
len. Her blir det nok å henge fingre-
ne i noen dager framover.

Tålmodig venting
Neste morgen legger vi kursen mot
Omnskjelen og den ene flokken vi
lokaliserte her fra Solnuten. Utover
fonniddagen får jeg en nyttig innfø-
ring i den praktiske del av arbeidet.
Skepsisen til å fange inn kalver for
registrering avtar etterhvefi som
Magne legger ut om sine erfaringer
fra tidligere år. Det hele dreier seg

mye om speiding og venting. Når ei
simle gjør seg klar til å kalve må
kalvingsforlØpet f6lges n6ye, slik at
en kan gå inn på riktig tidspunkt for
veiing og måling av kalven. Dette
skjer l-2 timer etter kalvinga,
avhengig av vær- og temperaturfor-
hold. I l6pet av denne tiden knyttes
båndene mellom simla og kalven,
slik at simla vender tilbake til kal-
ven når vi har gjort jobben vår og
trukket oss tilbake. Operasjonen
blir gjennomf6rt så hurtig som

mulig, slik at forstyrrelsen blir
minst mulig. Dersom en uforvaren-
de går seg på ei simle som nettop
har kalvet, er det store sianser for at
kalven blir forlatt. En må derfor ha
et svært årvåkent blikk når en beve-
ger seg rundt i kalvingsområdene,
slik at dette unngås.

Uanmeldt væromslag
I flokken ved Omnskjelen har de
fleste simlene kalvet. men i telesko-
pet finner vi ei som ligger fbr seg

selv på en bar rabbe. Vi f6lger npye
med henne bortimot 2 timer, før den
reiser seg og går oppover fjellsida.

Uanmeldte væromslag er en fak-
tor som gjØr seg sterkt gieldende
under feltarbeid i fjellet. Simla blir
borte i snøfbkk og tåke og vi får
nok med å orientere oss tilbake mot
basen vår. H6yst ufrivillig må vi
vente i lunt miljØ mens uværet står
på.

En liten "lysning" gir oss mulig-
het til å ta en runde rundt Fljåene,
og sannelig klarer vi ikke å fange
ekspedisjonens fØrste kalv her, til
vår store lettelse. En tøff start på
livet får kalven i det ruskete været,
men den er født til å tåle fiellets
skiftende "humØr".

Neste dag er det forpvrig bra
arbeidsvær igjen, og vi får veid og
målt hele 6 kalver i traktene rundt
Bersavikvatnet. Det som så ut til å
bli en vanskelig oppgave, ser med
ett langt lysere ut.

Interessante observasj oner
Denne dagen får vi ta del i noen
viktige "biter" av fiellnaturens
mekanismer. Østafor Bersavikvat-
net får vi se ei enslig simle på rask
vandring opp mot noen kuperte
blokkmarkområder. Vi antar nokså
sikkert at den skal gjgre seg klar til
kalving, men etter noen minutter
kommer den tilbake med en hPyst
mobil kalv i hælene. Forklaringen
her må være at kalven har ligget i
skjul og trykket, mens simla har
vært ute på rabbene og beitet hardt
tiltrengt mat.

Magne følger årvåkent med ei fødende
simle iteleskopet.
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Senere på dagen kommer vi
overraskende på en rØdrev - slepen-
de på en reinskalv. Reven slipper
sjølsagt taket og forsvinner med det
samme. Kalven - som ser stor og
livskraftig ut - er ennå i live, men
har store bittskader og må avlives.
Har denne kalven også ligget for
seg selv og trykket, mens mora har
vært ute og beitet? - spør vi oss.

Senere på kvelden får vi enda en
interessant opplevelse. I teleskopet
fglger vi med en flokk hvor flere
simler har kalv. Et eller annet fører
til at flokken brått setter seg i beve-
gelse. Ei simle kommer tilbake
akkurat som den søker etter noe, før
den løper inn i flokken igjen som
forsvinner ut av syne. Noen få
minutter senere får vi se en r@drev

som er iferd med å rive og bite i en
liggende kalv på samme stedet. I
teleskopet ser vi at kalven fortsatt
lever idet reven fortsetter sitt
angrep. Var det denne kalven simla
søkte etter for noen øyeblikk siden,
er det første vi tenker. Hvorfor ga
den opp letinga såvidt fort? Var den
avkreftet etter svangerskapet så den
ville investere i egen overlevelse
framfor å fø fram kalven?

En gjør seg uvilkårlig endel
betraktninger når en er så "tett på

-***:P'"r

naturen" som ved denne anledning-
en. Sikkert er det at mange kalver
må gi tapt under og like etter fødse-
len. Vi vet at de aller fleste simlene
er drektige og for Hardangerwiddas
vedkommende er det ikke mer igjen
enn rundt 40 kalv pr 100 simler i
juli, under kalvetellinga.

Nå kan en spørre seg hvorfor rei-
nen ikke kalver senere, under gun-
stigere værforhold? Dette ville

Mange faller fra under
og like etter fødselen.

imidlertid medføre en forkorting av
den viktige vekstsesongen (somme-
ren) for kalven slik at den blir langt
dårligere rustet til å møte vinteren.
A føde tidlig på våLren er et resultat
av reinens tilpasning til fjellnaturen
i et evolusjonsperspekt iv.

Gode muligheter
De to neste dagene gir oss også
gode muligheter. Fra Veigvatnet til
Skinlelltraklene fanger vi og veier
6 kalver under svætt gode forhold.
Vi legger merke til at kalvene kom-
mer seg betydelig raskere på beina
under slikt klart, pent vær - enn når
lavtrykkene rår og snøfokk pisker
om rabber og berg. Bare en halvti-
me kan det ta fra kalven fødes til
den reiser seg, i vindstille, klart
maivær.

Vi ser også stor variasjon i simle-
nes atferd når vi fanger kalven
deres. Ved en anledning l6p simla
rundt oss mens vi veide kalven, for
så å ta den med seg umiddelbart
etter at vi var ferdige og trakk oss
tilbake. Andre simler trekker seg
lengre unna, og nærrner seg kalven
mer forsiktig etter "operasjonen".

Siste dagen med Torehytta som
base går turen pr. ski sørveslover
mot Skålnuten. Til tross for at vi

lkke alle kalvene fødes under slike forhold. Her ligger kalven og "trykker".
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ikke er så mobile som med snøsco-
oter, får vi fanget og veid enda en
kalv - etter å ha overvåket simla et
par timer. I det fine været blir kal-
ven raskt mobil og den går allerede
rundt omkring på en snøbar rabbe
idet vi når fram til den. Simla lBper
engstelig fram og tilbake noen
meter unna før vi er på skiene igjen
og ute av dens synsfelt.

På turen tilbake til Torehytta får
vi stifte bekjentskap med en tillits-
full fjellrypestegg. Den poserer ele-
gant i kveldssola mot grå granitt-
bakgrunn - og gjør dagen for oss
mer enn fullkommen...

Mot Øst
Avslutningsvis blir det en lang dis-
tanse, om Litlos, Låven, BjØmevat-
na, Hansbu, Sandhaug og Trondsbu.

Hele den lange strekningen fram til
Hansbu er det mye kryssende sleper
etter fostringsfl okker.

I Låvenområdet blir vi oppmerk-
som på at det også foregår kalving
og vi fPlger med ei simle som tar
seg oppover mot noen bergskorter.
Omsider legger den seg, slik at vi
kan f6lge med den. Til underhold-
ning av fjellerkas vårlige fluktspill
venter vi tålmodig til tiden er inne
og vi kan ta oss fram mot kalvings-
plassen. Her inne på Sentralvidda
avslutter vi tilfreds "fangsten" for i
år, med styrket innsikt etter ubetale-
lige dager i kalvingslandet.

Lykkelig gjenforening etter at
veiinga er unnagjort.

I etikkens fravær

Født til den frie vandring og nøysomhet
likt fordums veidemenn i fielldalene - så

med hvilken rett kan vi dømme dem til
et liv i tilnærmet isolasion?

Hjerteløse - uten tanke for dyrenes

og våre etterkommeres livskvalitet -

trenger vi dem stadig lengre opp i hjømet

Ettermælet er vårt felles ansvar;

tross styresmaktenes miskunnsomhet
overfor vår makelige "velvære" -

i etikkens fravær selges vår forankrede
opprinnelse til høystbydende..

Per
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Strukturtelling -
kurs på Kongsvold

Som et ledd i opplæring av nøkkel-
personer til å bistå villreinforvalt-
ningen og forskningen med innhen-
ting av data, har Villreinrådet holdt
strukturtellingskurs i samarbeid
med NINA på Kongsvold biologis-
ke stasjon, den 5. til 7. oktober,
1995.

18 personer fra 11 villreinområ-
der deltok, de fleste med bakgrunn
i fjelloppsyn eller forvaltning.

Per Jordh6y, NINA, tok for seg
reinens karaktenrekk og gjennom-
gikk tellemetodikk. Dagen etter bar
det til fjells med en gruppe i Snø-
hettaområdet og en i Knutshø.

Villreinrådets sekretær, Jan
Hageland, som hadde alliert seg
både med værguder og rein, ledet
Knutsh6-gruppen på en vellykket
pr@vetelling.

Fullt så enkelt gikk det ikke for
Sn@hetta-gruppen, der vi fant ut at
det var mest returbukk. både blant

Fra strukturtellingskurset på Kongsvold og her er det Knutshøreinen som telles.
Av tellemannskaper ser vi Alf Waaler, Geilo (Nordfjella) med hvit lue og med

teleskopet Kari Varberg, Eidfjord (Hardangervidda).

deltageme og telle-objekt. Derimot
var moskusen svært samarbeidsvil-
lig! Ny giv neste dag gjorde at den-
ne gruppen også fikk stifte bekjent-
skap med Knutshø-reinen.

Etter å ha gjennomgått kurset,
hvor målsetninsen er å få ensaftet

metodikk, slik at tellingene blir
sammenlignbare, slår det meg hvor
stor forskjell det er på reinens vekst
i ulike villreinområder.

Stor takk til Per Jordhøy og Jan
Hageland for et vellykket arrange-
ment.

Lavtflyging over

Det har gått flere år siden Villrein-
rådet tok opp problemet med
manglende kartverk til Luftfarts-
verket.

Forholdet er at flygerne har van-
skelig for å etterleve dagens lov-
verk da de mangler pilotkart som
viser villreinområdenes utstrekning
og ikke minst sensitive områder
som vinterhabitat og kalvingsom-
råder.

Luftfartsverket har i tidligere
korrespondanse med Villreinrådet
beklaget at det var vanskelig å f6l-
ge opp gjeldene retningslinjer for
lavtflyging da den oversikten de
hadde fått fra DN (villreinområder
tegnet inn på et ark i A-4 format)
var utilstrekkelig. Vi ble derfor eni-
ge om at Villreinrådet, som er en
samleorganisasjon for landets vill-
reinområder, skulle skaffe tilveie
tilstrekkelig kartmateriell. Etter
avtalen skulle Luftfartsverket utar-
beide pilotkart snarest mulig.

Etter en omgang med villrein-
områdene, hvor undertegnede måt-

villreinområder
te purre opptil tre ganger (noen
mindre områder har enda ikke
reagert), ble kart med inntegnede
yttergrenser, vinterhabitat og kal-
vingsområder oversendt Luftfarts-
verket. Dette skjedde for rundt tre
år siden.

I ettertid har Villreinrådet purret
flere ganger for il høre hvor langt
de har kommet. Under Sigmund
Holtes tid som formann fikk vi et
oppl6ftende svar: Nå var de like
om hjømet!

Stor var derfor skuffelsen da vi
etter nok en purring fikk til sval at
man var usikker på om kartene i
det hele tatt ville bli produsert, da
det ikke var avsatt midler på noe
budsjett! Det viser seg at vår kon-
taktperson i mellomtida har gått av
med alderspensjon. (Ved telefon-
henvendelse fikk vi først vite at
han hadde gått til lunch, men vi får
jo håpe at han nyter maten, selv om
han er pensjonist ...)

I mens fortsetter jagerfly med
jevne mellonrom "å barbere" fjell-

sidene, til og med midt i kalvings-
tida. Verst var et eksempel fra
Ottadalen, der vi har fått melding
om en flyktende simle med kalven
hengende ut av fødselsåpningen.

For villreinens del er det godt vi
har litt bedre kontinuitet enn Luft-
fartsverket, men så er vi heller ikke
tynget av det samme streikespBkel-
set. Vi jobber stofi sett på dugnad!

Med tanke på vår statsminister
som reiser kloden rundt og soler
seg i glansen av intemasjonale mil-
jøavtaler, teller kanskje ikke vill-
rein så mye. Men den har da fak-
tisk stått på sakskartet, og det uten
at hennes eget departement eller
underliggende organ har evne eller
vilje til å følge opp en helt elemen-
tær ting.

BEGGE INNLEGG
AV PER AKSEL KNUDSEN
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Overvåkingsprogrammet for hjortevilt - Villreindelen

Tilvekst og struktur i villreinstammene 1995

Reinen har spesiell atferd i forhold
til de andre hjorteviltartene. Dens
spinkle livsgrunnlag n6dvendiggj ør
en pulserende og omf-attende areal-
bruk - som igjen gjør den svært sår-
bar overfor menneskelig virksom-
het (Skogland 1991).

Overvåkningsprogrammets vill-
reindel er derfor i en særstilling.

Langsiktighet er av vital betydning
i økologisk forsknings- og overvåk-
ningssammenheng. Våre største
villreinstammer har vært underlagt
kont inuerl ig overvåkning etfer sam-
me metodikk siden rundt 1980. Det
er viktig å følge opp disse seriene,
slik at en til enhver tid har gode
holdepunkter på stammenes utvik-
ling og tilstand. Programmet er nå
inne i sitt 5. og forel6pig siste år.

Storl sett har framdrift og gjen-
nomf6ring i 1995 gått etter planen.
Oppbyggingen av kontaktnett mot
den lokale villreinforvaltnins er

PER JORDHØY OG OLAV STRAND

under stadig utvikling og gjør over-
våkningen til et enda bedre verktgy
for forvaltningen. Også i år er det
gjennomfgrt metodikkurs i struk-
turtelling på Kongsvold, tilsvaren-
de det en hadde i 1992 og 1994.

Totalt sett har villreininteressene
fortsatt mye å hente gjennom kon-
takt/samarbeid rundt omkring i lan-
det. Dette må også vi være bevisst
på når nye prosjekt planlegges.

Områder og metodikk
Overvåkningsområdene represente-
rer bredden i miljgfaktorer som
villreinen er underlagt innen sitt
norske utbredelsesområde. Alle
disse områdene har vært underlagt
tilsvarende overvåkning etter sam-
me metodikk i en årrekke, før dette
programmet ble oppstartet. Kalve-
tellinger for estimering av tilvekst
utføres primært i perioden ultimo
juni til primo juli, når dyra ennå har
vinterpels og gir gode visuelle hol-

depunkter for klassifisering av
dyra. En benytter her enmotors
overwinget småfly eller helikopter
til lokalisering og fotografering av
fostringsflokker. På dette tidspunkt
har simler og kalv samlet seg med
åringene av hunndyr tilbake i flok-
kene etter kalvingssesongen. I l6pet
av vårvinteren skiller bukke-åringe-
ne i stor grad lag med m@drene og
går gradvis inn i bukkeflokkene.
Kontrolltellinger av fostringsflok-
ker fra bakken, sammenstilt med
resultat fra flybilder, har vist at det
er sv€eft få åringsbukker i fostrings-
flokkene - mens åringssimlene f6l-
ger dem. Tellingen er basert på et
stikkpr@veutvalg (Skogland 1985).
Sammensetningen i flokkene telles
opp fra dias i en Leitz lysboks. For-
delingen av kalv pr simle (inkl
åringssimler) i fostringsflokkene
gir et statistisk representativt utvalg
av levende kalv/100 simle I ar+,
basert på en binominal statistisk

FOTO: JON J.

Fra strukturtellinga i Forelhogna høsten 1995. Klarer en å få litt overhøyde over dyra en skal telle, vil det gi det sikreste resultatet.
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fordelingsfunksjon hvor variaslo-
nen (standardfeilen SF) omkring
middelverdien kan beregnes (Sne-
decor og Cochran 1961). Forde-
lingen innen flokkene gir tilstrek-
kelig tilfeldig utvalg til at opptel-
lingen gir et statistisk holdbart bil-
de av den virkelige kalvetilvekst,
selv om ikke hele stammen telles.
Dette er et uhyre viktig fortrinn til
metoden idet det av praktiske årsa-

ker (topografi, beiteforhold, snøfor-
hold etc) kan være svært vanskelig
å finne alle dyr i en villreinstamme.

Variasjonen omkring middelver-
dien er en funksjon av antall oPP-

talte dyr (Paulik og Robson, 1969)
slik at sikkerhetsmarginen på esti-
matet øker med antall opptalte dyr.
Hvor mange dyr som må telles oPP

for å gi sikre estimat avhenger av
proporsjonen av kalv/simle 1 år+.
Jo færre kalv/simle 1 år+, jo flere
må telles opp. Aringene kan for
endel områders vedkommende skil-
les fra simler på stØrrelse og
kroppsforrn. Bedret utstyr (optisk
kvalitet og elektronikk) gjør oss nå
bedre istand til dette og i store flok-
ker fotograferes flere segment for å

få tilstrekkelige holdepunkter. For
sammenligning presenteres resulta-
tene tilsvarende tidligere som antall
kalv/100 simler-ungdyr (simler I
år+). På den tid tellingene finner
sted kan simler og bukker (2 år+)
lett skilles fra hverandre på gevir,
stØrrelse og kroppsform.

Strukturtellinger utføres primært i
brunstperioden ettersom alle kate-
gorier dyr da er samlet i flokkene.
Et unntak er Rondane, hvor struk-
turtelling foregår på vinteren På
grunn av at reinen stedvis går i sko-
gen under brunsten og er utilgieng-
elig for telling.

Vintertelling krever at en får talt
hele stammen ettersom bukkene i
stor grad opptrer i rene bukkeflok-
ker på denne tiden. Hgsttelling er
imidlertid forsøkt gjennomfPrt i
Rondane i 1994 og 1995 (Andersen
1995) og vil fra og med 1996 erstat-
te vintertellingene. En bør bestrebe
seg på å få med minst halve stam-
men også under "brunsttellinger",
ettersom vi har erfaring for at forde-
lingen innen ulike flokker kan vari-
ere betydelig. Strukturtellingene har
3 mål; de skal gi et estimat På
kjPnn{orholdet og alderssammen-
setningen i stammen, og de kan
sammen med kalvetellingene være

et viktig korrektiv tll totaltellinger.
Kjønnsforholdet er viktig å kjenne
som holdepunkt om kalvetilvekst,
baserl på antall kalver giennom-
snittssimlen fødet Effekten av
avskyting på alderssammensetning-
en i stammen kan også belYses
gjennom sfukturtellinger. Gevir,
halsragg og kjønnsorganer er vikti-
ge ytre trekk for aldersbestemmelse
av bukk under brunsten. Simler og
bukkearinger er de kategoriene som
kanskje er vanskeligst å skille og
bestemmes på kjønn og i noen grad
gevir. Simler kan ikke ut ifra Ytre
trekk aldersbestemmes etter at de er
1.5 år.

Standardisert metode går ut På
klassifisering av 3 grupper av buk-

Tabell 1.
Kalvetelling i overvåkingsområdene.
Af: Antall flokker
Tot: Totalt antall dyr opptalt
SU: Simler-ungdyr

Område
Forelhogna
Rondane Sør
Rondane Nord
Rondane Midt
Knutshø
SnØhetta Øst
Snøhetta Vest
Setesdal-Ryfylkeh.
Hardangervidda
Svalbard
Totalt overv.omr.
Svalbard-dgde dyr

ker; 1.5 år,2.5 år og 3.5 år og eldre.
Dette fplger også kortinndelingen i
noen villreinområder.

Det viktigste er at det korresPon-
derer med dyr som det i praksis er
mulig å skille ut ifra kjønnsmod-
ningskriterier og stØr:rel se.

Resultater
Kalvetellinger I995
Det ble i perioden 28.06-8.08.1995
gjennomfprt flyfotografering og
bakketelling (Svalbard og Snøhetta
Vestområde) for å få oversikt over
kalvetilveksten i de villreinområder
som inngår i overvåkningsprogram-
met for hjortevilt. Thbell I viser
resultatene fra de enkelte områder.

K: Kalv
B: Bukk
l(S: Antall kalv/100 simler-ungdyr i

+95% konfidens-intervall

Under strukturtellinger i alt slags høstvær, er det godt å vite at husvær i fiellet står
åpne. I Forelhogna er både buer og gammer tilgiengelige for tilfeldig overnatting og

her har tellefolk kommet til ei gamme i Vingelsfiella' FOTO: PER JORDHØY

Dato Af
28.06 16

29.06 1

29.06 3

29.06 2

28.06 I
28.06 4
16.07 I
11.07 22
21.01 31

3-8.08 295

Tot SU
r4l'7 788
824 511

988 116
'7r5 462
1180 102
613 416
r92 131

2943 2044
11806 5163

598 219

21336 rr272
1

KB
521 102
211 36

261 5

252 1

415 3

166 3l
6l

624 215
2381 4262
160 159

5190 4814

K/S
66.9 + 2.5
<,4 ,)-]_1<

31.3 + 3.0
54.5 + 3.5

61.1 + 2.1
34.9 + 3;7

46.2 + 1.0
30.5 + 1.8

46.1 + 1.1

51.3 + 4.6
46.0 + 0.1
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Fra kalvetellinga i Knutshø 28/6-95. Dyra gikk samla i vestskråninga på Finnshøa.
Slik er atferden til Knutshøsimlene - og ungdyrene, de går på denne tida samla i 6n stor flokk. Foro: JoN J

Gj e nn omfgrin g o g ko mme ntqre r
Forelhogna
Flyger: Erik Haugseggen, R6ros.
ObservatørÆotograf: Jon J. Meli,
Os og Per Jordh6y, NINA (samme
mannskap i Knutshø og Sn@hetta

@stområde).
Flokkene b1e funnet inne i de

sentrale delene av området rundt
traktene ved Grønhø, Sletthø,
Grgn-tjgnnene den 28.06. Fotogra-
feringen ble gjennomf6rt under
brukbare vær- og lysforhold. I lik-
het med foregående års kalvetel-
ling, gikk dyra spredt i relativt
mange flokker. Antall kalv/100
simler-ungdyr (S 1 år+) ligger
rundt samme nivået som de siste
åra og viser det desidert mest stabi-
le tilvekstnivået over tid, sammen-
lignet med de andre overvåknings-
områdene. Som vanlig var det rela-
tivt mange og små flokker her. Inn-
slaget av voksenbukk i fostrings-
flokkene var lite - tallet for voksen-
bukk skriver seg i stor grad fra rene
bukkeflokker.

KnutshØ
På forhånd var dyra lokalisert av
Oddmund Jakobsen fra villreinut-
valget i Knutshø og vi visste derfor
grovt sett hvor vi skulle søke etter

de. Dyra ble derfor raskt funnet i
vesthellinga på Finnshga og foto-
grafert under fine forhold. Kalvetil-
veksten er markert h6yere enn i
fjor, og faktisk den h6yeste for det-
te området i hele overvåkningsperi-
oden, 1991-95. Som i tidligere år
går reinen samlet i en eller et fåtall
store flokker her på denne tida.
Bukkeflokkene går for seg selv og
det er et svært lite innslag av vok-
senbukk i fostringsfl okkene.

Snøhetta Østområde
Flokkene ble raskt funnet i området
Blakhaugen-Tythøkollen sør for
Amotsdalen. Etter kalving, som
foregar i områdene vest for GrØvu-
dalen, trekker fostringsflokkene
østover til disse traktene. Her i høg-
og mellomalpine fjellområder står
de utover til først i juli, da de sprer
seg mer utover i sommerbeiteområ-
dene. Materialet fra tellingen er
relativt lite, men gir en indikasjon
på tilveksten i stammen. Kalvean-
delen viser i år en nedgang i for-
hold til i fjor, men den ligger klart
innenfor variasjonsbredden over en
20-årsperiode. Som vanlig under
kalvetellingene her, var det ikke
innslag av voksenbukk i fostrings-
flokkene. Forpvrig var vårsesongen

i 1995 spesiell og bar preg av kaldt
og fuktig vær, som i andre kystnæ-
re villreinområder.

Snøhetta Vestområde
Flyfotografering ble ikke gjennom-
ført her i år av ulike årsaker (stor
sn@dekning og ugunstige værfor-
hold). En fikk likevel gode holde-
punkter om tilveksten her gjennom
en god bakketelling f6rst i juli
(Kristian Finset medd.). Det ble da
funnet en større fostringsflokk vest
for AursjØdammen i området ved
Stordalsmunningen. Flokken inne-
holdt kun simler, kalv og ungdyr.
Tilveksten ligger markert under
nivået i 1994, men godt over nivået
i Snøhetta Østområde - slik det har
gjort i en årrekke.

Rondane Sørområde
Flyger: Erik Haugseggen, R6ros
ObservatørÆotograf: Ole Sollien,
Sollia og Per Jordh6y, NINA (sam-
me mannskap i de gvrige Rondane-
områdene).

Det tilhører nesten unntaket at en
finner dyra i Rondane SPrområde
på denne tida av aret. De har en
sterk tendens til å stå nede i skog-
områdene mot Østerdalen og dette
er første gang siden 1991 at vi har
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hatt anledning til å få gjennomført
kalvetelling her.

Etter et kort søk rundt de tradi-
sjonelle vårbeiteområdene ved Søk-
kundsjøene og på myrene sørover,
ble hovedflokken av fostringsdyr
funnet ca2krr' sØr for Møklebysjø-
en. Sammenlignet med tilveksttal-
lene i 1990 og l99I er kalveande-
len i år markert lavere.

Rondane Midtområde
Det ble funnet 2 flokker ved hen-
holdsvis Gråhøgdin og D6rmyrin
på Ringebufjellet.

Det ble også s6kt endel i Vulu-
dalen og omliggende trakter uten
resultat. Kalvetilveksten ligger på
omlag samme nivå som tidligere år
og ser i et tidsperspektiv ut til å

være relativt stabil. I likhet med
tidligere år ser vi at dyra går og
beiter i våtmarksområder når vi fin-
ner dem.

Rondane Nordområde
Det ble funnet 3 nærmest rene fost-
ringsflokker i de tradisjonelle vår-
områdene mellom Grimsdalen og
E-6 (Fokstua-B1åberget). Kalvetil-
veksten ligger lavere enn de foregå-
ende år og det laveste som er målt i
overvåkningsperioden. I l99l var
den på 64 kalvlllO simler-ungdyr
(S 1 år+) og tilvekstnivået har over
tid et langt mer varierende mønster
her enn i Midtområdet. Det kan
også bemerkes at tilveksten varierle
mye mellom flokkene, fra 11.0
kalv/100 simler-ungdyr i en flokk,
til 60.3 tilsvarende ien annen
flokk.

Setesdal Ryfylkeheiene
Flyger: Helikopterteneste, Kinsar-
vik.
Fotograf: Tor Punsvik, Fylkesman-
nen i Aust-Agder.
LoggfgrerlobservatØr: Jon Haugen
og Ola Mostøl, Oppsynet.
En uvanlig stor del av bestanden
ble funnet og fotografert. 12 flok-
ker ble funnet i Sørområdet, mens
11 flokker ble funnet i nordområ-
det. Det var meget gunstige værfor-
hold under tellinga/flyfotografe-
ringa. Kalvetilveksten ligger noe
lavere enn for foregående år, men
over tid innenfor den normale vari-
asjonsbredden for området.

Dersom en sammenholder simle-
ungdyrandelen fra kalvetellinga
med tilsvarende andel fra struktur-
tellinsene i 1994. kommer en fram

til en sommerbestand på i under-
kant av 5000 dyr i Setesdal-Ryfyl-
keheiene + Setesdal Austhei nord.

En av villrein-Norges mest markante
fjelloppsyn, Kåre Guldvik, Kvikne. Han
har både Forelhognaområdet og Knuts-
høområdet som arbeids-"fjell" og er vel
den i Norge av oppsynsfolka som har
flest feltdøgn for året; ca. 200 utedøgn.

FOTO: PER JORDHØY

Lokale oppsynsfolk er gode og nødven-
dige medhlelpere under tellinger! Her er
det Oddmund Jakobsen fra Folldal som
er i virksomhet i Vinstradalstraktene i

Knutshø. FOTO: PER JORDHøY

Hardangervidda
Flyger: Helikopterteneste, Kinsar-
vik.
Fotograf: Per Jordh6y/Olav Strand,
NINA.
Loggfgrer-observatØr: Sverre Tvei-
ten, Oppsynsutvalget.
I et samarbeid mellom NINA og
OFS (Oppsynsutvalet for Hardang-
ervidda) ble det den 27.01.1995
gjennomf6rt kalvetelling på Har-
dangervidda for å få holdepunkt om
tilvekst i stammen. Forut for selve
tellingen ble det den 26.07 benyttet
et en-motors småfly (sjøfly) for
lokalisering av flokker. Hovedtyng-
den av dyra som ble funnet i for-
bindelse med tellingen stod i Tele-
mark, sør for Kvenna.Værforholde-
ne under toktet var bra, med
klartflettskya og varmt vær. En
frisk vind fra sØr-Øst var litt sjene-
rende under arbeidet med fotogra-
feringen. Tidspunktet for tellingen
var betydelig senere enn det som
regnes som optimalt for denne type
arbeid (siste halvdel av juni).

Arsaken ligger i ustabile værfor-
hold på fotsommeren, med kun
enkeltvise klarværsdager. Når tel-
lingen ikke kan gjennomf6res før i
siste halvdel av juli, vil lokalisering
og oppdagbarhet av dyr svekkes
pga. at dyra har fått en mØrkere
pelsfarge (sommerpels). I juni har
dyra vanligvis fortsatt den lyse vin-
terpelsen som innebærer en sterke-
re kontrast mot omgivelsene. Det
ble benyttet helikopter av typen
Ecureuil under selve tellingen/foto-
graferingen. Det ble fl@yet syste-
matisk gjennom området dyra stod
i, fra vest mot øst, slik at dobbeltre-
gistrering i stor grad skulle unngås. --->
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Av de store flokkene ble det tatt
både oversiktsbilder og flere
utsnitt, slik at holdepunktene i bil-
degrunnlaget skulle bli best mulig.
Tilveksten er regnet ut til å være
46,I kalv / IO0 simler-ungdyr. Mate-
rialet vurderes som kvalitativt og
kvantitativt godt for denne type
analyser (JordhØy og Strand 1995).
Resultatene skulle derfor gi en rela-
tivt god indikasjon på tilveksten i
stammen. Sammenlignet med tidli-
gere år i overvåkningsperioden (fra
1991) hvor en har hatt gode kalve-
tellinger, synes tilveksten i 1995 å
være relativt hBy.

Svalbard (Reindalen m.fl.)
Tellemannskap: Idar Hansen og Per
Jordh6y, NINA.
Tellingen foregikk her som vanlig
som bakketelling. Kalvetilveksten
er hByere enn foregående år, men
likevel klart innen rammen for
variasjonen som er funnet de siste
15 ar (JordhØy og Strand 1995).

Sn'u kru rre I I i n get' I 995
Det ble i 1995 gjennomfprt struk-
turtellinger i alle områdene som
inngår i overvåkingsprogrammet,
med unntak av SnØhetta Vestområ-
de. Resultatene er vist i tabell 2.
Tellingen i Rondane-regionen fore-
gikk på vinteren som tidligere år.

Tabell 2.
Strukturtellinger i 1995. Kjønns- og
aldersfordelingen er angitt i "/". (Lok:
Område, N: Totalt antall opptalte dyr, K:
Kalv, S: Simle, B1: Bukk 1.5 år, 82: Bukk
2.5 år, B3+: Bukk 3.5 år og eldre).

Under strukturtellinga i Forelhogna sist
høsten, traff vi også på naturfotografen
Arne Nævra (fremst), som holdt på å ta
opp et program for "Ut i naturen".

FOTO: JON J.

Gj e nnomfø rin g o g ko mme ntare r
Forelhogna
Det ble den 2O-21.09.95 gjennom-
førr strukturtelling i Forelhogna
villreinområde.
Tellingen ble utført av Jon J. Meli
(Villreinutvalget i Forelhogna), Per
Iordhøy, NINA og Roy Andersen,
NINA. Førstnevnte lokaliserte dyra
forut for tellingen slik at opplegget
skulle kunne gjennomf6res raskt og
effektivt.Totalt ble omlag halve
stammen funnet.

Resultatene (tabell 2.) viser at
voksenbukkandelen synes noe lave-
re enn i 1994. Dette kan ha sam-

Rondaneregionen
Det ble i perioden 20.03-3.04.1995
gjennomfprt strukturtelling i Ron-
dane Sør, Rondane Midt og Ronda-
ne Nord villreinområder. Tellingen
foregikk i 3 områder samtidig.
Områdene nord og sør for Rv 27 ble
telt opp samtidig av 3 forskjellige
mannskaper. Tross svært urolig vær
kunne tellingen gjennomf6res som
planlagt i Nord- og Midtområdet

I Sørområdet var vi imidlertid så
vidt hemmet av snØfokk og i tillegg
folk som skremte reinen (naturfoto-
grafer), at vi kun fikk oversikt over
toraltallet.

Sammenlignet med situasjonen i

1994, hvor vi hadde en vellykket
telling i hele Rondaneregionen. ser
vi at andelen av voksenbukk i RN
har avtatt merkbart.

Tilsvarende har tallet for RM økt
noe. Simle- og kalveandelen er noe
mindre enn ved fjorårets telling i
RM. mens den tilsvarende er noe
stØrre i RN (JordhØy 1995).

Knutshø
Tellinga den 24.1O ble utført av
Oddmund Jakobsen under optimale
forhold. Dyra ble funnet nord for
Haugtj6nna. Den 31.10 ble halvpar-
ten av en større flokk på 600-700
dyr talt opp ved Sprenbekktjpnn av
Terje Kjøllmoen og Odd Enget.
Ugunstige værforhold med tåke sat-
te begrensninger for telling av hele
flokken. Andelen bukk 2.5 år+ må
betraktes som et minimumstall, da
brunstaktiviteten var avtagende på
dette tidspunktet og bukkene nok
var i ferd med å gå ut av brunstflok-
ken. Dersom en sammenligner talle-
ne med fjorårets tall er det svært
små avvik.

Snøhetta Østområde
Det ble i tiden 6.10 -11.10.1995
foretatt strukturtelling av villrein i
SnØhetta Østområde. Den 6.10 inn-
gikk tellingen som den praktiske
delen av et kurs i tellemetodikk på
Kongsvoll. Den 8.10 ble tellingene
utført av Per Jordhpy, NINA, og
den 1lll2.l0 ble tellingene utf6rt
av Tord Bretten og Ola Jo Nørste-
gård fra kontaktnettet vårt i Snøhet-
taområdet. Arets strukturtelling i
SnØhetta Østområde må betraktes
som vellykket ettersom ca halve
stammen er talt opp, samtidig som
en hadde gode opptellingsforhold
(snøfrie fjell og gunstige værfor-
hold).

Villreinområde
Forelhogna
SnØhetta Østområde
Knutshøx
Rondane **
Hardangervidda
Setesdal-R.
svalbard*>k*

N
981
939
635

355 I
2853

893
635

K
24.9
19.3

25."1

2t.l
16.8

24.3
26.8

s
38.9
48.7
42.4
45;7

42.9
36.1

-) -). I

B1
9.1

9.5
r0.1
10.3

8.6
10.8

I -J.:)

B2
1.8
6.5

2l.l
22.0

8.5
16.2
26.6

B3+
19.3

16.1

22.9
13.0

* Bukk 2.5 år og 3.5 år+ er
slått sammen

*'k Strukturen i Rondane er
beregnet ut fra tallene for
Midt- og Nordområdet. 82
er 2,5 års- og eldre bukk

>k*'}k B1 er ungdyr ogBZ er 2,5
års- og eldre bukk

menheng med oppjustering av jakt-
kvoten på voksenbukk. Rekrutte-
ringen av bukk synes bra, mens
inntrykket av kategorien bukk 3+ er
at det er lengre mellom de eldre og
riktig store bukkene nå enn i fjor.

Kalveandelen er noe hpyere enn
i fjor, mens simleandelen er litt
lavere.
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Rundt månedsskiftet septem-
ber/oktober var det lite voksenbukk
å se i flokkene og neslen ingen
brunstaktivitet (Jon Nørstebø
medd.). Også i flere andre villrein-
områder er det registreft senere
brunst enn normalt i år (Tarald Fla-
taland og Sverre Tveiten medd).

Resultatene viser en liten ned-
gang i voksenbukktallet og en opp-
gang i simletallet, i forhold til i
l99Z - hvor vi sist hadde en god
telling her (Jordhøy m. fl. 1994).

Voksenbukksegmentet så etter
vårt inntrykk ut til å inneholde et
"normalt" aldersspekter, med både
yngre og eldre "storbukker".

Hardangervidda
Det ble den 10-13.10.95 gjennom-
ført strukturlelling på Hardanger-
vidda.
Tellemannskapet bestod av Sverre
Tveiten og Magne Hallanger (Opp-
synsutvalget for Hardangervidda)
og Olav Strand (NINA.NIKU).
Etter en resultatløs rekognoserings-
tur den 4.10, ble det funnet og opp-
talt et relativt stort antall dyr i
området Gjuvsjå - Hansbu - Lågen
den 10.10. Den 13.10 ble endel dyr
funnet og opptalt i området Grot-
halsen - Lågaros. Resultatene anty-

I paringstida, storbukken vokter på tida!

der at storbukkandelen er vesentlig
hByere enn ved tidligere tellinger
(Strand 1995).

Setesdal-Ryfylkeheiene
På grunn av vedvarende gråvær og
tåke ble det vanskelig å gjennomfg-
re strukturtelling i dette området,
høsten 1995. Det ble imidlertid en
"åpning" på tampen av brunsten.
Den 21.10 ble det funnet 3 stØrre
flokker i den sØrlige delen av vill-
reinområdet, med hovedtyngden
rundt Brokke-Suleskarvegen ved
Ivlungvatnet.

Det ble i tillegg funnet 238 dyr i
den nordlige delen av området, som
ble opptalt fra helikopter. Struktur-
tall samlet inn på denne måten er
usikre da denne metoden er heller
uegnet til å få oversikt over struktu-
ren. Disse tallene inngår derfor
ikke i rabell2.

Sammenlignet med i 1994 viser
tallene for bukkeandelen betydelig
lavere verdier i år, mens tallene for
kalveandelen er markert hqyere.
Strukturtellingen ble utført av Lars
Arne Bay, Jon Haugen, Karl G.
Hoven, Ola K. MostøI, Knut
Nylend og John A. Ousdal.
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AV JON J. MELI

Vi har sett innom Jon Haugen i
Bykle kommune, Øverst i Setes-

dalen. Jon har nettopp passert
60 år, kommer opprinnelig fra
Hol kommune i Buskerud og

har hatt hele sitt yrkesaktive liv
i utmarka. De siste 25 åra har
han vært oppsynsmann på den
1 mill. da store Njardarheim-
eiendommen til Statskog.

Det Jon her forteller, er glimt
fra et mangslungent liv, men
også mye fakta fra områdene
han nå arbeider i; øvre deler av
Setesdalen.

Gjetergutt fra 11-årsalderen
En kan vel si Jon begynte fjellivet
som elleveåring, da han i et par
somrer var gjetergutt på ei støl i
Hallingdal, mens vintrene gikk med
til skolegang. Men allerede som 13-
åring var han å finne som både
saue- og kvigegjeter. Hadde da 600
sau og 200 kviger i fjellområdet
StolsvannÆlyane og her var han
også i 2 somrer.

Jon beretter videre:
- PrØvde meg som 16-åring som

Jon Haugen ved det oppdemte Bossvatnet i Bykle. Bossvatn er regulert 56 m og
skiærer seg langt vestover i fjella fra like ned for tettstedet Bykle.
(Sjå bildet over Brattelid, sist i artikkelen der Bossvatn ender i vest).

FOTO: JON J

I Njardarheim fra 1971
I 1961 fikk jeg forespørsel fra
Bykleheii Tamreinlag om reingie-
ting. Var her til varen 1970, men
slutta og f6r tilbake til Filefjell i
Valdres.

- Var der i halvannet år, men fikk
da forespØrsel fra Njardarheim.
Landbruksdepartementet hadde da
den svære eiendommen i Setesdal
Vesthei og her trengte de vaktmann
- som det hette seg den gangen.

Den jobben tok jeg og begynte
her 9. august 1971. Familia hadde
jeg tatt med allerede i 1967 til Hov-
den da jeg tok gjeterjobben i Bykle-
heii.

- Senere har jeg da vært her i
Njardarheim. I førstninga var det
Landbruksdepartementet som gjen-
nom et styre på 5 personer styrte
eiendommen. Senere overtok Miljø-
vemdepartementet og Statskog som
den siste instans overtok i 1985.

tjenestegut på en gard, men det vart Valdres (Fagemes). Var der til i
med berre den eine sommeren der. 1964, selskapet vart da opplpst og

- Som l7-åring begynte jeg så reinen solgt til Fram Renkompani i
som tamreingjeter, på en plass for Østre Slidre.
Hol og Al Renkompani i Hol kom- Etter den tid var jeg to år som
mune. Der var jegiT år som helårs- gjeter i Filefjell Renslag. Hadde da
gjeter. ca2OOO sommersdyr.

- Begynte der i 1953 og var fak-
tisk der til i 1960-61, da kjgpte jeg
meg inn i et annet selskap som hette
Ustedalen Renkompani, hadde da
sommersbeitene borte i Jotunhei-
men og vinterbeitene i Smplifjell i

Medlemmer av det
gamle styret for
Niardarheim, ute på
befaring.
Til h. står Svein
Skavhaug, DVF,
Dagfinn Huseby,
Lilly Walvik, Arne
Askild (mangeårig
formann) og
Øystein Vesterhus,
DVF, sekretær.
FOTO: JON HAUGEN
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Fjellstyremedlem i Bykle
Jon Haugen har også hatt det kom-
munale vervet som fjellstyrefor-
mann for den 139 000 da store stats-
allmenningen i Bykle i 2 perioder (8
år) og vært "vanlig" fjellstyremed-
lem i en periode.

- Hele statsallmenningen er h6g-
fjell og alt ligger over 1200 m. Den
har 6 hytter til utleie, både til rype-
jakt, reinsjakt og fiske

- Den fprste perioden jeg var
med, forteller Jon, var det "svarte"
vatn og ikke noe fiske. Vi begynte å
ta prøver av vatna og ph-verdiene
viste seg å ligge ptt fra 4.2 og opp i
5.5 på det beste og i slike sure vatn
har ikke øffeten sjanse til å overleve
eller reprodusere.

- Så vart det snakk om å pr@ve

kanadisk bekker@ye og den viste
seg å overleve, slik at vi nå har vel-
dig fin fiskebestand. Den gjennom-
snittlige stØrrelsen på bekkerpya lig-
ger nå på 400 til 600 gr. og vi har
fått bekkergye på opptil l.2kg.

Fra prøvefiske på den gamle stammen i

Ljosådalsvassdraget. Her er det "buffer"
som klarer å nøytralisere surheten.
Etter at skjellsanda ble tatt i bruk, har
fiskeproduksjonen økt og det synes
som det nå blir for mye fisk.

FOTO: JON HAUGEN

- For bygdafolket er det adgang
til å fiske med inntil 5 garn pr. hus-
stand, mens utabygdes har fritt og
gratis fiske med krok - det betales
kun fisketrygdavgift!

- Når det gjelder sportsfiske, kan
jeg nevne en episode for noen år til-
bake:

- En utenbygds kar var oppi med
stanga si og skulle prøve fisken.
Han kom tilbake s@ndags kvelden
og var veldig opprømt. Han hadde
fiska med stang, sa han og hadde
fefi l2O fisker. Dette ffor jeg ikke
på, sa jeg, den fisken vil jeg sjå, jeg
trudde han hadde brukt saml

- Karen synte fram fisken, men
det stemte som han sa; det fantes
ikke gammerker på en eneste fisk -
så de var tatt på stang! Det hadde
seg nok slik, at sommeren var varrn
og fisken sto i stim og den tok på
både sluk og mark.

Småviltj akt etter reinsj akta
- Det har vært bra bestand med rype
i mange år, bortsett fra siste året. Vi
begynner ikke småviltjakta der oppe
(i statsallmenningen) før etter reins-
dyrjakta, dvs. 26. september. Og da
er det rypejakt fram til snØen kjem -

noe som kan variere opp til 14

dager.
- Reinsjakta er så priviligert, at

småviltjegeren blir ikke sluppet inn
f6r. I Njardarheim har det også vært
samme praksisen inntil nylig. Men
her har vi de siste åra slept inn små-
viltjegere på noen plasser fra den
10. september og noen fra den 15.,
på plasser hvor det er lite rein.

- Beskatninga av rype ligger gan-
ske lågt. sikkert på grunn av sein
jaktstart.

Mange giøremål
for oppsynsmannen
- Jeg har oppsynsarbeide både på
statsallmenningen i Bykle og i Njar-
darheim i kommunene Bykle, Valle,
delvis i Hjelmeland og litt i Suldal.

Arbeidsoppgavene i Njardarheim
er mange, men først og fremst tilsy-
net med hyttene - vi har jo 28 hytter
i Njardarheim og 6 hytter i Bykle-
statsallmenningen. Alt skal ha tilsyn
og vedlikehold og alt skal være på

Jakt i Bykle statsallmenning 1 991 . Her har jegeren felt 3% års bukk - vekt ca. 64 kg.
Jegeren til h. er forresten nåværende formann i Bykle fjellstyre, Åmund Nessland.

plass til sesongen setter i gang fprst
i juli måned. I tillegg kommer vin-
terferiene og påska.

- Statsallmenningshyttene står
åpne og kan leies av hvem som
helst, bortsett fra i reinsdyrjakta da
det bare er lokalbefolkninga som
kan leie dem.

- Njardarheimhyttene er låst og
avtale om bruk av disse ordnes
gjennom Statskogs kontor i Kris-
tiansand. FØr var utleieordninga
knytta til oppsynsmannens arbeide.
Statsallmenningshyttene brukes
stort sett bare i forbindelse med jakt
og fiske, mens Njardarheimhyttene,
spesielt de som ligger i rimelig nær-
het til veg, brukes mye også til van-
lige friluftsforrnåI. Avsidesliggende
hytter langt inne i fjellet, blir sjeld-
nere brukt.

- Den nye tanken til Statskog om
framtidig bruk av hyttene, er at de
skal brukes hele året, men da kom-
mer Turistforeningen inn i bildet her
og den tanken er ikke jeg så veldig
begeistret for! Det er greit for endel
av hyttene som ligger i nærheten av
veg og utfor der reinen holder til, da
kan jeg være med på det. Men for
hytter som ligger i hjertet av ter-
renget og i områder som reinen har
behov for å bruke - er jeg imot lan-
ken om den nye, mere utstrakte bru-
ken av dem!

Hvordan takle framtida
for Setesdalsreinen?
- Setesdalsreinen begynner nå å bli
små, noe Skogland også sa. Vi set-
ter reinen på bås, sa han! Området
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Ned-demminga av store fjellarealer har tatt mye reinbeite. Men her, på tippen ved
Store Urar, finner reinen litt tidlig vårbeite, etter at utbyggerne har sådd på tippen!

FOTO: JON HAUGEN

- Da vi drev tamrein i området,
var dette i Setesdal Austhei og der
hadde vi nok større vekter på dyra i
forhold til de som nå er i Vestheia.
Men det er utrolig hvor pene mange
av dyra i den s6rlige stammen fort-
satt er, bortsett fra de siste åra hvor
vi har hatt harde vintrer, seine vårer
og va.rme somrer og hvor vi har fått
kalver ned i 10 kg, kalvsimler på
27-28-29 kg, og dette er uvanlig
låge vekter.

Tilbake til tamreingietinga di
- Ja, det var i Setesdal Austhei, men
"selskapet" hadde også arealer på
vest til sommersbruk. Men de var
ikke i bruk i min tid, for villreinen
hadde vinterbeiter i området sør for
Bjørnevatn og sommerbeiter lenger
opp mot Hovden.

r

er blitt veldig lite p.g.a. reguleringe-
ne, og vi har ikke gjort det godt for
reinen herl

- Hvis vi fortsetter i den galoppen
vi har begynt nå, med utbygging av
turisttrafikken, videre regulering av
Store Urar, mere sau i fjellet enn vi
har i dag, så trur jeg det blir veldig
trongt for reinsdyra! Vi kan rett og
slett miste reinen, fordi den ikke
finner store nok leveområder! Vi
har to stammer her i Setesdalen; den
nordlige og den sprlige og hvis den
s6rlige flokken begynner å komme
opp i nordområdet hvor det ikke er
beite. trekker de videre og innover
Hardangervidda og da kan de være
tapt. Dette er en tanke som slår meg
av og til, men jeg håper jeg ikke får
rett!

Når kom scooteren
inn i reindrifta?
- Ja,vi må vel helt tilbake til 1965,
da hadde vi scooter, men den var
ikke til å jage rein med - kun frakte
utstyr med, ved til hyttene bl.a. Det
var å gå på ski vinters tid og labbe
til fots sommers tid.

Det var ei fin tid, levde av fiellet
og i mange av fiskevatna hadde vi
"stabbur", spesielt borte i Halling-
dal. Vi fiska på høsten og la ned til
rakfisk og fiska så vi hadde fersk-
fisk. Vi fiska den tida i vatn som det
sikkert aldri hadde vært fiska i. Her
på Vestheia kan en treffe på mange
"svarte" vatn og dess lengere sør en
kommer, dess surere blir vatna.

Ljosådalen og Rjuven,
perler i Vestheia
I Njardarheim driver vi nå med
omfattende hjelpetiltak for fisken,
og legging av skjellsand i gytebek-
kene har vist seg å være svært effek-
tivt. Vi går inn hvert 3. år med ny
skjellsand i gytebekkene. men jeg
kan nevne at det også går et prosjekt
like i nærheten her borte i Ljosåda-
len. Det har gått over 6 år og her
blir det ikke tilfør-t hverken skjell-
sand eller kalk, men regelmessige
utsettinger. Det er nå foretatt prøve-
fisking og alle aldersgruppene av
fisk synes å gå fram. Så det går an å
føre tilbake fisk til enkelte vassdrag
og at den nå lever opp!

- Ljosådalen er mitt eldorado her
i Vestheia. Vi kan gå fra Bykle og
inn til Såvatn og undervegs gå i
skikkelig villmark. Det går ingen sti
gjennom dalen og derfor må en bru-
ke dagen på en slik tur. Dalen går
øst-vest og den nederste delen
(østre) av dalen er privateid, men
når en kommer til Ljosåsvatn så er
det Njardarheim. Innerst i dalen har
vi Trongehytta som er blekkhytte
(Heiberghytte) og ei stor hytte inne
ved Såvatn.

- I disse traktene kommer vi over
i Rjuvenområdet som er noe av det
fineste landskapet i Vestheia. Ikke
noe vatn er regulert her og uregulert
natur er for meg en perle! Det er
ikke noe stort område, ca I mil lang.

- Det går ei turistrute tvers over
Rjuven og dessuten ligger det endel
hytter rundt Rjuven, så slik sett er

I traktene ved Såvatn i Ljosådaten
(Valle) liker Jon Haugen seg godt.
Her er ei av Njardarheimhyttene med
Rjuven i bakgrunnen. FoTo: JoN HAUGEN
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det endel ferdsel av folk. Men det er
et friområde for reinsdyra der oppel

Reinens bruk av Vestheia
- Omtrent slik bruker reinen Vestsi-
da av Setesdalen På sørsida av
Brokke-Suleskardvegen er det stort
sett vinterbeiter og noen bukker bru-
ker det ytre området hele somme-
ren. Simle/ungdyr og kalver kjem
opp til området sØr for Botsvatnet i
Bykle f6r kalving og blir der til
omtrent St.Hans - 1. juli, men trek-
ker så innat i hpgfjellet, dvs. sØr for
Blåsjø, Gyvassterrenget, Aurdalster-
renget og Ljosådalen i 14 dager og
drar så over til og sør for Roskrepp-
fjorden. Rjuven og Valleområdet
bruker de faktisk hele sommeren til
midt i jakta; 10. - 15. sept., men blir
det litt vindforandring med nordlig
trekk, har de lett for å komme opp i
Rjuven og nordover. Så gar de her

Mange jegere på den
samme flokken - resultat;
ofte skadeskyting
- Noe av det verste jeg kommer ut
for under oppsynstjenesten, er tilfel-
ler med skadeskyting. Vi hadde en
periode for noen ar tilbake med
endel skadeskyting, men det har
blitt betraktelig bedre nå.

- Ansamling av jegere/samjakt er
en sterkt medvirkende årsak til slike
forhold, så vi må bli bedre til å for-
dele jegeme til bestemte datoer.

- For 2-3 år sida hadde vi et slikt
tilfelle hvor jegerne ikke hadde fått
tak i dyra sine nar den siste uka
kom. Vi hadde da stående ca 1000

_dyr på et begrensa område og der
samlas 50-60 jegere pr. båt over
Roskreppfjorden og la seg på linje
når dyra kom.

- Samjakt har jeg ikke noe i mot,
men da må vi puljeinndele jegerne i

jegeren lett kan komme innpå rime-
lige skytehold, og ofte blir dyra felt
på 6O-70 meters avstand og opptil
100 m er giengs.

Vestheia lett tilgiengelig
- med båt
I dag er det ikke lange avstander for
jegeme å bære kjøttet, veiene går på
kryss og tvers og skulle de bære
kj6tt i to timer, er de ihvertfall kom-
met ned til vatn og kan gjøre seg
nytte av båt.

- Vi har 3 store vatn som bringer
jegeme inn i hjertet av jaktområdet;
Blåsjø og Roskreppfjorden som kan
kjøres med båLt i 12 km lengde og
Svartevatn som kan kjøres en mils
veg. Mange jegere har med seg båt,
men den kan også leies.

- Her i statsallmenningen i Bykle
har vi 4 båter i Store Urar og hvis
dyra star på andre sida av vatnet,
kan faktisk jegeme gjøre unna jakta
på en kveldstur, etter endt arbeids-
rid!

- I Njardarheim er det ikke så
lettvint. Her får jegerne tildelt et ter-
reng med hytte og kan bruke dette i
7 dager. De 3 første dagene må de
være på eget felt, de neste 3 dagene
kan de gå på naboterrenget og på
slutten over hele Njardarheim - dvs.
dit dyra er.

For m.ve regulerte ljellområder
- Njardarheim har vært en god plass
å ha sitt arbeide i, men jeg sakner
tamreinen - det var noe spesielt ved
den!

- Men jeg trivs her i Bykle som er
en god kommune å bo i. Det er bare
så synd at så mye fint fjellterreng,
både for reinen og mennesker, har
blitt demt ned. Nå har vi pånytt vært
igjennom Store Urar - konsesjonen
for denne reguleringa ble gitt i 1974
sammen med de andre utbygginge-
ne i Bykle, og jeg var forsåvidt klar
over at den kunne bli vanskelig å

snu når den nå kom opp igjen med
en ytterligere regulering. Men vi
prlvde på alle mulige vis, både
gjennom kommunen, fjellstyret,
viltnemnda og fylket å få ei konse-
kvensanalyse på den nye regule-
ringa.

Natur og Ungdom ble med oss og
vi hadde samling utmed Roskrepp-
fjorden. Men alt var foryieves, i
Stortinget fikk vi tvert nei. Men vi
fikk da redusert reguleringa med
10m! --->

Vestheia skjæres opp av veier og da blir det som her - at en kan sitte i bilen og følge
villreinflokken på trekk! Dette er fra veien til Store Urarvatn og reinsflokken er på

trekk fra kalvingsområdet i Bykle og til sommerbeite i Suldal. Foro: JoN HAUGEN

oppe til i november, men drar så

sørover over Brokke/Suleskar, til
Sirdalsheiene, Aseralsheiene og
Byglandsheiene. Det er dette som er
vinterbeitet til den sgrlige stammen.

Dyra i nordområdet, bare noen få
hundre dyr, de pendler litt over fra
Vestheia til Austheia og bruker Har-
dangervidda litt til vinterbeite.

I vinter har de stått i Sessnuta-

/Lågefjell (Vestheia) i Vinje kom-
mune. Akkurat nå (mars 1996) har
en liten flokk, ca 100 dyr, vært over
til Austheia.

heller mindre antall. Under jakta ser
vi flokker klumper seg sammen og
hvis det da ligger 10 mann og f6r-
stemann skyter, blir annenmann
engstelig og tenker at nå far jeg ikke
dyra mine og dermed skyter han
også. Dette brer seg blant de andre
jegeme og så skyter nr. 3 og nr. 4, 5
osv. Etter at ett-skuddsregelen ble
borte, blir det nå til at hver mann
skyter ei serie. Dermed skyter de
hytt og vær og noen skudd gar
mage, andre i føttene, atter andre
kjeve, m.m. Akkurat slike episoder
setter jeg svært liten pris pål

- Langholdsskyting har vi sjel-
dent her borte, topografien er slik at
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Typisk Heiberghytte - Gyvasshytta i sin opprinnelige form. Konstruksionen fulgte ter-
renget, det var stue med gråsteinspeis, stort kjøkken, 3 soverom med lang gang og
do nederst i gangen. Do-lukta hadde lett for å trenge seg oppover gangen og inn i

romma. Hytta er restaurert, platene tatt vekk og panelt, men opprinnelig stil beholdt.
FOTO: JON HAUGEN

stoppe vemet utmed Brokke-Sule-
skarvegen, men det er ikke nok. Vi
må også ta vare på vinterbeitene for
reinsdyra, ikke bare dette vesle
området her oppe. Det må gå fra
nord til sør, og jeg tror det blir et
landskapsvernområde.

Nå har dere vært
igiennom en ny sak?
- Ja, vernesaka i Vestheia ligger vel
nå i Stortinget og et vem i en eller
annen form kommer nok, og det tror
jeg må til!

- Det er manse som snakker om å

- På Hovden har vi hatt ei sterk
turistutbygging, men heldigvis har
vi landskapsvem der som ligger i
reinens trekkveger. Sjølve senteret
på Hovden er jeg ikke så redd, men
det er utfarten - friområdet til hytte-
ne som kan være skadelig.

- Vi har bl.a. ei turisthytte - Snoa-
ros - som ligger en mils veg fra
Hovden inne i fjellet og der er det
kolossal trafikk. Trafikken hit kom-
mer midt over trekkvegen til reinen
og dette er et stort minus for villrei-
nen! Hyttefolket og folket fra hotel-
lene har en aksjonsradius på ca 1

mil.

Hvordan ser du på at Heiberg
kjppte opp så mye fjellareal?
- A, j"g synes det var flott, og siden
at det vart en statseiendom! Nå har
vi sjansen til å få jakte litt alle. Det
er endel store privateiendommer i
Vestheia i tillegg til statsallmen-
ningene i Bykle, Suldal og Hjelme-
land.

- Som jeg nevnte før, var det i
f6rstninga jeg var ansatt i Njardar-
heim, et styre på 5 medlemmer for
eiendommen. I styret var det lokale
folk; en fra Valle som styrte med
grunneieme og jaktinteressene, en

Brattelid - innover mot Urene og Dyreskar. Brattelid er trulig en av de eldste gardene i Bykle. Hit inn går nå det oppdemte Boss-
vatn og helt opp til den store steinen på jordet når vannmagasinet er fullt!
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som styrte kun med jakt, en fra vest-
sida som hadde med beiteinteresse-
ne, og en i Kristiansand som tok for
seg det med turisme/reiseliv. Fyl-
keslandbrukssjef Arne Eskilt, Aren-
dal, var en mangeårig forrnann i sty-
ret og i tillegg var underdirektøren
og en sekretær fra DVF med.

- Det ble holdt 3-4 styremøter for
året + ei befaring av samtlige hytter
hver høst, samtidig at det vart jakta.
Styremedlemmene hadde lov på ett
dyr hver.

- Dette var ei koselig tid. Utleie
av hyttene sorterte den gangen
under oppsynsmennene, men i først-
ninga var det ikke salg av rypejakt-
kort i det hele tatt, da var det bare
reinsdyrjakt og litt fiske.

- Utover 80-ara kom dette med
interesse for småviltjakt inn og da
var det oppsynsmennene som sto for
å få inn søknader og foreta trekking.

- Reinsdyrjakta vart solgt gjen-
nom styret og trekking foretatt sam-
men med en politimann.

- På den tida var oppsynsmannen
mere med i styringa av området,
mens vi i dag blir skyvd litt mot
utsida. Før følte vi oss mere med på
lagetl

Mye samarbeide med
Terje Skogland
- Ja, jeg hadde gleden av å bli en
venn av Terje Skogland og jeg fikk
jobbe atskillig sammen med han.
Det var spesielt på sommers tid
gjennom kalvetellingene - i en 10-
12 års periode.

- Første gangen vi treftes var her
inne i Bykle statsallmenning, vi
hadde bakketelling og hadde da ei
overnatting på ei hytte i Suldal
kommune (Steinkilen). Vi jobba
godt sammen og han var en grei kar
- på alle måter!

- Ja, det forstår også jeg, som
fikk denne lange praten med Jon -
han er i grunnen litt av samme type
som Terje, noe reservert, men med
en kunnskap om rein som de fleste
andre må sjå langt etter!

To gamle bukker, en returbukk og Victor, 79 år.

Med dansker på villreinjakt
S0-årige Victor Pedersen har
mange år bak seg som villreinjeger
på Hardangervidda. Men da ter-
renget kom på nye hender for en
del år siden, mistet han denne
muligheten.

Jeg traff Victor på Peter Lieps
Hus, ved Dyrehaven utenfor Kø-
benhavn en varrn julidag forleden
sommer. Han var i uforskammet
god form. - Skal jeg dØ af noget,
må det væte at jeg drikker meg i
hjel! sa han muntert, der vi satt i
nydelige omgivelser med karjoler
og hjorter som beitet fredfylt like i
naerheten.

De har en avskytning på over
600, fortalte han, ganske ufattelig
sammenlignet med norske forhold.

Selv leide han et jaktterreng i
Syd-Sjælland på rundt 2000 da, der
de feller rundt 20 rådyr årlig, pluss
en mengde ender og fasaner. En
pensjonist blir lønnet for å ha opp-
syn og holde reve-, mår- og grev-
lingbestanden nede. Det er oppar-
beidet et kunstig viltvann i tillegg
lil at området har el lite tjem.

Forklaringen på den h@ye vilt-
tettheten henger sammen med hjel-
pefdging vinterstid og at det blir
satt ut en del fugl om våren.

Victor blir drømmende i blikket
da vi kommer inn på reinsjakta.
Han synes for@vrig at jegerne på
Hardangervidda (60-tallet) hadde
et merkelig syn på forvaltning, da
de skjøt flere dyr enn de hadde kort
på...

Vi gikk inn i kroen der sviger-
sØnnen. Ingvar Sahlberg. som eier
stedet, hadde satt av plass over en

kjempemessig peis: Der skulle
reinsgeviret henge!

Et par år senere finner vi Victor
og Ingvar på plass i et av våre
nyeste villreinområder, Norefjell-
ReinsjØ.

Gjennom Harald Rustand på
Bromma som har lang erfaring
med rein og kløv. fikk vi organisert
en vellykketjakt i et av landets sik-
reste villreinområder med Bent
Engen som guide.

Opplegget inkluderer en ukes
opphold på hytte med evt. fiske i
tillegg. Guiden bistår med slakting
og kløver kjøttet til bygds hvor det
blir lagret i kjølerom.

Dersom kunden Ønsker det, for-
midles det kontakt med preparant
som monterer geviret fagmessig.
lager hodemontasje eller stopper ut
hele dyret. M.a.o. et profesjonelt
opplegg som krever en del tilrette-
legging.

Victor og Ingvar var blitt tildelt
"småbukk", dvs. bukk med inntil
tre tagger i toppen.

Da de fikk skutt hver sin bukk i
l6pet av de to fØrste dagene, var
dommen enstemmig: Hit ville de
tilbake! Dog var Victor litt betenkt.
Fjellsidene var nok blitt brattere
siden sist, men så er det da heller
ikke så vanlig at landets egne åtti-
åringer drar til fjells for å gå på
reinsjakt!

Slaktevekten på Victor's tretag-
ger var faktisk hele 80 kg, et bevis
på at Norefjell-Reinsjøstammen er
i god kondisjon!

AV PER AKSEL KNUDSEN
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Jaktoppsyn i Ottadalen Villreinområde
AV STIG AABoEN. ALLMENNINGSBESTYRER I sTTÅT ALMENNING

I årgang 1990 av Villreinen hadde bladets redaktør en informativ artik-
kel om jaktoppsynet i Ottadalen Villreinområde.

Motivasjonen for å trekke fram oppsynstjenesten også i år, er at en
her har funnet en modell for organisering, utgvelse og skolering som bør
komme forvaltningen i andre villreinområder til gode. For de tusener av
villreinjegere som årlig inntar høstfjellet, skulle vi også mene at oppsy-
nets oppgaver, tilstedeværelse og opptreden interesserer.

Ottadalsområdet omfatter et tellende areal på vel 4,5 mill. da. Det
berører 3 fylker (Oppland, M6re og Romsdal, Sogn og Fjordane), 10

kommuner (Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Dovre, Rauma, Stranda, Norddal,
Stryn og Luster), 5 politidistrikter og 8 lensmannsdistrikter.

Administrasjon og ledelse
Helt fra gjenåpningen av Ottadals-
området som villreinområde i
1967 . har sekretæren i villreinutval-
get adminisffert og forberedt jakt-
oppsynsordningen, som er felles
for hele området. Mange mener at
nettopp fellestjeneste er nØkkelen
til en vellykket oppsynsordning.

Tidlig på sommeren setter sekre-
tæren opp en navneliste over de vel
20 jaktoppsyn som er aktuelle til
årets tjeneste. Det er en god blan-
ding av legoppsyn og profesjonelle
politimenn. Omlag halvparten har
dessuten lang fartstid i forvaltning-
en av villreinområdet. Utskiftnings-
raten er meget lav. Faktisk har flere
veteraner vært med siden starten.
Kontinuitet må ansees som en ube-
tinget fordel.

Etter en årlig godkjenningspro-
sedyre, der Politimesteren i Gud-
brandsdal samordner sØknadene
om begrenset politimyndighet for

den andelen av korpset som er leg-
folk, blir samtlige oppsynsmenn
utstyrt med tjenestebevis som gjel-
der for hele villreinområdet. Tje-
nestebevisets begrensing ligger i
tid (villreinjakten), sted (ved-
kommende villreinområde) og
oppgaver (villreinoppsyn), mens
selve myndigheten er som for det
ordinaere politi. Dette er det viktig å
være klar over.

Jaktoppsyn er et politiansvar, og i
alle er har oppsynskorpset stått
under daglig ledelse av en erfaren
polititjenestemann. Fram til 1991
var tidligere politibetjent Jens Lovi-
sendal fra Lillehammer oppsynsle-
der. Han har blitt en levende legen-
de i Ottadalsområdet, med et used-
vanlig godt renomm6 blant oppsyn-
skolleger og tusenvis av jegere som
gjennom en menneskealder har truf-
fet hans blide åsyn i fjellet!

I 1992 overtok lensmann Åge
Willy Rønningen i Skjåk oppsyns-

lederansvaret. Fra sin base dirigerer
han korpset på en myndig, ryddig
og jovial måte. Forøvrig trekkes de
stedlige lensmannskonlorer inn
etter behov, f.eks. i forbindelse med
eventuelle beslag, anmeldelser og
etterforskning.

Kommunikasjon
Når oppsynstjenesten i Ottadalen
Villreinområde skal presenteres
som en brukelig mal også for andre
områder, må kommunikasjonssy-
stemet nevnes. Det er liten tvil om
at korpsets bruk av vidtdekkende
sambandsutstyr har vært, og fortsatt
er av uvurderlig betydning for opp-
synstjenstens effektivitet og ser-
vicefunksjon.

I en årrekke ble det benyttet
skogsikringsradio. som via gjen-
nomsnakkstasjon (repeater) på et
hgytliggende punkt i Skjåk dekket
70-80 prosent av de aktuelle jakt-
arealene i dette store villreinområ-
det. Til bruken av sikringsradio
som politisamband knytter det seg
imidlertid noen problemer av for-
mell karakter. For det fØrste er dette
radiosystemet utviklet for landbru-
ket, og den primære bruken er vars-
ling av ulykker som kan inntreffe
under skogs- og gardsarbeid. Det er
uforsvarlig om utstrakt annen bruk
skulle komme til å blokkere for
livsviktige meldinger. Sikringsradi-
oen, uten innlagt taleforvrenger, er
dessuten avlyttbar for alle med slikt
apparat eller illegalt sambandsut-
styr, og de er det etter hvert mange
av. I den utstrekning jaktpolitiet i
gitte situasjoner må "på luften"
med følsom informasjon, er syste-
met således forkastelig.

Fra 1993 har oppsynskorpset i
Ottadalsområdet vært utstyrt med
ordinære politiradioer. Via gjen-
nomsnakkstasjoner på strategiske
steder, har dette utstyret en
dekningsgrad i de aktuelle jaktom-
rådene på 80-90 prosent. Ved at
også radioenes internkanaler benyt-

Sentrale aklører under oppsynssam-
lingen 1995. Fra v. Knut Granum (sekr.
Villreinutv.), Hans Krogstad (form. Vill-
reinutv. og Villreinrådet for Norge) og
Geir Haugom (lensmannsbetient Dov-
re/Lesja).
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Oppsynskorpset samlet til kurs i 1991. Stående nr. 1 frav. tidligere oppsynsleder Jens Lovisendal.
Stående nr.7 tra v. oppsynsleder Age Willy Rønningen.

tes lokalt der gjennomsnakkkanale-
ne ikke slår inn, er den totale dek-
ningen nær 100 prosent.

Også dette sambandet kan avlyt-
tes av personer med illegalt utstyr.
Fra 1996 er det håp om at jaktpoli-
tiet i Ottadalsområdet har sam-
bandsutstyr med taleforvrenger,
som gjør avlytting lite givende!
Samtidig vil det bli tatt i bruk et
spesielt kart med referansekoder,
slik at oppsynets posisjoner ikke
kringkastes for personer som måtte
Ønske denne type informasjon i
uhederlig hensikt.

Ovenstående må ikke tolkes slik
at forholdsregler iverksettes for å
avvikle de gode og tillitsfulle rela-
sjonene mellom oppsyn og jegere
som alltid har hersket i Ottadals-
området. Fortsatt skal jaktpolitiet
ivareta en viktig service- og triv-
selsfunksjon. Det er det rent politi-
messige arbeidet, heldigvis i den
beskjedne utstrekning det er nØd-
vendig. en vil skjerme.

På kveldstid kjører oppsynslede-
ren en oppsummeringsrunde over
politisambandet for felles oppdate-
ring og planlegging foran neste
dags oppsynstjeneste. Denne brie-
fingen, populært kalt "Ni-timen",
sikrer en rasjonell og best mulig
utnyttelse av tilgjengelige oppsyns-
ressurser i forhold til reinflokkenes
bevegelser og jakttrykk.

Oppsynssamlinger
I forkant av villreinjakten, holdes
hvert år en oppsynssamling for hele
korpset. Sentrale aktører er tjene-
stemenn, i blant også jurister, ved
Gudbrandsdal Politikammer. Politi-
mester Henriksens tilstedeværelse

To oppsynsveteraner fra Ottadalsområ-
det. Leif Tenden (til v.) og tidligere opp-
synsleder Jens Lovisendal på oppdrag i

grenseområdet mellom Skjåk og Stran-
da.(Breidalseggi). Foro:KNUTGRANUM

representerer alltid et stort aktivum,
gjennom sine klargjørende innlegg
og kommentarer, og sin kollegiale
og inspirerende væremåte. I tillegg
til nevnte aktører, er de lokale lens-
mannskontorene som regel godt
representert. Hensikten for disse er
å få kunnskap om opplegget for
årets villreinoppsyn i Ottadalsom-
rådet, samtidig som de gjerne deltar
med faglige innlegg og rådgivning.

Avhengig av hovedtema, deltar
foredragsholdere fra f.eks. DN,
utmarksorganisasjoner og veleri-
nærtjenestenl

Som eksempel på opplegg og
innhold i en oppsynssamling, gjen-
gis programmet for 1995.

1. Generell informasjon - Hans
Krogstad, formann i Villreinut-
valget og Villreinrådet for Norge.

2. Gjennomgang av jegerkon-
trakten.

3. Orientering om modeller for

naturoppsyn - Geir Haugom,
lensmannsbetjent ved Lesja og
Dovre lensmannskontor.

4. Betraktninger om jaktoppsyns-
tjenesten - utmarkskonsulent
Vidar Holthe i Norges Skogeier-
forbund.

5. Gjennomgang av oppgjorte jakt-
saker fra foregående jaktsesong -
Gudbrandsdal Politikammer -
kommentarer og diskusjon.

6. Spørsmålsrunde.
7. Det praktiske opplegget for årets

oppsynstjeneste ved oppsyns-
lederen.

8. Gjennomgang av aktuelle jaktav-
taler innen området

9. Utlevering av sambandsutstyr,
politibevis og materiell (arbeids-
papirer/skjemaer m.v.)

Utvikling og samordning av nalur-
oppsyn, fra Departement til lokalt
nivå, var samlingens hovedtema.
Det ble fokusert på betydningen av

35



VILLREINEN 1996

Oppsynshytte tilhørende Skiåk Almenning ved Sottjønn (Ottadalen Sør). Tundra-
dalskyrkja og Tverrådalskyrkja i bakgrunnen markerer Breheimens østlige grense.

FOTO: KNUTGRANUM

være klar over sin rolle i systemet:
Ved korrekt opptreden orientere,
forebygge og om nødvendig reage-
re gjennom å sikre beviser og skd-
ve rapport. Utenom enkle forhold
som gjøres opp på stedet (OPS),
skal jaktoppsynet aldri dømme
eller antyde noe som helst utfall av
en "sak" som rapporteres. Dette er
juristenes bord! Og når jakrsaker
henlegges på grunn av bevisets stil-
ling eller som intet straffbart for-
hold, må oppsynet akseptere utfal-
let, enig eller uenig.

Noe annet er det at rettighetsha-
veren gjennom Villreinutvalget en
gang i blant vedtar å anke henleg-
gelser, spesielt i saker av prinsipiell
interesse.

Oppsynsvirksomheten 1995
Ottadalen Villreinområde hadde i
1995 en jaktkvote på 985 dyr. Opp-

lokal tilknytning og lokalt engasje-
ment. I stedet for å etablere nye og
byråkratiske systemer, bør en vide,
reutvikle et samspill mellom politi-
et, lensmannsetaten og lokale akt6-
rer, som villreinutvalg, fiellstyrer,
allmenninger og grunneierlag.

Som eksempel på andre fagte-
maer fra de senere års oppsynssam-
linger nevnes:

- Gjennomgang av offentlig
oppsynsinstruks.

- Kommandolinjer.
- Oppsynets opptreden og utf6rel-

se av arbeidet - Betydningen av
begrenset politimyndighet.

- Rapportskriving, bevisopptak,
beslag m.v.

- Viltlov med forskrifter, våpen-
lov, dyrevernlov.

- Skudd mot hjortevilt (ammuni-
sjon, ballistikk).

- Hva er "stygg jakt"/"uforsvarlig
jakt".

- Bevisf6ring.
- Skadeskyting(fysiologiske

effekter m.v.).

Politikammerets gjennomgang av
aktuelle jaktsaker fra fioråret er all-
tid en interessant og ikke minst
lærerik bolk under oppsynssam-
lingen. Dette gjelder like mye om
sakene er henlagt eller det er
utstedt forelegg. Under samlingen i
1994 deltok saksbehandelere ved
politikammeret. Møtet mellom
jurister og rapporlskrivere var ver-
difullt for begge parter!

For et jaktoppsyn er det viktig å

synskorpset på 22 mann utførte til-
sammen 2 569 timer i felt. I tillegg
var enkelte oppsynsmenn i fjellet
de fgrste dagene etter jaktslutt for å
se etter eventuelt skadde dyr, samt
å se til at ingen var fristet til å "for-
lenge" jakten. Samlet kostet tjenes-
ten i underkant av kr. 100.000.-.
hvilket er rimelig i forhold til inn-
satsen. Dette er mulig takket være
korpsets entusiasme, og de meget
beskjedne krav til vederlag.

Kort tid etter jakten ble det tradi-
sjonen tro avholdt et evaluerings-
møte, der sentrale oppsynsmenn,
oppsynslederen og formennene i
Villreinutvalget og Villreinnemnda
deltok. Møtets hensikt er åpenbar,
ta opp aktuelle spørsmål mens de
ennå er ferske for om mulig stadig
å forbedre opplegget!

Sluttord
Ottadalsområdet kan tjene som et
eksempel på hvordan oppsynsrje-
nesten under villreinjakten kan
organiseres og utøves som en funk-
sjon av informasjonstjeneste, fore-
bygging av lovbrudd og andre over-
tredelser, samt nØdvendig politi-
messig arbeide.

Oppsynets opptreden og faglige
dyktighet er viktig. Antallet rappor-
ter derimot, er ikke så viktig. Fak-
tisk kan en snu litt på forholdet og
si at jo færre saker, jo bedre har tje-
nesten fungert!

Om sentrale personer i andre
villreinområder skulle finne det
formålstjenlig å studere oppsyns-
ordningen i Ottadalsområdet nær-
mere, er de sikkert velkomne til å
delta som observatØr i en oppsyns-
samlins.

Artikkelforfatteren (tilv.)
i samtale med fjellopp-
synsmann Einar Fortun
fra Luster 1995.

FOTO: DAGNINGEN
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På rnai-skårå i h.ø'n
TEKST OG FOTO: PER JORDHØY

Å vakne uta at austyrju el norda-
vinn riv å slit i takøvåm e sjelda
kåst i fjellbygdam. Defår set'n
straffele pris på nær'n e klår å

still um vårmennan, å bære en
ensle stare syng våm inn frå
trævmønae. De e i slik ei stonn
du fe de så indele godt me de
sj6l, å ser fram mot spirande og
frodige tia i dal å fiell..

Dinne mårgån ha'i bestæmt me
fåtr h ta tthø'n:' å særle nær vær-
mann e i slikt humør e det van-
skele å stane en fjellsjuk vinter-
bjønn. Gradstokken vise tie kal-
degrader å skårån ligg glashal på
gamle fenn rondt stugu. nær i

stikk nåsån ut i frisk å obrukt
mailuft.

To grioge fjellfante
Tile må'n væra igang visst en ska
hå trygt f6re uppigjØnåm li å fjell
nær det lir uti mai. I sækstin e ås

alleræie langt innåver Dalsia me
kurs får Sørhellun - to fjellfante
såm har mange goe minne frå
vårvinterture ogo skoggrænsa. I
blekande stilt vær å skyfri himil
krek ås uppåver frå setergrænn
ved GautsjØn, me bakgrunnsmu-
sikk frå ei humrande å vårkåt
fjellælv. Sole ha tikji hardt tak i
sjogen de siste dågane, å uppover
mot Danse går tur'n te fots mil-
lom stØme å mindre sjogflekke.
Framtinande rausildre i bærge-
skræntåm å raue tæppen me
blomstrande grepplyng på rab-
båm umgje væigvalge vårt. Ihop
me dåme tå tinande jor å groe gie
de en sansele hogna som gjære
kråppen kvek - å motbakkan lett-
gådde.

På historisk grunn
Fra viggekante sffekkje skåråfån-
ne se kvit å ræin så langt auga
sær. Hær frå Danse å uppåver
skarpryggen millåm Hestbåtte å

Sletthelldale låg sjølvaste Mik-
kjel Fønhus å stilte på sæmla si
for åver tredve år sia, hlengjefør

t-

Heimåver frå Grønliskar

den ti skaut'n Edvart Hågå støste
rensbukken i manns minne hær i
traktåm. Historia fårtæl mangt å

mykjy um fjellan rondt Gautsjøn,
der den frelause Gaute i si ti bær-
ga se med føe fra ælv å sjø.

Skarvespel å jærvetrakk
Mange sæige tak bli de nær'n
ska stige åver tus'n meter mot
tåppe tå Sørhellshøn, sjøl um
klistersmomingen virka såm en
ska. Da e nok motbakkan lettar
får di fastbuande her. Far ette fir-

f6tte jegere tå di sausvåltne sla-
gie krøkje se uppåver brattaste
hengje frå Svartdale. Uppi ei
hengjefånn ha'n stoppa å rænt se

neåver at på r6ven et stykjy, for
så å tå uppi hBgste høe ar. Oframt
lugumt e terrengje hær innåver
mot Styggebåtte å Kongsgarde
får slike kare. Helt upponde sjøl-
ve tåppe held nogre flugande
skarve en svare konsært. akkurat
såm en frisk vælkomst åt tvste å
svette skåråslitare.

Langs vårville ælva
Terrengje rondt Kongsgar'n,
langs Eggekollan, norum Grøn-
liskar å framåver Tonga, e jåm-
fruele storbukkfjell tå beste å fre-
deligaste slag. Nå e landskape
her sjoghelt uti alle horisonte å

det e en sann fryd å væra ski-
l6per. As tøye ut dagen så langt
oss kan, på tur'n åver Hpgtonga
å neåver mot Vitl-Svartdal'n. Det
fe bære våge se at sjogen bli nogo
råtin på netur langs vårville ælva.
I viggekante helsa en buldrande
orre å de fyste trekk-fuglan oss i
et blått å mjukt kveldjos. Stæm-
ningsfylt bli æftasstonde før
tur'n går te bygds. Maidagen i
hø'n e kje ei vare du byte i ka
som helst...

.:'

Netur langs vårville ælva
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Lærdal - Ardal - Vang Villreinområde
AV ØYSTEIN OS, FOLLDAL I SAMARBEID MED REIN ARNE GOLF, LÆRDAL OG OVE HENNING BAKKE, FOLLDAL

De som var på landsmøtet for Viltreinrådet på Sandhaug Turisthytte på Hardangervidda
i 1992, husker vel godt Per Hjermann jr. som stod opp og fortalte at han repre-senterte det
eneste villreinområdet i Norge uten en eneste villrein. Nå i 1996 har Lærdal - Årdal - Vang

villreinområde fått igien villreinen!

Tilbakeblikk
De frodige fjella mellom Lærdal,
Ardal og Vang har hatt villrein i
mange tusen år. Fangstanlegg og
arkeologiske funn for-teller om det.
Villreinen i Norge brukte store
områder og trakk mellom sommer-
beitene og vinterbeitene. Etterhveft
som mennesket gjennom inngrep i
naturen, tok til å dominere alt anna
liv, er leveområdene til villreinen
blitt innskrenket til små og lite vari-
erte områder.

Jaktstatistikken for Lærdalområ-
det forteller om felling i 1889 og
fram til at villreinen var borte fra
fjella mellom Lærdal, Ardal og
Vane.

Ved kongelig resolusjon av 8.
febr. l9O2 er det fastsatt forbud mot
tamreindrift i Lærdal herred. Tam-
reindrift har likevel benytta deler av
området.

Eldre grunneiere forteller om
villreinjakt tilbake på 195O-tallet og
fram til slutten av 70-tal1et. Det var
en voksende villreinstamme som
nådde et antall av flere hundre dyr.
Et tamreinlag etablerte seg i områ-
det på 7O-tallet og villreinen for-
svant. De to siste villreinene ble
skutt under villreinjakta i 1919.

Etter den tid kan en lese om stri-
digheter mellom grunneiere som vil
ha villreinen tilbake på sine områ-
der, og tamreininteressene.

For at en skulle få reetablert
området som villreinområde, er det
lagt ned et betydelig arbeid ay
mange. Ikke bare har ivrige og drif-
tige personer arbeidet for at området
skulle få tilbake opprinnelige verdi-
er. men også tamreininleressene og
det offentlige måtte inn i bildet.

Det er verd å merke seg endel
begivenheter og årstall for å skjønne
hvor lang tid et slikt arbeid tar før
det kan bære høstbare resultater.

- 1981: Etablering av et villrein-
utvalg for Lærdal-Ardal.

- 1985: Taksering av beitene og
beregning av bæreevnen (Eldar
Gaare, DN, 1985).

- 1987: Framlegg til avtale mel-
lom grunneiere i villreinutvalget
Lærdal, Ardal og grunneiere i Bor-
gund, Ardal og Vang som leier ut
tamreinbeiter.

- 1988: Vedtak om avvikling av
tamreindriften i Lærdals- og Ar-
dalsfjella. (Landbr.dep. 3 1. 10.88).

- 1992: Tillatelse til innfanging
og utsetting av villrein. (DN
r1.6.92).

- 1993: Etableringsmøte den 29.
mars- for Grunneigarlaget for Lær-
dal-Ardal-Vang fjellområde.

-1994:. Første forspk på utsetting
av villrein.

Planlegging
Allerede i 1987, i avtalen mellom
grunneieme, ble det nedsatt et inte-
rimstyre på 3 medlemmer med
funksjonstid fram til 1991.

Radiomerka simle vokner opp i Lær-
dalsfjella. Foro: JoN M. ARNEMo

l
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øystein Os, Rein Arne Golf.

Arbeidet bestod i:
- Gi tamreindrifta i området rime-
lig avviklingstid- til høst 1991.

- Utarbeide driftsplan for villrein-
drift.

- Utarbeide finansieringÅosnads-
plan.

- Forberede etablering av villrein-
stammen.

- Utarbeide framlegg til vedtekter
for et grunneierlag for hele
fjellområdet.

- Innkreve n@dvendig kontingent
fra grunneieme.

- Vurdere andre driftsformer der-
som villreinaltemativet ikke lar
seg gjennomf6re.

- Arbeide med en felles drifts-
for:rn for hele området.

Interimstyrets arbeid rettet seg mot
de offentlige myndigheter som Fyl-
kesmannen for Sogn og Fjordane
(SFM i Sogn og Fjordane), Direkto-
rarer for Naturforvaltning (DN) inkl.
NINA. Det kom fram at myndighe-
tene setter klare krav både når det
gjelder etableringen av villreinstam-
men og i forbindelse med innfang-
ing, merking og transport av villrei-
nen.

Etter etableringsmptet for Grunn-
eigarlaget i 1993 ble arbeidsplanen
slik:

- Snarest komme i gang med
utsetting av rein i området.

- Etablere kontakt med de til-
grensende tamreinlag for å få
avtaler/samarbeid med dem.

- Skaffe finansiering til utsetting
og oppsyn.

I, ARNEMO

Fra vedtektene kan det nevnes at
dersom etablering og drift av vill-
rein syner seg umulig innen år 2000,
skal en vurdere andre driftsformer.
Framtidig jakt skjer på grunnlag av
en fellesjaktavtale som gjelder for
hele området.

Styret i grunneierlaget bestemte
seg for å forsøke utplassering av
villrein fra Nordfiella villreinområ-
de. Villreinutvalget for Nordfjella
hadde tidligere gitt tillatelse til det-

I september 1994 ble det fØrste
møtet mellom aktørene i selve im-
fangingen holdt i Lærdal. Her ble
alle de formelle sidene av saken
gjennomgått og prosedyrene for
innfanging diskutert. Medikamentell
immobilisering og flytting av vill-
rein er nytt i Norge. Det er lidligere,
i regi av NINA, gjennomf6rt immo-
bilisering både i Norge og på Sval-
bard, men det foreligger ikke til-
gjengelige data om medikamentbru-
ken. Artsforskjeller åjør også at data
ikke nødvendigvis er direkte over-
førbare.

Vi vurderte flere strategier for
bed6ving av villreinen, men kom til
at kun bruk av helikopter var aktuelt
nar så mange dyr skulle flyttes.

I praksis gjØres dette ved at heli-
kopteret siger inn på dyra bakfra og
parallelt med dyras bevegelsesret-
ning. Ideell avstand for immobilise-
ring er 15 - 20 meter. Etter at et dyr
har fhtt en injeksjon fra bedøvelses-
pila, trekkes helikopteret unna for å
gi dyret mest mulig ro. Den påskutte
villreinen observeres fra helikopte-

ret og etter at dyret har lagt seg, lan-
der helikopteret ved siden av. Vill-
reinen blir tatt inn i helikopteret og
fløyet til utslippstedet der den blir
gitt motgift.

Fra villreinen har lagt seg og til
den er gitt motgift blir temperatur,
puls, respirasjon og surstoffopptak
kontinuerlig kontrollert.

Gjennomfgring
Den 21.9.94 (dagen etter avslut-
ninga av villreinjakta) bedøvde vi 5
villrein i Nordfjella og satte 4 av
disse ut i Lærdal.

Medisinen vi brukte førte til tem-
peraturstigning hos villreinen. Ett
dyr ble derfor umiddelbart vekket
opp igien og sluppet fri. Det var
barmark og dermed vanskelig å

observere villreinen fra den fikk
bed6velsespila og til den la seg.
Utetemperaturen var +5oC og i var-
meste laget for immobilisering.

Innfangingenav 4 villrein i1994
var vellykket, men dårlig vær ut-
over vinteren og det faktum at dyra
kun var Øremerka, gjorde at det var
vanskelig å ha kontroll med dem.
Dyra er ikke sett etter at de ble
sluppet fri i Lærdal, men vi vet at
en tamreinflokk var inne i området

Villreinen rett før den treffes av bedøvel-
sespila. Foro: ovE FIENNING BAKKE

våren 1995. Dessverte er det ikke
til nå kommet noen meldinger om
disse savnede dyra. Problemene vi
hadde med bed6ving og kontroll av
dyra i 1994 førte til at det ble holdt
et møte mellom grunneierlaget, vilt-
nemnd, FM i Sogn og Fjordane og
DN i Trondheim sommeren 1995.

Inntangingsmannskapet på helikopteret, fra venstre: Ove Henning Bakke,
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Dette møtet var svært nyttig og
avklarte mange spØrsmåI.

- Økonomidelen for prosjektet
ble skikkelig gjennomgått og det
ble slått fast at regional/nasjonal
viltmyndighet ville stå for etable-
ring av en bestand på 25 - 30 dyr
innen 1.3.1998.

- Ytterligere utsetting av dyr med
tanke på en raskere oppbygging av
villreinbestanden er et grunneieran-
SVAT.

- Det skulle skilles mellom reor-
ganisering av gammelt område
( Lærdal-Ardalt og nyorganisering
av området (Lærdal-Ardal-Vang).
FM i Sogn og Fjordane, villrein-
nemnd og grunneierlaget skulle stå
for reorganiseringa av rettighetsha-
verne.

DN ville foreta nødvendig avkla-
ring med Miljøverndep. og Land-
bruksdep. mht. buffersone mot tam-
reinområdet.

DN skulle avklare bruk av virke-
middel for å holde villreinen og
tamreinen adskilt.

- Ansvarshavende veterinær
skulle søke Fors6ksdyrutvalget om
tillatelse til å radiomerke villreinen.

- FM i Sogn og Fjordane og
ansvarshavende veterinaer skulle
utarbeide et budsjett for reetable-
ringa av 20 - 30 dyr. Etter dette
mØtel var det klart for et nyll inn-
fangingsforsgk på sn6 i andre uka
av november 1995. Værforholdene
var gunstige med en temp på - 5oC

og snømengden var liten, men nok
til at det var lett å følge enkeltdyr
på lang avstand.

Det ble valgt å bruke en annen
medikamentkombinasjon lil inn-
fanging for å unngå temperalurstig-

ning på villreinen. Også i november
var det store flokker med både bukk
og simler i Nordfjella. Flokkene
varierte fra ca. 2000 dyr til 150 dyr.
Enkeltdyr såg vi ikke. Tida vi kun-
ne fly på flokken var som tidligere
satt til 3 - 5 minutter og kun ett inn-

fangingsforsøk pr flokk pr dag. Ved
å fange inn ett dyr i en flokk på
2000 dyr, setter en hele flokken i
bevegelse.

Vi erfarte imidlerrid at dyrene
roet seg så snart helikopteret for-
svant. Dette fikk vi se gjennom at vi
pr. flyging bedøvde 2 dyr i 2 for-

skjellige flokker og at personen
som var igjen hos det bedøvde dyret
opplevde at resten av flokken roet
seg ikke langt unna.

F6r dyra ble vekket opp, ble det
tatt blodprøver, satt på premerker
og noen fikk påmontert radiosender
rundt halsen.

Blodpr6vene som ble tatt, skulle
vi bruke bl.a. til å undersØke stress
hos dyra.

Kjgnnet på ung villrein er van-
skelig å bestemme i stor fart gjen-
nom et kikkertsikte, men resultatet
ble at vi utplasserte 11 simler og 7
bukker i Lærdal.

Blodprgver viser at 10 simler
med stor sannsynlighet er drektige.

I alt ble 20 reinsdyr immobilisert
i Nordfjella, og fraktet til Lærdal.
To kalver restituefie ikke etter at de
hadde fått motgift. Senere vil derfor
kalver ikke bli immobilisert med
disse medikamentene for flytting.

Noen vil kanskje tro at innfang-
ing av villrein fra helikopter er en
lett sak. Slik er det ikke. Bedøvel-
sesgeværet bør mer sammenlignes
med en forlenget sprøyte enn et
våpen og har ingen ting med skarp-
skyting å gjøre. Terrenget i Nord-
fjella er svært kuppert og avstanden
mellom helikopter og villrein vari-
erte mye. Villreinen bgyer av når
helikopteret nænner seg, og rotor-
vind gjØr det umulig å bedøve i
motbakke. Halerotoren forhindrer at
innhenting og påskyting kan foretas
i nedoverbakke.

Motgift blir gitt. FOrO: OVE HENNING BAKKE
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Reinen blir tatt ombord i helikopteret og fløyet til utslippstedet i Lærdal. Foro: J. M. ARNEMo
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Resultat
Etter innfanging i 1,994 og 1995 er
det klart at innfangingstidspunktet i
november er mye bedre enn rett
etter jakta. Utetemperaturen er lave-
re og et tynt sn@lag glør det lettere å
se enkeltdyr, samtidig som snøen
ikke hindrer dyra i å bevege seg
fritt.

Ambisjoner om å fange flest
mulig dyr for å redusere flytida blir
lett til en belastning, derimot redu-
serer gode treff i muskul6se kropps-
deler framme på dyret innsovnings-
tida betraktelig.

Piler med mothake blir ikke
hengende lenge i villreinen. Det kan
tyde på at huda til villreinen ikke er
like sterk som hos andre viltarter.
Senere vil kanyler uten mothake bli
benyttet.

I dag går 14 av 18 reinsdyr sam-
let i de gamle vinterområdene med
godt beite. Radiopeiling og oppsyn
glør det mulig å ha kontroll med
disse dyra. Gjennom lokalpressa er
folk oppfordra til å melde fra der-
som de ser spor i fjellet slik at
atferdsmønsteret til villreinen kan
kartlegges.

I nærmeste framtid er det viktig
at dyra ikke forlater området eller at
tamrein kommer inn i området og
@delegger det arbeidet som er lagt
ned. Dersom kalvingen til våren får
skje uforstyffet, og det offentlige
finner egne måter til å hindre sam-
menblanding av villrein og tamrein
på, kan en se optimistisk på at reeta-
bleringen av et gammelt villreinom-
råde skal lykkes.

For å nå målet med en utsetling av
25 - 30 villrein, vil det i 1996 bli
overført ytterligere IO - f2 dyr til
Lærdal-Ardal-Vang villreinområde.

I reetableringsarbeidet har det
vært et godt samarbeid mellom det
offentlige forvaltningsapparatet og
grunneieme. Vi vil ikke nevne noen,
for at heller ingen skal være glemt i
det arbeidet som er gjort til nå.
Enkeltpersoner har lagt ned en bety-
delig innsats, men uten at FM i
Sogn og Fjordane og DN hadde
bidratt med vesentlige deler av
grunnlagskostnadene, ville nok
området vært tapt for vår opprinne-
lige nordeuropeiske villrein.

I forbindelse med immobiliseringsarbeidet er

det publisert en fagartikkel basert på observa-

sjoner og blodprgver tatt i Lærdal høsten

1995 (NVT nr.2, 1995, J.M. Amemo mm).

Helseovervåking
av Rendalsreinen

AV JON M. ARNEMO, FØRSTEAMANUENSISA'/ETERINÆR
INSTITUTT FOR ARKTISK VETERINÆRMEDISIN

NORGES VETERI NÆRHØGSKOLE. TROMSØ

I 1995 startet Rendalen Renselskap i
samarbeid med Reindriftsagrono-
men i Sør-Trøndelag og Hedmark
en gjennomgang av tilstanden i rein-
stammen i Rendalen.

Prosjektet omfatter blant annet
veiing og merking av dyrene og i
mars samme fu ble 907o av flokken
(1030 dyr) drevet gjennom et tradi-
sjonelt samlegjerde for rein. Rein-
driftsagronomen utarbeidet så en til-
standsrapport og kom med forslag
til videre strategi for forvaltning av
Rendalsreinen. Hovedstyret i Ren-
dalen Renselskap har gått inn for at
prosjektet med veiing og merking
skalfortsettei5ar.

lnstitutt for arktisk velerinærme-
disin tlAV) ved Norges veterinær-
hpgskole deltok under den andre
reinsamlingen i januar 1996 for å ta
ut blodpr@ver fra et utvalg kalver.

Kalvene ble delt i to grupper
basert på vektgrensen (37 kg for
bukk og 35 kg for simler) for hen-
holdsvis livdyr og dyr som ble mer-
ket for å skytes neste høst.

Blodpr@vene (serum) vil bli ana-
lysert for å se på kondisjonsfaktorer,
sffessparametre og sjukdomsforhold

Artikkelforfatter Jon M. Arnemo tok ut
blodprøver fra et utvalg kalver. Dataene
fra blodprøvene vil bli sammenliknet
med prøver fra villrein, tamrein og Sval-
bardrein. FOTO: JON J

og vil senere bli sammenlignet med
tilsvarende data fra villrein, tamrein
og Svalbardrein.

IAV har helseovervåking av rein
og vilt som ett av sine satsingsområ-
der. Kunnskap om helsetilstanden i
en reinflokk er svært viktig for en
optimal forvaltning.

Prosjektet som Rendalen Rensel-
skap har startet i sin reinstamme er
unikt og vil helt sikkert ha stor rele-
vans for fremtidig forvaltning av
både villrein og tamrein.

IAV takker Rendalen Renselskap
v/Ola Seming Undseth for mulighe-
ten til pr@veinnsamling.

Rendølene lærte fort å handtere reinen
på en profesjonell måte. Her ei simle
merket for jakt kommende høst.

FOTO: JON J.
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Villreinrådet i Norge
Villreinrådet i Norge feirer i 1997
l0-årsjubileum; da det ble stifta
på Hovden i Bykle i 1987.

Forut for dette stiftelsesmøtet i
1987, hadde villreinområda vært
samlet både i 1985 (Lillehammer)
og i L986 (Honne på Biri).

Vi skal presentere Villreinrådet
inngående ved neste års utgivelse
av Villreinen, men her bare min-
ne om at det er Villreinrådet som
er ansvarlig utgiver av bladet
Villreinen.

Villreinrådet er forøvrig en
sammenslutning av alle villrein-
områda i Norge, både av de ret-
tighetshavervalgte utvalga og de
offentlige villreinnemndene og
dette kommer også til uttrykk
giennom styresammensetninga i
Villreinrådet.

Som en liten forsmak på hva
Villreinrådet "steller" med, tar vi
denne gangen med årsmeldinga
for siste året og som vil bli pre-
sentert på Villreinrådets Lands-
møte på Dombås 6-816-1996.

Årsmetding fra Styret
i Villreinrådet
i Norge 1995

1. Styret
har i 1995 bestått av Hans Krog-
stad, leder (Ottadalsområdet) Per
Aksel Knudsen, nestleder (Nord-
fjella) Halvor Loftsgarden, medlem
(Hardangervidda) Tarald Flateland,
medlem (Setesdal Austhei) Malvin
Barlund, medlem (Fgrdefjella)

Personlige vararepresentanter
er h.h.v.:
Magnar Sletta, Ottadalsområdet
(til Landsmøtet 17/6)
Lars Nesse, Nordfjella
(John Westgård, Forelhogna
(til Landsmøtet 17 /6)
Olav Vesaas, Setesdal Austhei
Øystein Os, Rondane Nord

På Landsmøtet den 17/6 1995 ble
Hans Bergseng, Rondane Nord,
valgt som ny vararepresentant for
Hans Krogstad og Martin Kolberg,
Setesdal Austhei som ny vararepre-
sentant for Tarald Flateland.

Valgkomite 1996
Ola K. MostøI, Setesdal/Ryfylke
(leder)
Astrid Rgnnekleiv, F6rdefi ella
Jørn Rødølen, Rondane Midt

Kasserer:
Jon Dale

RedaktØr for Villreinen:
Jon J. Meli

Sekreter for Villreinrådet :

Jan Hageland

2.Møter
Det 8. ordinære landsmøtet for
Villreinrådet ble avholdt på Skin-
narbu Hgyfiellshotell ved M6svatn
15 - 17. juni 1995. I tillegg til Vill-
reinrådet (5 personer) møtte 44
representanter fra 2l av i alt 24
villreinområder. Tre av viltforval-
teme hos fylkesmennene var tilste-
de. Forpvrig var Milj6vemdeparte-
mentet, Direktoratet for Naturfor-
valtning, NINA, Norges Fjellstyre-
samband og Norges Jeger- og Fis-
kerforbund representefi .

Styret har avholdt 2 rr.øter i perio:
den. Fra mØtet i Trondheim den 30.
januar og rr'øtet ved Elverum den
11. august er sendt ut eget referat.
Styret og styremedlemmene har i
tillegg hatt kontakt pr. telefon og
brev. Denne arbeidsformen er
effektiv og koster lite i forhold til
vanlige styremøter.

Villreinrådet hadde kontaktmøte
med DN den 3I/I 1995 der en rek-
ke aktuelle saker ble diskutert.
Referat er sendt utvalgene, nemn-
dene, viltforvalteme i villreindi-
striktene, DN og NINA.

Jan Hageland har representert
Villreinrådet i et utvalg oppnevnt
av DN som har utarbeidet forslag
til en handlingsplan for forvaltning
av hjortevilt fram mot år 2000.

Utvalget val sammensatt av
representanter fra forvaltningsorga-
ner (DN og fylkesmenn) og organi-
sasjoner (Kommunenes Sentralfor-
bund, Norges Skogeierforbund,
Norges Bondelag, Norges Jeger- og
Fiskerforbund, Norges Fjellstyre-
samband,Villreinrådet og Statskog
SF). Planen legger opp til å nå mål

om en bærekraftig forvaltning med
Økt vekt på biologisk mangfold
gjennom et styrket beslutnings-
grunnlag og iverksetting av forvalt-
ningstiltak. Utvalget hadde i alt 3
møter i 1995 (2411,713 oe2414).

Resultatet av utvalgsarbeidet er
utgitt som egen DN-rapport (n-r. 1

r99s).
Jan Hageland deltok på Nordisk

seminar om retten til fri ferdsel i
naturen (allemannsretten) i Oslo
13. og 14. februar 1995. Seminaret
var arangert av Nordisk minister-
råds arbeidsgruppe for natur og fri-
luftsliv, Friluftslivets Fellesorgani-
sasjon (FRIFO) og Friluftsrådenes
Landsforbund. Seminaret var et
ledd i markedsføringen av Natur-
vemåret 1995. Miljpverndeparte-
mentet i Norge valgte å fokusere på
to temaer i forbindelse med Natur-
vemåret 1995; biologisk mangfold
og allemannsretten. Retten til fri
ferdsel i naturen varierer i de nor-
diske land. Det synes imidlertid å
være en felles oppfatning om at
denne må styrkes. Seminaret foku-
serte på de utfordringer denne tra-
disjonelle rettigheten allerede står
overfor og antas å ville stå overfor i
fremtiden.

Jan Hageland deltok i ternamøte
om arealforvaltning av store vill-
reinområder i Amot i Vinje den 9.
mars 1995. Villreinnemndene for
Hardangervidda, Setesdal - Ryfylke
og Setesdal Austhei inviterte til
møtet der temaet var sikring av vill-
reinareal i lys av ei målsetning om
å sikre de gjenlevende villreinstam-
mene for kommende generasjoner.

Per Aksel Knudsen og Jan Hage-
land deltok som forelesere på Den
Norske Turistforening sitt villrein-
seminar på Finse 9. og 10. mai
1995. Seminaret var en av DNTs
sentrale markeringer av Naturvern-
året 1995. Målet med seminaret var
å få ulike aktgrer til å komme sam-
men, diskutere og skape en felles
forståelse av hva som utgjØr hoved-
truslene mot fortsatt livskraftige
villreinstammer. Seminaret samlet
rundt 100 deltagere med represen-
tanter fra ulike forvaltningsnivå,
forskn ing. i nteresseorganisasjoner.
Forsvaret og pressen.

Jan Hageland deltok i Rådsmøte
for Hardangervidda på Finse den
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11. mai for å få nærrnere innsikt i
problemene omkring militær ferd-
sel på Hardangervidda og eventuel-
le l6sninger på dette. Per Aksel
Knudsen deltok på møtet som
representant for Nordfjella villrein-
nemnd.

Per Aksel Knudsen og Jan Hage-
land deltok som forelesere på Vill-
reinseminar under Nordiske Jakt-
og Fiskedager på Elverum 11.

august. Medlemmene i Rådet var
tilstede på Elverum og en del av
dem deltok på seminaret fordi et av
styremøtene ble avviklet på Elve-
rum denne dagen.

Villreinrådet har positivt samar-
beid med og ser stor nytte i å søke
kontakl med andre organisasjoner
for å diskutere og søke løst aktuelle
saker.

3. Prosjekt
Kjevekurs
Med bakgrunn i et Ønske fra NINA
om å desentralisere en del av kjeve-
behandlingen anangerte Villreinrå-
det i samarbeid med NINA fagsam-
linglkurs i kjevebehandling på
Kongsvold den 6.-'7. juni og på
Vinje Turisthotell på Amot i Vinje
den 8.-9. juni.

På Kongsvold deltok I alt 21

representanter fra oppsynet/rettig-
hetshaverne og i Vinje 16. NINA
stilte med 3 mann til instruksjon og
opplæring; Olav Strand, Per Jord-
høy og Frode HolmstrØm. Jan
Hageland var tilstede på deler av
begge kursene med et innlegg om
det som berører villrein i "Hand-
lingsplanen for hjorteviltforvalt-
ningen fram til år 2000", samt
administrative oppgaver i forbin-
delse med avviklingen. På kurset
ble rutiner for måling av kjever og

joumalf6ring gjennomgått og dis-
kutert. Videre ble gjennomf6ringen
av kjeveinnsamlingene og godtgjØ-
relse til områdene for dette arbeidet
diskutert.

Strukturtellingskurs
I samarbeid med NINA arrangerte
Villreinrådet strukturtellingskurs på
Kongsvold den 5.-7. oktober 1995.
Til tross for en utlyst ramme på 10
- !2 detagere, ble det i alt 18 styk-
ker som deltok. NINA stilte med 1

mann til instruksjon og opplæring;
Per Jordhgy. Jan Hageland var til-
stede og deltok som hjelpeinstruk-
tør, samt tok seg av administrative
oppgaver i forbindelse med avvik-
lingen. Første kvelden ble brukt til
teoretisk gjennomgang. Ved siden
av den reine tekniske gjennom-
gangen av strukturtellinger, be-
stemming av dyt, tellemetodikk
m.v. gikk JordhPy inn på målset-
ning og behovet for et lokalt nett-
verk. Fredag og l4rdag (6. og 7.
oktober) ble brukt til å leite opp

dyr, praktisere tellemetodikk og
bestemming av dyr og diskutere
problemer omkring dette. I l6pet av
disse to dagene var alle kursdelta-
gere i kontakt med dyr og fikk
pr6vd litt forskjellig utstyr. Fordi
det ble en del flere deltagere enn
beregnet, ble økonomien noe
ktrapp. Det var bevilget kr 40 000
til kurset. Ved å redusere kjøreut-
giftene med 20%, minimalisere
timelista og la administrasjonskost-
nadene gå på Villreinrådet sin ordi-
nære drift, gikk regnskapet nogen-
lunde sammen.

Tiltaksplanen for norske
villreinområder L993 - 1999
Villreinrådet har tatt initiativ og satt
igang arbeidet med rullering av til-
taksplanen. Det var et møte i
arbeidsgruppa som har arbeidet
med planen i Trondheim den 22.
mai der detaljer i forbindelse med
rulleringen ble giennomgått. De
som møtte i arbeidsgruppa var
Vemund Jaren og Johan Danielsen
fra DN, Olav Strand, NINA, Hans
Haagenrud, Fylkesmennene, Hans
Krogstad og Lars Arne Bay fra
Villreinrådet. Jan Hageland er sek-
retær for gruppa.

Tiltaksplanen ble behandlet på
Villreinrådets landsmØte på Skin-
narbu den 15. og 16. juni 1995. Her
kom det fram en del merknader
som ble innarbeidet i en ny versjon
av Tiltaksplanen datert l8/I2 1995.
Denne er sendt arbeidsgruppa med
spØrsmål om behov for et nytt m6te
for å diskutere utkastet.

Fra møtet styret hadde i DN i 1995. Fra v. Jan Hageland (sekretær), Hans Krogstad
(leder), Malvin Barlund, Halvor Loftsgaarden og Tarald Flateland. Per Aksel Knudsen
og Jon Dale var også med på møtet, men ikke på bildet. FOTO: JON J

Deler av landsmøteforsamlingen i 1994, da Villreinrådet awiklet sitt landsmøte på

Skei i Jølster. FoTo: JONJ.
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4. Aktuelle saker
Reindriftsloven
Villreinrådet har lagt ned mye
arbeid og energi i forbindelse med
Reindriftsloven. Både skriftlig og i
kontakt med Stortingspolitikeme,
bl.a. mØte med Næringskomit6en
den 18. oktober har Villreinrådet
hevdet at teksten i Reindriftsloven
er innrettet på samisk reindrift, men
passer dårlig for tamreinlagene i
S6r-Norge som ligger inntil vill-
reinområder. Reindriftsloven burde
pålagt samarbeidsavtaler mellom
disse tamreinlagene og villreinom-
rådene. I S 16 tredje ledd heter det
at umerka rein skal tilfalle felles-
skapet (reinbeitedistriktet). Slik
loven er utformet vil dette bety at
villrein som kommer inn i tamreini-
lokkene kan slaktes med loven i
hånd. Når det gjelder $16 fjerde
ledd om dispensasjon for merke-
plikten (Rendalsreinen) har Vill-
reinrådet gått sterkt imot denne. Vi
hevder at den eneste holdbare
vegen må være å skille klart mel-
lom det som er tam og det som er
vill rein. Tamrein må pr. definisjon
være den rein som er merket på
foreskreven måte. Umerka rein
utenfor samiske områder må være å
betrakte som villrein og håndteres
deretter. Vi klarte ikke å få gien-
nomslag for disse synspunktene i
Stortinget. Dette skyldes ikke minst
den særdeles svake uttalelsen som
Direktoratet for Naturforvaltning
kom med i forbindelse med
behandlinga.

Friluftsloven
Villreinrådet har uttalt seg til
endringer i Friluftsloven den 27/2
1995 og anmodet om at hensynet til
dyrelivet og spesielt villreinen blir
betont sterkere i friluftsloven. I for-
målsparagrafen bør det flettes inn
noe om hensynet til naturen og
dyrelivet ikke bare for å bevare
mulighetene til friluftsliv, men også
fordi enkelte naturelementer som
f.eks. villreinen har behov for at det
blir tatt spesielt hensyn til den.

SlqteprPven
Villreinrådet uttalte seg om skyte-
prøven på sitt møte den 11/8 og vil
gå inn for 30 obligatoriske tre-
ningsskudd og krav om skytepr@ve
for rådyrjakt.

M ilit ce r 6ving s aktiv itet
i villreinområdene
Med grunnlag bl.a. i de øvelsene
som har foregått på Hardangervid-
da vinteren 1995 ba Villreirnådet i
brev 5. mai 1995 om et snarlig
møte med Forsvarets overkomman-
do for å" drøfte militærøvelser i vill-
reinområdene på generelt grunnlag.
Det ble også anmodet om at Miljø-
verndepartementet skulle delta i
møte1. Pr. telefon i slutten av juni
ble de lovet et slikt mpte en gang
etter sommerferien. Det ble ikke
avholdt noe slikt mØte i 1995.

Lavfly g in g ov e r v i llre i nomr åde ne
På grunnlag av lavflyging over vik-
tige og sensitive områder for vill-
rein henvendte Villreiffådet seg til
Luftfartsverket i 1997 med klage på
dette forholdet. Det viste seg at det
ikke fantes tilgjengelige kartskisser
over villreinområdene i S6r-Norge.
Etter muntlig avtale oversendte
Villreinrådet i 1992 kartmateriale
over disse områdene for at Luft-
fartsverket skal innarbeidet de sen-
sitive områdene på pilotkartene.

Ved oppf6lging av saken i 1995
viste det seg at det til da ikke var
avsatt midler til produksjon av nye
pilotkart. Det er opplyst at det er
avsatt midler i 1996.

Videref@ring av statusrapp ort
for norske villreinområder
Villreinrådet arbeider kontinuerlig
med oppdatering av opplysninger
fra villreinområdene. På grunn av
begrenset arbeidskapasitet har det
ikke vært mulig å utgi noen ny sta-
tusrapport.

Oppsynsskjemaer
Villreinrådet har også 11995 samlet
inn opplysninger om hvordan jakta
går gjennom standardiserte opp-
synsskjemaer. Tallene som kom
fram er bearbeidet av Villreinrådet
og et sammendrag av oppsynsskje-
maene blir sendt alle villreinområ-
dene og DN. Sammendraget kan gi
mange interessante sammenlig-
ninger.

Villreinplakat
Det ble delt ut en god del villrein-
plakater på De Nordiske Jakt og
Fiskedagene på Elverum. Fortsatt
er del mange plakater igien.

Ve dt e kter o g j e g erkontrakter
Styret har utarbeidet standardved-
tekter for villreinområder og samlet
sammen en del eksempler på jeger-
kontrakter. Flere villreinområder
har benyttet seg av disse for utar-
beiding og omarbeiding av egne
vedtekter ogleller jegerkontrakter.

Flyfotografering
Jan Hageland deltok i et m@te med
FjellangerflViderge 29111 1995
etter initiativ av fjelloppsynsmann
Lars Børve i Lesja. Hensikten var å
undersøke om et samarbeid med et
profesjonelt flyfotofirma kunne
være interessant i forbindelse med
reintellinger. Fjellanger/lVi derØ v ar
svært interessert i et samarbeid og
det vil bli gjort forsØk i enkelte
områder vinteren 1996.

5. Villreinen
"Villreinen" for 1995 har blitt tryk-
ket i et opplag på 7 000. En god del
av opplaget er forhåndsbestilt, men
det er grunn til å arbeide videre
med en bedre distribusjon av bla-
det. Av årgang 1995 er praktisk talt
hele opplaget solgt.

Utforming og fykking av bladet
er gjort på samme sted som tidlige-
re år.

Økonomisk gikk Villreinen med et
lite overskudd i 1995, takket være
renteinntekter av innestående re-
daktørlønn for 3 år.

Annonser i 1995 utgaven har gitt
en inntekt påk:r 30 254,-.

Motoren i "Villreinen", Jon J. Meli
fylte 60 tu 31. oktober 1995. Jan
Hageland representerte Villreinrå-
det under markeringen.

Villreinrådet vil benytte anled-
ningen til å takke Jon for den veldi-
ge innsatsen han har gjort med bla-
det og den profilering utad som
bladet er med på å gi Villreinrådet.

6. Økonomi
Villreinrådet har et driftsunder-
skudd i 1995 på kr 109 559,46. Den
store aktiviteten dette året har spist
opp alt som var av oppsparte mid-
ler og velså det, slik at Villreinrådet
ved årsskiftet står med en negativ
egenkapital på kr 15.641,88.

Dette er en uheldig situasjon
som virker sterkt hemmende på
aktiviteten neste år fordi tilskottet
fra DN og kontingenten fØrst kom-
mer langt utpå året.
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Organiseringa av oppsynstjenesten
i Rondane Nord avviker noe fra
praktiseringa i andre villreinområ-
der. I Rondane Nord er det 3 kom-
muner som har villreinjakt; Dovre,
Folldal og Sel, og i hver kommune
er det en oppsynsleder som dispo-
nerer oppsynsfolka i den enkelte
kommune.

I Dovre har Arne Granlund vært
leder for tota(t 7 mannskaper, i
Folldal BjBrn Wegge med 3 og i
Sel Magne Thgring med tilsammen
3 oppsyn. I tillegg har 2 fra lens-
mannselaten deltatt i oppsynstje-
nesten i Sel.

I Dovre har det vært fellesjakt hele
jakt-tida (20/8-1419) unntatt Skog-
seterfeltet. Som før har Kolletholen
bygdeallmenning som ligger i Foll-
dal vært med i fellesjakta i Dovre.

I Folldal har det vært fellesjakt
mellom privatfeltene (unntatt Kol-
letholen bygdeallmenning) og stats-
allmenningen hele jakttida. Sel har
bare et jaktfelt i Rondane Nord.

Oppsynsaktiviteten
Oppsynsinnsatsen for de tre bygde-
ne ser slik ut, I994-talla i parentes:

Dovre 891 (901) oppsynstimer

Folldal 259 (192)

Sel 253 \2991

IM -B9T

Det er foretatt 391 jaktkontroller
(380), som tilsvarer 827o av alle
felling stillat elser (64Vo) .

Rapporten fra oppsynstjenesten
sier at antall kontrollerte jegere
ikke gir et fullstendig bilde av opp-
synets effektivitet, ettersom kon-
troll av jegernes jakttillatelser,
våpen etc. har lavere prioritet enn
overvåking av selve jakta.

Om jaktut@velsen sies det at det
glennomgående har vært ei pen
jakt, men fra Sel bemerkes at
enkelte jegere fremdeles har det

Villreinjakta 1995
i Rondane Nord
noe for travelt! Fra skadeskytings-
registreringa er det rapportert om
18 dyr som er 6.77o moI 8.87o I
1994. To døde dyr er funnet i fjel-
let mot tre i fjor.

Av uregelmessigheter er det
registrert 5 med kort (4), ingen
med våpen (0), 1 med uforsvarlig
skyting (7) oe 6 andre forhold.

11 av uregelmessighetene er
oppgjort på stedet, ingen politian-
meldelser (8) og 6n jeger har skutt
kluftbukk med en tagg for mye og
får dermed et gebyr på 500 kr.

Fra oppsummeringa sies det:
- Jakta har foregått på en svært

tilfredsstillende måte.
- Andelen skadde dyr og gjen-

funne døde dyr har gått gledelig
ned fra ifjor.

- Ordningen med en oppsynsle-
der i hver kommune fungerer godt
og kan fortsette.

Samband og kontakt
Sammendragsrapporten, som er
skrevet av Jan Hageland, forteller
om at sambandet er et svakt ledd,
spesielt anmerkt av oppsynslederen
i Dovre. Det fungerer brukbart
over kortere avstander, men når
basestasjonene skal være binde-
ledd, svikter disse.

Innenfor Folldal fungerte sam-
bandet bra, mens Sel ikke er inne
på oppsynsradioen. Det faste opp-
synet i Sel har holdt kontakt pr.
mobiltelefon.

I rapporten sies det at oppsyns-
tjenesten gjøres mer effektivt, sik-

rere og atskillig mer interessant for
den enkelte oppsynsmann med et
godt samband. Dette gJfi at en kan
ha oversikt over hvor noe skjer og
hva som skjer til enhver tid, og at
en kan omgruppere folk dit det
måtte være aktuelt.

Kontakten mellom oppsynet i
Dovre og Folldal har vært god,
mens kontakten til Sel har vært
mer sporadisk, først og fremst fordi
de mangler oppsynsradio.

Radioaktivitet
Rondane Nord-området ble et av
de verst belasta "nedfallsområder"
i 1986, da nedfallet fra Tsjernobyl
kom inn over landet.

NINA har siden 1986 drevet jakt
og pr@vetaking både sommer og
vinter på radioaktiviteten i reinen.

NINA har avslutta dette pro-
grammet, men Villreinutvalget
fortsatte i 1995, etter avtale med
NINA, å samle inn pr@ver. Her er
utviklinga fra 1986:

Kvote - felling:
Sel 58 19 32.7Va

Dovre 218 167 60.IVa

Folldal 83 39 41,07a

4t9 225 53.1Va

1986 12293 bq/kg (55 prøver)

1987 9000 " (59)

1988 8185 " (110)

1989 5363 " (46)

1990 62t3 " (17)

t991 4246 " (19)

t992 3593 " (39) ',

t993 2211 " (36)

1994 2069 (29)

t99s 1s39 " (s)
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Skadeskyting og funn av døde dyr
TEKST OG FOTO: JON J. MELI

Hver høst kommer en over tilfelter der enkelte jegere på ett eller
annet tidspunkt under jakta ikke har forholdt seg i henhold til
gieldene lover og forskrifter!

Jeg tenker ikke her på sjølve skadeskytinga, for det må en bare
erkjenne, at de fleste jegere kan komme ut for et skadeskytingstil-
felle og det er ikke ulovlig å skadeskyte - hvis en på forhånd har
kvalifisert seg som jeger og fulgt lover og regler under jaktutøvel-
sen. Men det jeg sikter til, er de tilfellene hvor vi kommer over
skadde, men levende dyr og titfetlene hvor vi finner påskutte og
døde dyr i terrenget.

Det jeg her skriver om, gielder rein, men kunne forsåvidt ha
gieldt alt hjortevilt - bortsett fra at rutinene for et eventuelt etter-
søk har en annen karakter fra rein til elg f.eks.

Problematikken omkring skadeskyting ay vilt interesserer
svært mange og det er riktig at søkelyset blir retta mot forholdene
som rår. Vi som sitter i viltforvaltningen skal ikke holde dette
skjult, for da giør vi viltet og oss sjølve ei bjørnetjeneste! Derimot
skal vi sammen finne fram til løsninger og tiltak som kan tledre
den negative delen av jakta - nemlig skadeskytinga!

Vi stiller oss spØrsmålet hva som
har gått galt for jegeren som har
avfyrt et slikt skadeskytingsskudd
eller hva han har unnlatt å gjgre
etter påskytinga av dyret?

Vi skal ikke denne gangen dvele
noe ved fase 1. dvs. hvilke kriterier
som kreves oppfylt fgr jegeren kan
avfyre et skudd mot rein. Men deri-
mot gå mere inn på hva som skal
gjØres etter skuddllsning og bl.a.
repetere hvilke plikter og retter
jegeren har - i henhold til Hjorte-
viltforskriftene.

Er påskutt dyr truffet?
Med dagens våpen, sikteutstyr og
ammunisjon skal et målretta skudd
mot rein i utgangspunktet være dre-
pende og desto mere drepende hvis
skuddet avfyres mot et intet-anende
dyr.

Første del av Forskrifter om avli-
ving av hjortevilt sier:

- Den som under jakt sårer elg,
hjort, villrein eller rådyr, plikter å
gjØre det en kan for å få avlivet

En av de mest typiske skader som dyr
kan leve med lenge, hvis det ikke går
betennelse i såret. Jegeren har her muli-
gens skutt på for langt hold eller at kal-
ven har stått bak et dyr som egentlig var
påskutt. Kalven ble felt under oppsyns-
tieneste, men her skulle jegeren som
avfyrte dette skadeskytingsskuddet ha
fulgt opp med et ettersøk!

Jegerne må etterleve
Hj orteviltforskriftene
Vi som går oppsyn og som ellers
farter mye i villreinrjellet under
jakta, vil de fleste år komme borti
tilfeller med felling av skadde dyr
og funn av dyr som har dØdd etter
en påskyting.

De skadde dyra går som regel
med en fotskade, men ellers kan
mange varianter forekomme. De
d6de dyra har som oftest et vom-
skudd i seg og vil bestandig krepe-
re etter ei viss tid.

dyret snarest mulig. Jegeren plikter
å forvisse seg om påskutt dyr er
truffet.

Den første setninga rommer ikke
noen tvil hva jegeren skal gjØre;
nemlig å avlive et dyr der han visu-
elt har observert at dyret er blitt
skadd under påskytinga!

Den andre setningen rommer
mere et skjønn fra jegeren og i alt
for mange tilfeller unnlater jegeren
å gjøre undersøkelser om påskutt
dyr virkelig er truffet.

Atferdsmessig er reinen et flokk-
dyr og når dyra oppfatter fare, som
skudd og synet av mennesker vil
være, sØker dyra mot hverandre. Er
flokken av litt stØrrelse, vil det
være svsert vanskelig å følge det
påskutte dyret med Øynene når det
kommer inn i flokken. I slike tilfel-
ler vet jeg av svært mange egne
observasjoner, at jegeren unnlater å
gå fram til skuddstedet og en av de
unnskyldninger som oftest går
igjen, er at "jeg så det var en bom!"
og når jegeren "så" at det ble bom
med flere løste skudd mot et dyr, da
kan en utenforstående vanskelig
forstå hvorfor skudd ble avfytt i det
hele tatt! Slike situasjoner vil ofte
resultere i ei skadeskyting - enten
av påskutt dyr eller av andre dyr i
nærheten.

Opplæring i ettersøk
må prioriteres
Skal vi få ned antallet skadde dyr
som blir gående igjen i fjellet, eller
få ned antallet funn av d6de dyr
etter påskyting, må vi sette inn opp-
læring av og informasjon til jegeme
i denne fasen av jakta! Derfor blir
setningen:

- Jegeren plikter å forvisse seg
om påskutt dyr er truffet, bestem-
mende for hva jegeren skal gjøre
og ser vi denne setningen i sam-
menheng med første setning i neste
avsnitt:

- Vedkommende jeger eller jakt-
lag skal ikke oppta jakt på nye dyr
mens ettersøket pågår, forstar vi at
Forskriften dekker forholdet der
påskutte dyr ikke faller på skudd-
stedet eller innenfor Øyekontakt fra
jegeren.
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Hvaskaljegeren gJøre?
Ja, hva skal en jeger gl6re etter
påskyting av rein?

1. I tilfellene der dyret faller på
skuddstedet eller under sjåmål
frajegeren, skal jegeren bli lig-
gende i ro til resten av dyra har
trekt unna.

2. I tilfellene derjegeren ser at det
er treff, må jegeren (helst med
kikkert) f6lge dyret så lenge det
er mulig, samme om det tar ut
alene eller går inn i flokken og
fglger denne.

3. Det med pyekontakt så lenge
som mulig er svært viktig, for et
skadd dyr vil raskt vise en

annen oppfgrsel enn de friske
dyra.

4. Hvis dyret flykter alene, kan det
roe seg raskere enn skadde dyr i
flokk, og bli stående eller legge
seg ned.

5. Skadd dyr som fglger en flyk-
tende flokk, vil fort komme
bakerst i flokken (sjøl om det
prøver å holde seg inni flokken)
og det blir lettere å konstatere
skaden. Dyret vil henge med
flokken så lenge som mulig,
men ofte søke litt ut for flukt-
retninga, roe seg og legge seg.

6. Klarerjegeren å observere alt
dette, må nPyaktig sted i ter-
renget tas ut og et fastmerke på
lesida av dyret må blinkes ut
som observasjonssted og jege-
ren må gå opp mot dette.

1. Det viktigste å ta hensyn til
under innpåstilling på et skadd-
/såret dyr, er å ikke r@pe sin til-
stedeværelse i området eller at
dyret blir forfulgt, hverken ved
syn, h6rsel eller lukt. (Derfor er
det så viktig at jegeren velger
framrykningsveg ute av syne for
dyret, at ikke værdraget bærer
mot dyret og at en går lydt i ter-
renget.

8. Skuddet som denne gangen skal
avgis, må tilnærmelsesvis være
et 100%-skudd, for skadde dyr
som blir "strØdd" kan bli svært
vanskelis å få tak i.

Så har vi de tilfellene hvor jegeren
ikke ser treffreaksjon på dyret, men
at dyret stikker vekk, enten alene
eller sammen med flokken. Det er
under denne situasjonen mange
jegere ikke holder seg etter For-
skriften om å forvisse seg om
påskutt dyr er truffet og hvor jeger
ikke skal oppta jakt på nye dyr
mens ettersøket pågar!

Jeger tttror" han bommer
og skyter et nytt dyr
Som jeg har nevnt, i mange tilfeller
"trøster" jegeren seg med at han
"så" det ble bom, og i verste fall
løser han skudd mot et nytt dyr.
Hvis dette dyret faller, vil det helt
sikkert ikke bli noe ettersøk av det
fgrste påskutte dyret og konsentra-
sjonen ved å fglge det første
påskutte dyret vil også være elimi-
nert.

Det som menes med Forskriften
og som er det korrekte for jegerens
handlinger, er å observere og f6lge
med det påskutte dyret så lenge det
finnes muligheter for /yekontakt.
Da dyret eller flokken har kommet
så langt unna at en ikke risikerer å

strØ dem visuelt, skal jegeren gå til
skuddstedet for å lokalisere eventu-
elle skuddtegn som blod og hårres-
ter bl.a. Sportegn på barmark kan
være vanskelige, men er det snØ

kan ettersØkssituasjonen bli atskil-
lig lettere. Hvis jegeren ikke finner
rester på skuddstedet, skal han gå i
fluktruta til reinen eller flokken os

være nitidig i sin observasjon av
omgivelsene.

I fjellet er det mange daler, sluk-
ter og hauger, og et skadd dyr kan
fort sØke dekning i topografien, noe
jegeren kan ha vanskeligheter med
åfglge med i under flukten.

Dyr som har fått et vomskudd,
vil jegeren som oftest ikke registre-
re som skadd i den første del av
flukten, men dyret vil bestandig
sØke for seg sjøl og legge seg.
Avstanden dette vil skje på, varie-
rer, men holder jegeren ut med 2
km ettersØk på vomskutt rein, skul-
le de fleste med denne skadetypen
bli funnet - hvis den ikke i mellom-
tiden blir skremt videre!

Skadeskyting av annet
dyr enn påskutt
Hvis jegeren har skadeskutt et
annet dyr enn det som blir påskutt,
og det er ofte et bakenstående dyr
som blir truffet, er straks jegerens
ansvarsfølelse mer diffus og et
gjengående skadd dyr i fiellet blir
en realitet.

Hjorteviltforskriftene fanger opp
forholdet med avliving av skadet
hjortevilt, men innen den tid For-
skriften blir brukt av oppsyn, even-
tuelt andre jegere, har det skadde
dyret gått igjennom store lidelser.
Dermed blir det også jegerens etter-
s@kingsansvar å kontrollere at det
ikke går igjen skadde dyr etter en
påskyting!

Akkurat ved slike tilfeller trengs
det opplæring og påminnelser om

Dette er et skades$ingsskudd som resulterer i funn av døde dyr i fjellet. Kulehullet
i vomma forteller at reinen kanskie har vært under fart da skuddet ble avfyrt, eller at
kula har vært tiltenkt et annet dyr.

Det er under slike forhold jegeren må følge med dyret etter ei påskyting - for en
rein vil ikke gå så svært langt før den markerer at noe er galt.
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ovenfor jegerne. Under retta påsky-
ting av rein, men med et skadeskutt
dyr som resultat, så vil skadearten
være enklere på en måte, idet det er
typiske skadearter som går igjen.
Ved å skade et annet dyr enn det
påskutte, vil skadeartene bli så vidt
forskjellige og kan være over hele
dyret, både fra kuler, rikosjetter og
fragmenter fra kuler og ofte er de
veldig stygge.

EttersØk på både eget
jaktterreng og annens terreng
Fra Hjorteviltforskriftene er det
ikke tvil om at ettersøket er hqgt
prioritert etter ei påskyting eller
etter ei skadeskyting! Og Forskrif-
ten sier:

- På eget vald skal ettersøket om
ngdvendig pågå til ut dagen etter
skadeskytingen. På annet vald opp-
hØrer retten til å ettersøke ved
utgangen av den dag såret vilt kom-
inn på valdet.

Flere skadeskytingsarter er av
den grad at dyret kan henge med en
flokk over store avstander og da
som regel inn på et annet vald enn
jegeren har jakt på, men Forskriften
har gitt rom for overgang til annet
terreng hvis det er dokumenterbar
skade!

En slik skade kan være avskutt
fot, som jegeren lett kan observere
og som gJør dyrct i stand til å følge
på over lengere avstander.

Videre sier Forskriften dersom
pliktig ettersØk f6rste dag er uten
resultat, skal jeger eller jaktleder
uten opphold underrette jaktrettsha-
ver og viltnemnd, jaktoppsyn eller

nærmeste politimyndighet om de
faktiske forhold. Jeger eller jaktla-
get som har såret viltet skal uten
godtgjØrelse bistå viltnemnd, jakt-
oppsyn eller politimyndighet med å
få felt viltet.

Jaktsituasjonen -
ettersøkssituasjonen
Vi har tidligere under jegeropplæ-
ring/jegerinformasjon lagt stor vekt
på forholdene inntil jegeren kom-
mer til skudd og i hvilke situasjo-
ner det er tilrådelig å skyte. Denne
fasen er sjølsagt den viktigste, der-
som alle "formaliteter" blir fulgt,
skal det ikke bli noen skadeskyting!

Men erfaringene fra all hjorte-
viltjakt (akt for@vrig også) forteller
oss om gjengående skadde dyr,
med skader de kan leve med i kor-
tere eller lengere tid.

Etter min mening er det i denne
del av jaktfasen (ettersgksdelen) vi
nå har endel å "hente" for å minske
andelen skadde dyr etter jegeme.

De fleste villreinområder driver
nå ei årlig registrering av skadde
dyr under jakta og kommer dermed
ut med en skadeskytingsprosent i
forholdet til felte dyr.

For Forelhognas del er denne
registrert årlig fra 1980 og har lig-
get på fra 1.67o tll 5.5Vo, med en
gjennomsnitt på 16 år på3.3Vo.

Hvis vi gjennom å intensivere
opplæringa på ettersØksdelen i
Hjorteviltforskriftene kan komme
ytterligere l7o ned, vil vi være
kommet et skdtt videre i skadesky-
tingsproblematikken!
Som det vil gå frem av andre arti-

Her ligger jegeren i en håpløs skuddposisjon; dyra har overhøyde til iegeren og det
finnes da ikke bakgrunn for ei kule. Dessuten står/ligger dyra såpass tett sammen, at
det også av den grunn ikke kan skytes!

T 7'II 'l lllreln r
kler i Villreinen, var det stor uenig-
het blant rettighetshavere/offentlige
forvaltningsledd på kvotestørrelsen
på Hardangervidda i 1995.

Etter flere klager til DN, fastsat-
te så Direktoratet for naturforvalt-
ning 1995-kvota til 8.000 dyr med
f1lgene fordeling;

TOVa valgfrie,
557o simle/ungdyr og
357o kalv.

Vedtaket forutsatte en fellingspro-
sent på 44 og med uttak av 3.500
dyr.

Når status ble gjort opp etter jak-
ta, ble tallene som fplger for den
enkelte kommune:
Grungedalstangen i Vinje er eget

forwaltningsområde under Hardan-
gervidda og hadde ei tildeling på
20 dyr og felte 18 (907o).

Dispensasj on fra hj ortevilt-
forskriftenes $2, jf $17.
I klagebehandlingsskrivet fra DN,
ble også den lave gjennomsnittlige
fellingsprosenten tatt med i vurde-
ringene og her refererer DN til
Handlingsplan for hjortevilt hvor-
dan en høyning av og jevnere fel-
lingsprosent kan etableres, bl.a.
gjennom fellesjaktavtaler, men som
fungerer dårlig på Hardangervidda.
Her vedtar imidlertid DN en dis-
pensasjon fra Forskrift av 1/8-89
om forvaltning av hjonevilt, $2 jf
$30, slik at en fellingstillatelse
utstedt til et vald innenfor Hardan-
gervidda Villreinområde, med ved-
kommende jaktrettshavers tillatel-
se, kan brukes på et hvilket som
helst annet vald innenfor villrein-
området.

Legg merke til at jegeren må ha

Kommune Tildelt Felt

Odda 931 213

Ullensvang 1015 250

Eidfjord 1112 370

Ulvik 432 120

Hol 387 2l
NoreÅlvdal 1417 561

Tinn 1113 447

Vinje 1481 502

Aurland 24 3

Rollag 21 0

Vo

22.9

24.6

31.6

21.8

5.4

39.6

42.9

33.8

t2.5

7999 2487 31.1
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$mk&æ p& &Kærdexegærwåddæ & &SWs
jaktrettshavers tillatelse til å jakte
på annens temeng, men en slipper å
gå gangen innom godkjente felles-
jaktavtaler som $17 forutsetter.

Oppsynstjenesten
Fra rapporten fra villreinjakta, som
oppsynsleder Sverre Tveiten og
Torleif Fresvik, Hardanger Politi-
kammer har skrevet om villreinjak-
ta på Hardangervidda i 1995, har vi
plukket ut f@lgene:

Oppsynsutvalet for Hardanger-
vidda (OFH) hadde under villrein-
jakta engasjert l7 oppsyn - opp-
syns-leder inkludert.

I tillegg har 7 politifolk fra Rju-
kan Politikammer, Tinn lensmanns-
kontor, Nome og Uvdal lensmanns-
kontor, Kongsberg Politikammer,
Hol lensmannskontor, Vinje lens-
mannskontor og Hardanger Politi-
kammer utført polititjeneste på
Hardangervidda under villreinjakta.

Kommentarer
Av kommentarene oppsynsrapport-
en kommer med, trekker vi her
fram:

Uregelmessigheter med kontroll-
korta gir fortsatt mange advarsler
og pålegg, bl.a. med at rettighetsha-
vere forhåndskvitterer for godkjen-
ning til videre salg av kortet og

fierner derrned alle forrner for
egenkontroll med hvem som jakter
på terrenget.

Det er også tilfeller med mang-
lende utfylling, underskrift av
jeger, mangelfull skjæring og
utskjæring av dato, kjønn og alder.

Ordninga med å slå sammen
jaktfelt/overdraing av kontrollkort
er gunstig med tanke på h6yere fel-
lingsprosent, men stiller store krav
til den enkelte grunneier med å hol-
de kontroll på eget område og unn-
gå jegerkonsentrasjoner.

Fra jaktut6vinga blir det pekt på
mange skadeskutte dyr da reinen

Oppsynu har y1f-ør.t ca 3800 timeverk og bl.a. kontrollert:
- 632 vlllrernJegere
- 23 fiskere
- 6l småviltjegere

70 kontroller av regelverket for verrreområda
7 kontroller med andre forhold innen villreinområdet

Kontrollene har resultert i:
24 anmeldelser for forhold i samband med villreiniakta

4
3

for brudd på motorferdsellova
for brudd på vernereglene for
Hardangervidda nasj onalpark
for vegtrafikklova
for forurensningslova.

Det er dessuten registrert 54 muntlige pålegg (OPS-saker).

Anmeldelsene fordeler seg slik:
- 5 anm. vedk. inhuman iakt m.v.

6
8
A

I

felling av feil dyr
" feil ved kontrollkortet

for andre forhold i samband med villreiniakta
for jakt i fredningstid

Observasjonerl meldinger om skada rein :
Oppsynet: egne observasjoner av skada rein

har sjølve avliva skada rein
egne funn av død rein
funn av død rein
avliving av skada rein

var på "Vestlandsrunden" og tilba-
ke mot sørøst over Nore og Uvdal.

I slutten av jakta, da dyra sto i
Tinn, var det ei rolig og fin jaktut-
Øvelse. Fplgende områder peker
seg ut som skadeskytingsområder:

- området Hedlevatn - Urdavatn i Røldal

- området Bjødnadalen - Låven i
Ullensvang

- Hansbuområdet i Ullensvang
- området omkring Vegarhovda i

Nore og Uvdal
- flere områder i Eidfjord

Dette er typiske områder med store
jegerkonsentrasjoner og ligger så
godt som alle innenfor statsallmen-
ninger. Fra Vegarhovda i Nore og
Uvdal ble det også observert "gje-
ting" av reinen (bil og folk).

Oppsynsrapporten påpeker at det
tilligger kortselger/rettighetshaver
et betydelig informasjonsansvar om
gjeldende regelverk for jakt, motor-
ferdsel, regulering av telt og leirslå-
ing m.v. ovenfor jegeme. Her blir
en informasjonsfolder nevnt som
en brukbar lg,sning og at denne
leveres ut sammen med kontroll-
kortet.

Villreinjakta 1995 generelt
Dårlig vær og skodde i tida 5. til
17. september gjorde jaktforholda
for jegerne vanskelige og var trulig
en medvirkende årsak til den lave
fellingsprosenten.

Det blir også pekt på at enkelte
jegere synes å bli litt makelige og
vil helst felle dyr i nærheten av
transportåre. Dessuten er det blitt
flere "telefonjegere", som ikke rei-
ser til fjells før de har hørt om rein
på jaktterrenget, noe som ofte med-
fører a't de kommer for seint inn i
jaktterrenget.

Rapporten avslutter med at den
er fokusert mye på negative for-
hold, men dette er ngdvendig for at

forvaltningsledda på alle plan kan
gripe fatt i problemene og gjøre
dem bedre!

Tross alt tar de aller fleste vill-
reinjegerne på Hardangervidda
ansvar og utøver villreinjakta på en
fin og forsvarlig måte!

-1
-1

I

- 104
-8
-6

1a

-38
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Hva kan gjØres for å unngå konflikt
mellom villrein- og tamreininteress er?

TEKST OG FOTO: P.A. KNUDSEN. SEKRETÆR I NORDFJELLA VILLREINNEMND

Områdeavgrensning
For at Norge skal være i stand til å
fglge opp det ansvar landet har
pådratt seg gjennom intemasjonale
avtaler om å ivareta den europeiske
fjellreinen, er det n6dvendig at
leveområdene gis et vern i forhold
til konkurrerende interesser.

Dagens villreinområder er i seg
selv et resultat av en generell
bestandsfragmentering som f6lge
av kunstige inngrep og forvaltes
etter driftsplaner basert på tilgjeng-
elig beite.

Dersom tamrein skal beite på de
samme lavmattene, vil dette under-
grave fundamentet for villreinfor-
valtningen i området. All erfaring
viser at det er håplgst å unngå sam-
menblanding når tamrein og vill-
rein konkurrerer om de samme bei-
tene.

Reindrift utenfor etablerte rein-
beiteområder er konsesjonsbelagt
etter Lov om reindrift $2. Til tross
for reindriftlovens $5 som sier at
konsesjon ikke bør gis innenfor
villreinområde, dukker det med
jevne mellomrom opp tamreininte-
resser som ivrer for reindrift innen-
for de administrative grensene til
dagens villreinområder.

Forhåpentligvis vil vare myndig-
heter vise evne og vilje til å f6lge
opp egne vedtak når det kommer til
spØrsmål om konsesjonsbehand-
ling.

For å opprettholde interessen for
villrein, er det viktig at alle rettig-
hetshavere inkluderes i forvaltning-
en, både organisatorisk og gjennom
samjaktavtaler, slik at ingen føler at
de bare er henvist til å stille beite-
kapital uten å få forrenlning.

Det er i denne sammenheng vik-
tig å merke seg reinens sykliske
beitebruk. Et vinterområde som har
vært lite brukt gjennom noen år,
kan senere vise seg å gi vesentlige
bidrag for å opprettholde bestande-
ne på dagens nivå. En må derfbr
vurdere beitegrunnlaget i lange
tidsperspektiv.

Kjørerein er ingen trussel dersom de
holdes i forsvarlig innhegning!

Historisk sett har villreinen vært
en tapende part. Vi har ca 225.OOO
tamrein mot 30.000 villrein, der
bare en tredjedel regnes for gene-
tisk rene. Tidligere vandret villrein-
en i fjellstr6k over hele landet,
mens vi i dag kun har spredte rester
i sømorske fjell. Dette bør være
nok til at samfunnet kan ta en ende-
lig beslutning om å verne disse
Øypopulasj onene for framtida.

Driftsform
Den europeiske fjellreinen står i en
særstilling ved at den er vernever-
dig, samtidig som den må jaktes på
grunnet fravær av store predatorer
og små mi grasj onsmuligheter.

Det er en målsetting å ivareta
den genetiske variasjonen ved å la
dyra få naturlig tilpasning innefor
de rammevilkår natur og klima set-
ter. Så langt det er mulig, bør en
også holde åpne trekkveger mellom
tilstØtende villreinområder, slik at
en kan få en viss utveksling av dyr.

Tamreinsdrift som for en stor del
bygger på svensk skogsrein, drives
etler økonomiske prinsipper om
st@rst mulig avkastning, der hensy-
net til genetisk variasjon er under-
ordnet.

Merkeplikt er nødvendig, bl.a.
for å kunne f6lge med i egen be-
standsutvikling. Produksjonen skal

tas ut i fonn av slakting. Det er ing-
en tradisjon for å jakte på tamme
dyr i Norge.

Likevel finner vi at det foregår
jakt på privat utsatte dyr uten at
bestandene er registrert hverken i
det offisielle reindrifts-Norge eller
at de hører med til landets villrein-
områder og betaler fellingsavgift.

Jeg tror ikke vi er tjent med
"gråsoneområder" enten dette skjer
gjennom dispensasjon fra gjeldende
lovverk, eller at de lever et ano-
nymt liv mellom "to stoler".

Norefjell-Reinsjø er eksempel på
hvordan man kan etablere et vill-
reinområde basert på "inkognito-
rein" med meget godt resultat.

Velkommen etterl

Sammenblanding av
villrein og tamrein
Der villreinområder og tamreinom-
råder grenser inntil hverandre skjer
det tidvis sammenblanding av dyr.

For å unngå sammenblanding
må det være geografisk skille eller
menneskeskapte barrierer som
vannkraftmagasin (barriereeffekt
kun om sommeren!), jembane,
kombinert m. gjerde, veger m.
autovern/gjerde eller fortettet hytte-
bebyggelse. Dersom dette ikke er
tilstrekkelig, b6r det settes opp
reingjerde.
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Historien viser dessverre flere
eksempler på at villrein har for-
svunnet etter at tamreinlag har san-

ket dyr i områder der de ikke har
beiterett, noe som har skaPt mYe

vondt blod og gjerne endt oPP i
rettsaker.

I dag drives det for@vrig et Pilot-
projekt med å sette ut radiomerket
villrein i et tomt villreinområde ved

hjelp av helikoPter. Det er derfor
svært viktig med samarbeidsavtaler,
gode rutiner og tilstrekkelig oppsyn'
slik at en i full åpenhet kan få drevet

dyr tilbake der de hPrer hjemme.
For å løse slike Problemer er det

en forutsetning at all tamrein er mer-

ket. Umerket rein utenfor de samis-

ke områdene må være å betrakte

som villrein. Verdien av disse bØr

tilfalle villreinforvaltningen, ikke
reindriftsnæringen, slik det var for-
slag om i Ot.PrP. nr 28. Det bør

videre lovhjemles rett for villreinfor-
valtningen til å tilbakeføre villrein
som har kommet inn i tamreinområ-
de. liksåvel som tamreinnæringen
har rett til å hente tamrein som har

kommet inn i villreinområde'
Økonomisk lønnsomhet
Det tradisjonelle landbruket har

gått stadig hardere tider i mØte. I
pakt med regjeringens forslag om å

finne nye inntektsmuligheter, vil
ulike former for jaktutleie være et

alternativ. Dette krever samarbeid,
ikke minst for en nomadisk art som

villrein.
I fbrholdet til tamreindrift blir vi

gjerne møtt med at "nå må det være

slutt med å leke barske karer i fjel-
let, her er det snakk om arbeids-
plasser. "

De samme røstene glemmer a

nevne at reindriften er en subsidiert
næring, der lønnsomheten har sun-

ket katastrofalt etter at en har tatt i
bruk modeme og kostbare hjelPe-
midler. Dette har man så Pr6vd å

bgte på ved å øke bestandene til et

nivå hvor store deler av f.eks. Finn-
mark trues av pkologisk katastrofe
pga. overbeiting. Problemer med
tungmetaller og radioaktivitet hop-
per man glatt over, likeså overPro-
duksjon av kjøttvarer.

I denne situasjonen vil det nok i
mange tilfeller være villreinforvalt-
ning som er samfunnsmessig mest

økonomisk.
For det første belaster ikke vill-

reinforvaltningen slorsamfunnet
med subsidier, demest betaler aktø-

rene kostnadene sine sjøl gjennom

jaktkort, jegeravgift, fellingsavgift
og kontingenter. I tillegg kommer
ringvirkninger som våpenkjøp' ut-
styr, mat, klær, reiser, oPPhold osv.

Reingjeteren vil i mange tilfelle
kunne sammenlignes med fJelloPP-

synsmannen, dvs. en idealistisk og

naturbevisst person som i beste fall
arbeider etter tarifflønn langt nede

på st igen.
Villreinforvaltning kontra rern-

drift i sør-norske fjell dreier seg om
å bevare en dYreart med genetisk
sammensetning som Norge har tatt
ansvar for, ikke om arbeidsplasser.

Til slutt vil jeg ta med et argu-

ment som av og til blir brukt mot
villreinforvaltning, nemlig at det

skal være så mYe lettere å drive
tamreindrift i turiststrøk. Til dette

er det nok å nevne høringssvarene
til Norsk Sti og LøYPePlan som
viser al reindriftsnæringen slrir

med de samme Problemene som
villreinforvaltnin gen.

Skadeskyting og ulYkker
ved driving
Villreinforvaltningen har en alvor-
lig utfordring når det gjelder skade-
skytingsproblematikken.

Sjøl om forslaget til nY skYtePr@-

ve nok vil tvinge en del jegere På

banen noe oftere, er jeg redd man

ikke tar kjernen til de virkelig
alvorlige tilfellene. Her er det

snakk om holdningsendring!
Når det gjelder ulYkker ved heli-

kopterdriving av tamrein og rein

som blir stresset i kve, skal vi hel-
ler ikke glemme at det hverl år

kommer meldinger om død rein
som ligger igjen i slepa eller kveet.

Her har både reindriftsnæringen og

viltforvaltningen noe å jobbe med.
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Tildeling og felling 1995:

Kommune

Oppdal
Dovre
Lesja
Sunndal
Nesset
Rauma

Fellingsprosent

Kvote

z4l
84

279
321

38
15

1000

Felt

159
50

12l
t49
30

8

1994

49.5
13.7
41.4
48.1
83.0
37.5

r995

66.5
53.2
43.4
44.6
76.9
53.3

)l / 53.2 5r.9

Arbeidsutvalget for SnØhetta ser posi-
tivt på fellingsresultatet for 1995, og

konstaterer at det er i god overensstem-
melse med minimumsmålsettineen i
driftsplanen.

Tellinger
Snøhettaområdet er med i overvåkings-
programmet, og kalvetellings- og struk-
turtellingsresultater kommer fram der.

Totaltelling ble ikke foretatt i 1995,
men i 1996 klaffa forholdene og flyfo-
tografering ble giennomført 8. mars

under svært gode forhold.
Det ble funnet 1939 dyr derav 315 på

Vest. Totalt ble det telt opp 1209 med
gevir, 730 uten gevir, herav på Vest 166

med gevir, 106 uten gevir og 43 var usi-
kre.

Oppsynstjenesten
Fjelloppsynsmannen i Dovre, Egil
Soglo, fungerte som oppsynsleder
under jakta i 1995. Arbeidsutvalget
hadde sØkt om begrenset politimyndig-
het for 12 oppsyn som skulle delta i det

samordnede oppsynet på tvers av kom-
munegrensene. ÅrsmØtet 1995 forutsat-
te også at oppsynet på Vest skulle gå

inn i det totale oppsynskor?set i Snø-

hettaområdet og delta i sambandssyste-
met, innlevering av rappofter og opp-
synsskjema til oppsynslederen, men
dette har fungert dårlig.

Snøhettaområdet har såkalte "Kluft-
bukk"-kort, med tillatelse til å felle sim-
le på det, men med ei oppfordring til
jegerne om å unngå dette.

Villreinområdet har også ei gebyrbe-
lastning ved skyting av "kluftbukk" -

bukk med for mange takker; kr 500.-
for en overskytende takk, kr 1000.- for
2, kr 2OOO- for 3, kr 4000.- for 4 og kr
8000.- for 5 eller flere takker.

Oppsynet sier i sin rapport at jaktav-
talene begynner å bli uoversiktlige, at

rettighetshaveme må finne en form for

fellesjakt over større områder og at den-

ne kan foregå midt i uka, mens jakt i og

rundt helgedager kan foregå på eget ter-
reng.

Årsmøtet 1996
Arbeidsutvalget har jobba endel med ei
nyoppmåling av tellende villreinareal,
og årsmøtet grep fatt i denne "proble-

matikken". Det synes som enkelte
områder er tatt i bruk til andre forrnåI,
hytteområder bl.a. og det var et noe delt
syn på om disse områdene fortsatt skul-
le inngå som tellende villreinareal. Vilt-
forvalteren i Møre og Romsdal, Ulf
Lucasen, minnet om forskriftene som
gjelder for godkjenning av arealer for
villreinjakt.

Ola Utgaard, Lesja, reiste også spørs-
målet om ikke jerven i Snøhettaområdet
desimerte bestanden slik at noen jegere

blir foruten kor.t?

Jerven ble av flere årsm@teutsending-
er mistenkt for drap av kalver og at den
låge kalveprosenten i Snøhetta, kunne
skyldes jerwens innhogg!

Ulf Lucasen minnet om at Snøhetta

skal være et kjemeområde for jerven og

at reinen er den naturlige fpden for jer-
ven og at @kosystemet er bygd opp slik
med jerven som en predator på rein!

Valg
Per Stueflotten, Lesja, gikk ut av
Arbeidsutvalget som formann og Idar
Hansen, Sunndal, ble ny formann.

De @vrige i Arbeidsutvalget er

Sæmund Vigerust, Dovre, Ola Utgaard,
Lesja, Christian Klemetsen, Oppdal,
Jon Sæter, Nesset og Olav Fladmark,
Rauma. Valgene gjelder for 3 år.

Kvota for 1996 ble vedtatt til 1025 dyr,
herav 125 dyr på Vest. Det ble henstilt
til rettighetshaverne om at samtlige koft
på Vestområdet blir tatt ut på Vest!

Minneord
over Henrik Beitnes

Notodden kapell 16. mai
1995

Av Svein Vetle Trae, sekre-
tær i Brattefjell/Vindeggen

Det er vondt å ta farvel med
den ein er glad i. Ved Henrik
Beitnes bortgang har famili-
en mista ein ektemann, fat,
svigerfar og bestefar.

Vi som arbeider med vilt-
forvaltning har mista ein god
medarbeidar og støttespelar.

Hernik var levande opptatt
av at våre natuffessursar
skulle forvaltas på ein best
mogleg måte, både sett i for-
hold til grunneigarane og
storsamfunnets krav. Som
formann i Villreinutvalet
nedla han eit stort og godt
arbeid for Brattefi ell-Vindeg-
gen Villreinområde.

På sin lune og kunnskaps-
rike måte klarte han å få folk
til å dra lasset saman, sjølv
om det kunne vera mykje
konfliktstoff når over 100
grunneigarar skal samarbeide
om lorvaltninga av ein av
Europas siste villreinstam-
mer, på tvers av fire kommu-
negrenser.

Henrik var også leder for
ein komit6 som såg på Vill-
reinutvalets lover. Komit6en
bar hans navn "Beitnesutva-
let", og kom med si innstil-
ling til arsmøtel sisl vinter.
Innstillinga ble samrøystes
vedteke!

Eg veit at Henrik var glad i
både familien og naturen.
Nokre av sine beste stunder
hadde han der oppe i villrein-
fiellet ved Kova og Blåfjell.

På vegne av Villreinutva-
let for Brattefjell-Vindeggen
vil eg legge ned desse blo-
mane, som ei siste helsing frå
fiellet.

Sxaø&xe*&m Vå&Xre&xroxmnåde
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VAPENTESTEN

Når reinsbøren kommer i tillegg til
våpen og annet utstyr, er det nok
mange jegere som har gått igjen-
nom sekken mer enn en gang for å
finne ut hvor de kan spare vekt uten
at det går utover sikkerheten. Ikke
minst gjelder dette for oppsyn som
ofte går flere mil om dagen.

I pakt med gryende metallalder -
sølv i håret, gull i tennene og bly i
beina - har også undertegnede gjort
sine refleksjoner og gikk i høst til
innkjpp av en riktig lettvektsrifle,
Remington modell Seven, med
rustfritt løp og syntetisk skjefte i
kal. 308.

Nå er kanskje ikke dette kalibe-
ret det mest ideelle for villreinjakt,
men ærlig talt: Forskjellen mellom
de hjemlige kalibrene (.308, .30-06,
6.5x55) blir nærmest kosmetisk når
man sammenligner med flattsky-
tende kalibre som 6,5x68 Schuler
eller .300 Weatherby magnum.

Disse har egenskaper som kom-
mer godt med på ukjente avstander,
men må ikke forlede jegere til å

gamble med skuddholdet. Dertil
har jeg avlivet for mange dyr med
skudd i frambeina.

Denne gangen gjaldt det imidler-
tid vektbesparelse. Valget falt der-
for på en rifle med kort låskasse,
kort l6p og kunststoffskjefte.

Remington'en ble leveft av
Tveito Våpen & Amm. ved inneha-
ver Trygve Bergsland som holder
til på Rjukan ved Hardangerviddas

Lettvekter i villreinfiell
TEKST OG FOTO: PER AKSEL KNUDSEN

Remington Seven, synt., stainless, kal. 308,

innfallsport. (Hvem har ikke lagt
merke til flosshatten med tryllesta-
ven og null i kontanter ...)

Spenningen var stor da den skul-
le pr@ves på banen for fgrste gang,
men la det være sagt: Det er ikke
det samme å skyte med en kortlø-
pet, lett rifle i forhold til en med
tyngde og solid gods i pipa. Sikte-
og avtrekksfeil kommer lettere til
uttrykk, slike våpen krever kort og
godt mere av skytteren.

Jeg monterte en Leopold med
fire ganger fast forstØrrelse og
pr@vde fgrst vanlig Nato amm., noe
den tok uten problemer. (Sivile
våpen kan ha problemer med mili-
tærammunisjon pga. hard tennhet-
te). Det viste seg imidlertid å være
vanskelig å få femskuddssamlinger
under en diameter på 10 cm, sjØl

med anlegg og god tid så l6pet unn-
gikk å gå varmt! Deretter pr@vde
jeg Federal 180 gr. Hi-Shok S.P.,

Norma ll,7 g. Rådyr og Norma 8,4

g. Blyspiss SP, alle med dårlig
resultat.

En uerfaren skytter ville kanskje
slå seg til tåls med at skyteferdighe-
tene ikke var bedre, skytepr6va ville
tross alt gå... Men hva vil skje på
150 meter når spredningen @ker pro-
posjonalt med avstanden? Enn om
en legger til sikte- og avtrekksfeil
og dertil bommer på avstandsbe-
dømmelsen?

Dette er fbr dårlig fbr et jaktvå-
pen, der det handler om avslutning-
en på det levende liv!

Etter prgveskytingen ble våpenet
skrudd fra hverandre. Overraskel-
sen var ganske stor da jeg fant iso-
porfragmenter fra innpakning mel-
lom rekylklakk og stokk. Låskassen
lå m.a.o. i spenn og vilner om mas-
seproduksjon med dårlige kontroll-
rutiner.

I enden av fbrskjeftet var det to
forhgyninger som skal dempe pipe-
svingningene og bevirke til bedre
presisjon. Det er bare den haken at
når en bruker rem (noe alle bør gjø-
re hvis det er mulig), kan draget i
forskjeftet lett bli så stort at det
påvirker trykket mot l@pet.

Det første jeg gjorde, var å fjeme
tappene så l6pet ble frittliggende og
freste deretter litt mere ut av l6ps-
kanalen. Tok så kontakt med Tveito
Våpen, da jeg synes bedding var
noe leverandBren kunne ta seg av.

Trygve Bergsland viste stor imø-
tekommenhet og bes@rget omgåen-

Egen innskyting etter bedding.
Jaktvåpen kan med fordel skytes

inn med et overslag på 100 m.
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de bedding, sjBl om det var midt i
jakttida med stort press av jegere
som hadde behov for hjelp. Vi
hører hva Bergsland har å si om
våpenet:

- Jeg har egentlig liten erfaring
med mod. Seven, synt. stainless, da
denne er ny på markedet. Generelt
er Remington kjent for gode og sti-
ve låskasser som bl.a. blir brukt i
bench rest-våpen, her en setter de
strengeste krav til presisjon. Når
det gjelder skjeftetilpasning, er det
de færreste jaktvåpen som er bed-
det fra fabrikk.

- Oppstår det slike problemer, er
det bare en ting å gjøre. Jeg fore-
trekker også frittliggende piper.
Ved innskyting er det forpvrig vik-
tig å kjenne etter at alle skruer er
skikkelig festet. Hvis det er mykt
forskjefte, vil jeg anbefale rifle-
stroppen i steden for rem. Ikke
minst gjelder dette hvis remb@ylen
er loddet til løpet.

Så langt Trygve Bergsland som
etablerte Tveito Våpen i 1983.

Sjøl er han ivrig villreinjeger og
drar på småviltjakt så ofte han får
anledning.

Firmaet tilbyr også jegeropplæ-
ring og flere spesialkurs i samar-
beid med NJF.F.

Rifla kom tilbake et par uker sene-
re, ferdig beddet med kontrollskive,
testet på 100 m med Lapua .308,
12g. Trainer. Resultatet viser fem-
skuddssamling på 11x41 mm. Der-
som vi ser bort fra en avviker, sitter
4 skudd innen 11x22 mm. Esen

kontrollskyting med Federal 180
grain ga denne gang 23x33 mm.
Igjen var det en som stakk seg litt
ut. Fire av skuddene 1å faktisk inn-
om 23x15 mm. Altså et våpen med
helt andre egenskaper enn det som
ble levert direkte fra pakken.

Konklusjon
Remington mod. Seven SS er et
godt bruksvåpen bare den blir bed-
det og skrudd skikkelig sammen.

Som hundeførervåpen i elgjakta
er den bort imot ideell, dog Ønsker
jeg en mere lydløs sikring. For den
som prioriterer vekt, er mod. Seven
også et godt alternativ til villrein-
jakt, sjøl om storebror, mod. 700
KS, kanskje vil appellere mer til
villreinjegeren. Her er også kaliber-
utvalget større. Tar jeg ikke feil, vil
rifler med rustfritt løp og syntetisk
stokk etterhvert ovefta storpa.rten
av jegermarkedet.

Har tidligere erfaring med Weat-
herby og Browning som begge
lager våpen i solid kvalitet. Ordet
"rustfri" må forBvrig ikke forlede
en til å tro at en kan hoppe over
vedlikeholdet.

Om man blir glad i disse riflene?
Vel, det er omtrent som når jeg i sin
tid ble nødt til å bytte splitkein-
stanga med glassfiber ...

Remington mod. Seven Stainless Synt.

Kal.243 Win.,7 mm-08 Rem.,308 Win.
Vekt: 2,8 kg Løpslengde: 50,8 cm.

Totallengde: 99,'7 cm.
Riflestigning: 1: 10"
Sikringen låser hevarm og avtrekk.
Pris ca kr 6000.-.

Trygve Bergsland, innehaver av Tveito Våpen & Ammunisjon,
viser her fram den nye Kongsbergrifla (Lakelander 393).

(RIFLESTROPPEN))
- gjør go)e jelTere til bdre ,tfottere!

Er en oatentert <,ttdttereim> lom
gørantert /orbe)rer )in t kytefeåig het t
Ypperlig øm bærettropp til råfo6
eller til å?rafelt vilt me?.

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

Kr. 251,- + porto/oppkrat,

Gode tilbud på våpen og jaktutstyr
Ritq o.q i æder )e.q brotjyre

HÅKEDAL JAKT OG FRITID
Tømmereik Cård, 3l 35 Torød

Tlf.:33 38 38 23 - Fu: 33 38 53 32

F6rdefjella 1995
Kvota i Førdefjella 7995 var på 9
dyr, fordelt på 4 bukker inntil 55
kg, 2 simler og 3 kalver. Av disse
ble det felt 2 bukker (38 og 53 kg),
2 simler (34 og a2 kg og 1 kalv
(15 ke).

Kalvetellinga som ble foretatt 9.
juli viste 13 kalver i en flokk på 65
dyr, dessuten var det sett noen buk-
ker lenger øst i fjellet.

Totaltellinga ble foretatt 12.
november og dyra ble funnet i
Svartevassbotn mot Kvangrpfjellet.
Her ble 64 dyr telt opp og med de
felte 5 dyra var det ca. 70 dyr i
stammen før jakt. Dette tallet er
noe mindre enn venta ut fra fjorårs-
tallet og klavetallet i 1995.

Fra enkelte hold er det Ønske om
å øke antallet vinterdyr, mens det
fra andre hold blir sagt at det ikke
finst vinterbeite til flere enn der er
i dag.

Framtidig stammestøffelse vil bli
tatt med i driftsplana som skal for-
nyes for 5 år tra 199'7 .
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Ja&cta å S'oreXhwgxx& x'åK&re&rxsrmråde X995
Forelhognaområdet, beliggende i
grensefjellene Hedmark/Sør-Trøn-
delag, er villrein-Norges nordligste
område og dekker et areal på 1776
km'.

Vinterstammen 1995 var på
1600 dyr, men målsettinga er 1700-
1800 vinterdyr.

Knappe halvparten av arealet er
statsallmenning, mens godt halv-
parten er privateiendom gjennom
grunneierlag, utmarkslag, seter-
sameie. bygdesameie og sameier
mellom grunneiere, tilsammen 35
rett ighet shave rorgan isasjoner er
med i villreinområdet.

Det var jaktåpning i Forelhogna
Villreinområde i 1956, og i 1965
organiserte rettighetshaverne seg

med et Arbeidsutvalg (senere Vill-
reinutvalg) som skulle ha den dag-
lise ledelse av villreinområdet.

VILLREINEN 1996

Oppsynsmøter
Fpr jaktstart blir det arrangert in-
formasjonsmØte for oppsynet, der
også folk fra lensmannskontorene
og villreinnemnda deltar.

Oppsynsfolka deltar også på
jegerm@ter fgr jakta i de fleste byg-
der.

Etter jaktslutt samles oppsynet
til et oppsummeringsmBte, der for-
holdene under årets jakt blir tatt
opp og eventuelle erfaringer lagt
inn i neste års tjeneste.

Registreringer 1995
Forelhognaoppsynet har foretatt
registreringer fra 1980 og den sam-
me malen brukes fortsatt, slik at
tallene er sammenlignbare fra år til
år.

Forelhognaområdet har nå kom-
met såpass langt ned på skadesky-

tingssida, at det må vurderes n@ye

hvor den neste prosenten kan hen-
tes inn for å komme enda lengere
ned og her vil opplæring og infor-
masjon settes inn på etterspksplik-
ten og ettersØksretten!

Rapporter/anmeldelser
Totalt er 4 forhold rapportert (2 til
politiet og 2 tll rettighetshaver). 6
forhold er oppgjort på stedet
(oPS).

De fleste av kontrollene i Forelhog-
na blir gjort under slakting, dette
har med den åpne topografien i
området il gjgre. Antall kontrollerte
jegere har gått ned de siste åra, noe
som skyldes begrensede oppsyns-
midler, men også at terrenget er
såpass åpent at det er lett h følge
med under iaktutøvelsen.

Kvote 599
Felt 546
F-To 9I.Z

dyr

l
Oppsynstjenesten
Oppsynskorpset besto i 1995 av II
oppsyn. Oppsynet har begrenset
politimyndighet for 2-årsperioder
og som gjelder for hele villreinom-
rådet. Myndigheten er som "Natur-
oppsyn" og oppsynsfolka kan der-
med brukes til alt naturoppsyn.

Innenfor villreinjaktperioden de-
les oppsynsleiinga på 4 oppsyn slik
at ett oppsyn har ansvaret for
utkommandering og ledelse av
oppsynet ei uke hver. Som koordi-
nator, budsjettansvarlig og rapport-
skriver fungerte fjelloppsyn Terje
Borgos - som er en av de 4.

Samband
Oppsynstjenesten disponerer et
topp modeme VHF-samband med
lukket sambandsnett og basestasjon
på h6gste toppen midt i villreinom-
rådet. Jaktradiokanalene til NJFF er
innlagt, slik at oppsynet kan kom-
me i kontakt med jegeme. Dessuten
stilles sambandet til disposisjon for
Røde Kors Hjelpekorys ved even-
tuelle redningsaksjoner og i den
forbindelse er politiets redningska-
nal last inn.

Historisk oversikt 40 år

1956 - 1995:

Tildelt
t9.789

Felt
16.255

Fellingsprosent

82

Oppsynsdager:

Skadeskyting:

Fordeling:
Stor bukk
Liten bukk
Simle

Kalv

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

66 84 88 88 131 119 132

2.2V0 l.6%a 2.67a 3.170 2.3V0 2.6% 4.170

2.57a

0

6.lvo
0.4va

Oversikt:

Anmeldelser:

Kontrollerte
icaptp I Ø^,

1995 1994 1993 1992 l99l 1990 1989 1988 1987

t110

5l

10

Kommunevis fordeling
Tild.

Midtre Gauldal 116

Holtålen 110

Os 16

Tolga 80

Tynset 143

Rennebu 14

599

eldre eldre
kalv l1l2 år ho hann
61 23 29 46

44 16 21 27

29 12 16 18

31 17 13 16

4372031
5135

2L9 76 102 r49

Felt

totalt
165

108

15

17

r07

I4
546

Vo

94

98

99

96

75

r00
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Noe spesielle var fbrholda i
1995, da det ble jakta og felt endel
dyr under værmessig dårlige for-
hold. Oppsynet hørte skudda, men
klarte i mange tilfeller ikke å loka-
lisere jegerne i sn@byger og tåke-
flak som drev. Likevel ble det ikke
funnet noen flere dBde dyr eller
igjengående skadde dyr, så det
synes som om jegerne hadde situa-
sjonene under kontroll, men det
skal tross alt ikke skytes i skodde
og sn@værl

Konklusjon
Terje Borgos, som har skrevet opp-
summeringsrapporten etter jakta,
konkluderer med at det har vært ei
positiv jaktutgvelse, skadeskytinga
har vært lav, det er registrert bare 2
brudd på offentlig regelverk og 2
forhold til rettighetshaver.

Jegerne får ros for vel utført jakt
og rettighetshaverne for god tilret-
telegging av jakta gjennom gode
overgangsavtaler, noe den hg,ye fel-
lingsprosenten forteller mye om!

Nytt av året var at oppsyn ble
engasjert også etter jaktslutt, med
formål å plukke ut eventuelle skad-
de dyr fra jakta og skadde bukker
etter brunstkamper. Forelhognarei-
nen har godt utvikla gevirer ogføl-
gelig blir flere bukker hengende
fast i gevirene etter brunstkamper
og hver høst blir flere "par" bukker
funnet sammenfiltret i gevirene.
Det var også oppsynets jobb å sjå
etter slike tilfeller.

Under de 10 oppsynsdagene
etter jakt, ble det ikke funnet skad-
de dyr etter jakta, men derimot
avlivet 3 storbukker som var ille
medfame etter å ha vært i kamp
med andre bukker. 2 bukker som
hang sammen i gevirene ble også
funnet, men de klane å springe
jamnsides og stikke seg vekk fra
oppsynet så her vet vi ikke hvordan
sluttresultatet ble.

Oppsynet skal også tre i funk-
sjon under kalvinga, spesielt for å
registrere om det er "innpåslitne"
turgåere og fotografer ovenfor rei-
nen og hvordan hunder i vårfjellet
blir tatt vare pål

Hver høst stryker det med bukker som
blir hengende sammen i gevirene etter
brunstkamper. Oppsynet fortsetter nå
oppsynstienesten etter at iakta er slutt,
nettopp med henblikk på å finne slike
tilfeller og prøve å redde bukkene.
Her to bukker som ble funnet våren etter

I det åpne landskapet som Forelhogna ligger i, er det lett å ha god oversikt
over iaktutøvelsen. Oppsynet foretar kontrollene vesentlig etter at dyret er felt.
Her er det oppsynslederen i 1995, Terje Borgos, som kontrollerer Arne Tverlid,

Samnanger kommune, som har felt liten bukk. FOTO: JONJ.

I

brunstkampen. FOTO: JONJ.
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Villrein
og villreinforvaltning på GrØnland.

Rapport fra en studietur
AV TORE LARSSON OG SVEIN VETLE TRAE

Sammendrag
I denne rapporten oppsummerer vi
våre inntrykk fra en studietur til
Grønland sommeren 1994. Hensik-
ten var å finne ut hvordan det står til
med villreinen på Vest-GrØnland
(R.t. groenlandicus) og hvordan
villreinforvaltningen fungerer.

Villreinen har en cirkumPolar
utbredelse og bebor U5 av jordens
overflate. På grunn av det spinkle
næringsgrunnlaget i nordlige-arktis-
ke områder har arten tilpasset seg
ved en nomadisk livsførsel. Villrei-
nens krav til beiteareal, årstidsvand-
ringer og dens frykt for mennesker,
gør at villreinen kan være en kon-
troversiell art for forvaltningen.

På Grønland er villreinens leve-
områder ennå relativt lite påvirket
av menneskeskapt biotop- og be-
stands-fragmentering slik at opprin-
nelige beiterotasjonsmønstre kan
studeres.

Grønlands villreinforvaltning
preges imidlertid av ressursknapp-
het og kommunikasj onsproblemer.

Hjemmestyret har fredet villrei-
nen for to år enda beitene i store
deler av villreinområdene er sterkt
nedslitte. (Jfr. Hardangervidda på
6017O-tallet.)

Utifra mottoet "Think globaly,
act localy!" bør vi som arbeider med
villreinforvaltning bli flinkere til å

samarbeide. Informasjon og kom-
munikasjon vil i framtida være stik-
kord for å få fram en bærekraftig
forvaltning av verdens villreinstam-
mer!

Forord
Vi vil spesielt takke våre kollegaer,
venner og fangstfolk i Vest-GrØn-
land for deres samarbeid og gode
råd. Hovedgrunnen til at vårt feltar-
beid ble en suksess er takket være
arbeidet og anstrengelsene til mann-
skapet på fiskebåtene som skipte oss

de 20 milene til og fra studieområ-
det, likeså våre kollegaer Pipaluk
Møller Lund og Karl Lund Svens-
son, og ikke å forglemme fangst-
mannen Anthon Egede som vi aldri
behøvde å spØrre to ganger om
hjelp!

Familien Josefsen på tamreinstasionen.
Tore Larsson til høyre. Foro: S. v. TRAE

Innledning
Som et ledd i det interkommunale
prosjektet "Samarbeid om naturfor-
valtning i Brattefjell-Vindeggen
Villreinområde", fikk vi sommeren
1994 anledning til å besØke Nuuk
(Godthåb) kommune på Gr6nland.

Formålet med denne studieturen
var kompetanseutvikling:

1. Studere Grønlandsreinen i sitt
livsmiljp som ennå er relativt lite
påvirket av fragmentering.

2. Studere villreinforvaltningen på
Grønland og utveksle empiriske
data med våre gr6nlandske kolle-
ger.

Det var også g,nskelig å få til en
presentasjon av vårt prosjekt "Sam-
arbeid om naturforvaltning i Bratte-
fj ellVindeggen Villreinområde ".

Som kjent er dette et interkom-
munalt samarbeidsprosjekt mellom
Seljord, Vinje, Tinn og Hjartdal
kommuner i Telemark fylke, Sør-
Norge, der hovedmålet er å sikre
villreinstammens leveområde.

Målsetningen er å få til en sam-
ordnet praksis for naturforvaltning,
arealforvaltning og ressursbruk
mellom de 4 kommunene. (Jfr. vår
prosjektrapport nr.1 - 1993).

Studieturen til Grønland kom i
stand gjennom et samarbeid med
vår grønlandske kollega Pipaluk
Møller Lund. Hun har deler av sin
utdanning fra Norge (Telemark
Distriktshøgskole, Bø) og har tidli-
gere bl.a. arbeidet med satelittkart-
legging av h6garktisk vegetasjon i
området ved Zackenberg i Nord- og
Øst-Grønlands Nasjonalpark.

Møller Lund satte oss i forbin-
delse med Fangerforeningen
(NAPKA{APP), Nuuk Kommune
og Gr6nlands Hjemmestyre.

Vårt motto for studieturen var
"Think globaly, act localy!"
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Villreinen har en cirkumpolar
utbredelse og bebor 1/5 av jordens
overflate. Verdens bestand av vill-
rein og caribou var i 1985 omlag
3.526.600 dyr fordelt på 184 flok-
ker. (Jfr. Williams & Heard 1986.)

Biotop- og bestandsfragmentering
er på global basis to av de mest tru-
ende faktorer for verdens dyreliv.
De siste rester av den engang så
tallrike europeiske villreinen finnes
idag kun i 26 mer eller mindre iso-
lerte villreinområder i S6r-Norge.

Vår hypotese går ut på at villrei-
nens leveområder på Grønland
ennå er relativt lite påvirket av
menneskeskapt biotopÆestands
fragmentering slik at opprinnelige
beiterotasjonsmønstre kan studeres.
LandskapsPkologiske studier vil
kunne gi svar på hvordan villreinen
utnytter beite i tid og rom. Forvalt-
ningsstudier vil kunne gi svar på
hvordan økologisk innsikt best kan
omsettes til praktisk arealforvalt-
ning.

Vår studietur gir selvsagt ikke
rom for sffengt vitenskapelige vur-
deringer. Det er imidlertid vårt håp
at våre inntrykk og synspunkter kan
være et bidrag til den pågående
debatt om hvordan vi skal sikre
villreinens leveområder.

Metode
Vår metode har vaert sammenlik-
nins.

For å sammenlikne gr6nlandsrei-
nen og dens livsmiljØ med den
norske villreinen og ditto livs-
miljg foretok vi en feltvandring
fra Kapisigdlit (fangerlandsby)
til Ameragdlafjorden og videre
til Austmannadalen (Nansens
teltplass!) Vi så på beiteforhold
og observerte rein langs denne
aksen.I tillegg besøkte vi Nipait-
soq og Eqaluit -områdene, samt
tamreinstasjonen ved Itivnera.

For å sammenlikne Grønlandsk
og Norsk forvaltningspraksis i
villreinsaker hadde vi diverse
samtaler med lokale fangstfolk,
tamreinfolk og forvaltere. Vi del-
tok på 2 stØne og 2 mindre
mØter hvor det ble diskutert vill-
reinproblematikk. Vi fikk anled-
ning til å presentere vårt eget
prosjekt "Samarbeid om natur
forvaltning i Brattefjell-Vindeg-
gen Villreinområde". Dialogene

foregikk dels på norsk/dansk,
dels ved hjelp av grgnlandsk
tolk.

* Inntrykkene fra studieturen er
vurdert opp mot egne erfaringer
og observasjoner fra Norge og
Svalbard, samt litteraturstudier.

Områdebeskrivelse
Grønland er verden største øy og
tllhører geografisk den Nord-Ame-
rikanske landmasse, totalareal
2.115.600 km2. Omlag 167o er
isfritt område.

Vår studietur foregikk i Nuuk
kommunes områder på Vest-Gr6n-
land. Fra Nuuk (Godthåp) til Inn-
landsisen er det ca. 10 mil.

o

Tummel
ralik

6

fustmrnnr'
dslen

?t-'>:*

ifr
Nuuk kommune
Vest-Grønland

*;

%ur*

20l0

O Nansens teltplass

Ved innlandsisen. Svein Vetle Trae til høyre.

Canada

/'-trt*'t

vår rute 1994

30

59



VILLREINEN 1996

Resultater
Klima
Til tross for at sydspissen på GrØn-
land strekker seg mot like så sydli-
ge breddegrader som vi finner igjen
i Sgr-Norge karakteriseres klimaet
som arktisk. Dette henger sammen
med at GolfstrØmmen ikke stryker
langs Gr6nlands kyster og begun-
stiger øya med de temperaturer vi
kjenner til fra hjemlige trakter.

Grønlands klima varierer som i
Norge svært fra kysten til bunnen
av de lange fjordene inn mot inn-
landsisen. Kystklimaet er mye fuk-
tigere med mindre temperatur-
svingninger mellom årstidene.

Imidlertid er det verdt å merke
seg at det selv langs kysten må sies
å være et relativt tØrt klima sam-
menlignet med norske forhold. I
årene 1989-90 var gjennomsnittlig
årlig nedbørsmengde 750 mm i
Nuuk (Godthåb).

Det tØrre klimaet gjenspeilte,seg
i vegetasjonen både med tanke på
sammensetning og variasjon. Et
påfallende trekk var en usedvanlig
liten andel myr selv i storskåme,
slake landskapsformasj oner.

Et så tørt klima gjenspeiles også
på hvor sårbar vegetasjon og
humusdekke er mot @delegging ved
tråkk og beite.

Vegetasj onssammensetning
Ris- og lynghei dominerte totalt i
de områdene vi gikk gjennom. I og
med at klimaet karakteriseres som
arktisk kan det ikke sies å være
noen overraskelse at busksjikt kun
fantes på spesielt gunstige steder i
s6rhellinger lite eksponert for vind
og uvær.

Innslaget av lavmatter var sterkt
redusert som følge av hard
beite/tråkkpåvirkning. Imidlertid
kunne det registreres vegelasjons-
rester som tydet at på opprinnelig
store andeler av terrenget hadde
vært begrodd med lavmatter. Inn-
slaget av gras og urter var svæfi
sparsomt, og stort sett lokalisert til
de mest klimagunstige steder.

Til tross for at en må si at vege-
tasjonsbildet bar preg av liten arts-
diversitet var det en etter måten god
mosaikk. I et lite område vi besøkte
som var svært lite utsatt for beiting
fikk vi et godt inntrykk av hvor bra

beiteforhold en kunne forvente å

finne ved mindre beitebelastning
enn det som har vært tilfelle de sei-
nere år.

Slitasje
Vi registrerte sterk slitasje på lav-
beitet. Lavmattene var ødelagt slik
at lokale små ørkener var oppstått
og under spredning. Statusanalyser
for dagens tamreindrift i Godthåps-
fjorden konkluderer med "biologi-
cal breakdown" (Rasmussen 1992
og Lenvik 1993).

Det kalde og tør're klimaet gjør
at en må forvente langsom regule-
ring hos lav. Dette ble bekreftet av
fangstfolk vi snakket med som reg-
net l5-20 ar på regenerering etter
beite. Dette vil si ca. dobbelt så
lang tid som i Norge.

Beiterotasjon
Fangstfolk langt bakover kjenner
situasjonen med beiterotasjon over
årtier (pulserende arealbruk) som vi
og kjenner fra villreinens arealbruk
på Hardangervidda. Fangstområde-
ne ble flytlel etler som reinen i

perioder på flere år benyttet ulike
områder. Slik sett var det ingen
overraskelse over at steder der det
for 20-25 år siden var bra villrein-
fangst omtrent ikke var villrein i
dag. Sentrale områder for villreinen
i Nuuk kommune nå er inn mot
innlandsisen i stØrre grad enn det
var bare 10-15 år tilbake.

Pulserende arealbruk er også
kjent som et vanlig fenomen hos
caribou i Nord-Amerika, villrein i
Sibir, saiga på steppene i Kazak-
stahn og hos gnu og gaseller på
afrikanske stepper og savanner
(Skogland T., 1993).

Dyreliv
Grønland har 7 landpattedyr (8 hvis
man regner med isbjørnen som tar
mestepafien av sin føde fra havet):
rein, moskusokse, halsbåndlemen,
hare, r/yskatt, polarrev, polarulv og
isbjØrn. Havet rundt Grønland yrer
av hte, plankton og virvell6se dyr
og gir næring til en rik fauna. Det
finnes 6 selarter, 16 hvalarter, 100
fiskearter og 170 fuglarter.

Gjennomsnitt nedbØr og temp, Nuuk, 1989-90

Mnd

Jan
Feb
Mars
April
Mai
Juni

Gj.sn. C

-11,1
-12,6
_t3,9
- 4,3
- 1,1

2.4

25 mm
23 mm
40 mm
2O mm
58 mm
61 mm

Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Des

5,1
4,9
1,4

- 1,9
-') L
- 4,8

82 mm
84 mm

2O2 mm
'74 mm
53 mm
29 mm

Vest-grønlandsk villrein. Villreinbeitene på Vest-Grønland er svært slitte. Foro: s. v. rRAE
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Rein
(Rangifer tarandus) er en variabel
dyreart som det er beskrevet et stort
antall underarter av (Banfield
196I). Villreinen vi finner på Vest-
Grønland (Rangifer tarandus groen-
landicus) er i likhet med Peary cari-
bou (R.t.pearyi) relativ langbent.
Innenfor gruppen Peary caribou
som har utbredelse på de arktiske
Øyene nord for Canada og på Nord-
Vest-GrØnland skjer det en gradvis
overgang til den s@rligere caribou
(R.t.groenlandicus) (Jfr. Thomas &
Everson 1982). Den nå utdødde rei-
nen på Aust-Grønland (R.t. eogro-
enlandicus) var en liten rein, med
lys pels og korte bein. Invasjon av
ulv og nediset beite rundt århundre-
skifte var årsak til utdpingen. (Vibe
1967).

I Skandinavia med Svalbard fin-
ner vi 3 hovedtyper rein:
- Tam og vill skandinavisk rein som

tilhører underarten R.t. tarandus.
- Finsk skogrein (R.t. fennicus).
- Svalbardrein (R.t. platyrhynchus).

Den Vestgrpnlandske villreinen
(R.t.groenlandicus) var tidligere
vidt utbredt og tallrik, men har de
siste årene gått sterkt tilbake, sann-
synligvis grunnet overbeiting og
lengre perioder med ugunstig vin-
terklima (islegg).

Vi har også grunn til å anta at
villreinjakta har bidratt til å ta ut de
store og sterke dyrene (geværselek-
sjon). Vi oppfattet at der var et kon-
kurranseforhold mellom fangstfolk
og fritidsjegere.

"Vinterbestanden av rein var for
25 år siden ca. 100 000 dyr, men
tellinger i 1994 viste at stammen nå
er på 10-15.000 dyr.!" (Biolog
Peter Hansen pers.medd.)

Fangerforeningen (NAPK) hev-
der på sin side at villreinbestanden
er langt støfte. (Fangstmann Vittus
Holm pers. medd.).

Utifra Hjemmestyrets bestands-
estimat observerte vi under vår felt-
vandring i løpet av 1 uke ca. | 7o

av Vest-GrØnlands totale villrein-
stamme (Jfr. offisielle tall)! I for-
hold til arealet vi gikk igjennom
virker dette usannsynlig.

Befolkning
Grønlendere er den offisielle beteg-
nelse på befolkningen. som opprin-
nelig var inuit (eskimo). Innbygger-
tallet ligger på omkring 57.000.
Inntil europeemes ankomst var inu-

itenes eksistens basert på jakt og
fangst. Inuitenes tilpassinger for å
overleve under de mest ekstreme
forhold i arktis har ulike tradisjo-
ner, men fellesnevneren er å utnytte
stedlige ressurser. Deres årssyklus
har vært nøye avpasset ressursveks-
lingene i distriktet: eks. Pustehulls-
fangst av sel om vinteren, jakt på
fugl og sel, samt fiske om våren,
fiske og rensdyrjakt om sommeren,
fugl- og seljakt kombinert med litt
fiske om høsten. (Fangstmann
Anthon Egede pers. medd.)

Fangerne og deres familier
omfatter idag omkring 2.50O perso-
ner for hvem fangst er den eneste
eller ihvertfall den viktigste inn-
tektskilde. Utover dette er et bety-
delig antall mennesker avhengig av
fangst som et viktig supplement til
deres inntekter fra f.eks. fiskeri
eller lønnsarbeid. (Jfr. Statistisk
årbok for Grønland 1990 s.125).

Reinsdyrforvaltning
Kommunene på GrPnland har ing-
en reinsdyrforvaltning; alle kom-
munene nektet å være med i 1991.
Hjemmestyret løser alle oppgaver
angående villrein. (Biolog Peter
Nielsen pers. medd.).

Fangerforeningen (NAPKA{APP)
beklager at de ikke får være med i
forvaltningen av viltressursene.
Hjemmestyrethører ikke på forslag
fra fangstfolkene, de danske biolo-
gene bestemmer! (Fangstfolks pers.
medd.).

Alle kommunene har en plikt:
legge ut 2OVo isfritt område til

reinsdyrreservat. Disse områdene
skal friholdes for enhver form for
reinsdyrjakt, dvs. sommer- og
eventuell vinterjakt.

I Nuuk kommune er det oppret-
tet tamreinreservater i Kapisillit og
på de to Øyene BjgrnPen og Stor-
øen.

Da reservatene primært er opp-
rettet med henblikk på å beskytte
reinsdyr, kan det være ngdvendig å
flytte områdene, når de blir for ned-
slitte. Som kjent kan reinsdyrene
beite og tråkke ned vegetasjonen så
meget at områdene misler sin
betydning som fpdegrunnlag. (Jfr.
Hjemmestyrets Reinsdyr-brosjyre).

Villreinen i Vest-Grønland er
totalfredet forelgpig i to år. Denne
beslutningen skyldes at tellingene i
år viser en stor nedgang i bestanden
i forhold til tellinger i 1990. Hjem-
meslyrel argumenlerer med at en
bærekraftig utnyttelse av reinsdyr-
ressursen og ønsket om å få størst
mulig kjøttutbytte til det grpnland-
ske samfunn, i første omgang kre-
ver en forøkelse av nåværende
reinsdyrbestand. (Piniarn eq 1994) .

Det kan etter vår mening se ut
som om Hjemmestyret fokuserer
litt for sterkt på antallet dyr og
glemmer reinsdyrenes livsmiljø.

En må imidlertid være klar over
at Grønlands reinsdyrforvaltning
rår over svært begrensede ressurser:
- Grønland har en biolog ansatt

som kan bruke 1 mnd. pr. år til
villreinforvaltning.

- Det er kun budsjettert med
350.000 kr. pr. år til undersøkel-
ser av vegetasjon, fugl, dyreliv.

Fangstmann Anthon Egede på Vest-Grønland bærer hjem dagens fangst av villrein.
FOTO: S. V. TRAE
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- En ekstrabevilgning på kr 1 mil-
lion skal nyttes til tellinger.

Kulturtradisjonen på Grønland tilsi-
er at alle kan hente kjøtt! Målet for
forvaltningen sier derfor: "det skal
være så mange reinsdyr som mulig,
for så mange mennesker som
mulig!"

Diskusjon
* Villreinen en kontroversiell art
for forvaltningen?

På grunn av det spinkle nærings-
grunnlaget i nordlige arktiske
områder har villreinen tilpasset seg
ved en nomadisk livsførsel.

Villreinens krav til beiteareal,
årstidsvandringer og dens frykt for
mennesker, gjØr at villreinen kan
være en kontroversiell art for for-
valtningen.

Villreinens spesielle tilpasninger
setter krav til langsiktige f6ringer
på arealforvaltning, dette særskilt
med tanke på den naturlige beitero-
tasjon. Områder som i dag ikke
benyttes vil ofte bli utsatt for sterke
utbyggingsinteresser slik at resulta-
tet kan bli et innsnevret eller opp-
stykket leveområde for villrein-
stammen. En må forvente at kravet
om alternativ utnytting av utmark
bare vil bli reist sterkere og sterke-
re i framtida.

Imidlertid er det svært viktig å

unngå barrierer som forhindrer det
naturlige trekkmønster og valg av
beiteområde over tid hos villrein.
Dette stadige byttet mellom ulike
beiteområder er en forutsetning for
å kunne opprettholde en naturlig
tetthet av villrein. Lavbeitene
trenger etter å ha blitt hardt beitet
noen år en "hvileperiode" for å ta
seg igjen. Det er da spesielt viktig å
sikre tilstrekkelig mange alternative
områder slik at ikke de forskjellige
enkeltområder må beites hyppigere
og da på sikt slites ned. Dette vil i
så fall innebære en situasjon med
langsiktig nedsatt bæreevne med
behov for å ha ei lav stamme i

mange år fram til beitene er restilu-
ert.

Grønland har til nå ikke vært
utsatt for barrierebygging i noen
særlig grad. Imidlertid er det i for-
bindelse med tamreindrift satt opp
gjerder som kan sperre av viktige
trekkveier og også utelukke villrein
fra områdene som beite.

* Hva medfredningen?
Villreinen på Grønland er som
nevnt fredet for all jakt. Dette er
gjort utifra målsetningen med
Grønlandsk villreinforvaltning;

Flest mulig grgnlandske innbyg-
gere skal få mulighet til å jakte på
flest mulig villrein (Peter Hansen,
pers.medd.). Resultatene fra tel-
linger foretatt av hjemmestyret er
blitt tolket dithen at stammen ikke
produserer et overskudd stort nok
til at alle mulig interesserte kan
skyte hver sin rein. Et enstemmig
Landsting vedtok at det ikke skal
åpnes for jakt før man har et kon-
trollsystem og nye jaktregler som
fungerer!

Det er 3.000 yrkesjegere og
3.000 fritidsjegere på Grønland.
Disse har tidligere hatt mulighet til
å felle 3 dyr pr. fritidsjeger, mens
hver yrkesjeger ikke har hatt noen
begrensning utover det at de ikke
har lov til å ta med mer enn 6 dyr
hjem av gangen. Det har ikke vært
noen kontrollfunksjon.

Uten å ta hensyn til diskusjonen
omkring bestandsestimatenes grad
av realisme, har fredning av villrein
for jakt likevel interessante effekter.
På grunn av overbeiting og tråkk
fra en altfor stor stamme kombinert
med vanskelige sn6- og isforhold
sank stammen på Hardangervidda
til,totalt 7.000 dyr i 1971. Fredning
ble da innført i2 er 097I/72).Det-
te føfte til en sterk vekst i stammen
igjen. Stammen vokste fortere enn
beitene regenererte, og i 1980 var
stammen på ca. 20.000 dyr, og ny
nedskyting var påkrevd. Disse store
svingningene senker bæreevnen
slik at stammen i mange år må hol-

des på et lavt nivå før beiter og der-
med områdets bæreevne har tatt seg
opp igjen.

Skal man sikre en arts overlevel-
se og produksjonsoverskudd må det
f6rst og fremst taes hensyn til leve-
områdenes beskaffenhet. Det har
sjelden noen hensikt å frede en art
alene hvis ikke man samtidig sikrer
tilstrekkelige livsvilkår, herunder
beitetilgang og leveområder.

En slik situasjon der jakt er nØd-
vendig for å opprettholde en balan-
sert og levekraftig bestand er typisk
ved fravær av naturlige fiender
utenom mennesket for den arten det
gjelder.

"Fredning er et avgjort onde i for-
hold til urørt natur, likesom vakci-
nen er det i forhold til selvf6lgelig
sundhet." (Sitat hentet fra den nor-
ske filosofen Peter Wessel Zappfe).

* Hva ligger i bærevne-begrepet?
Bæreevne er et begrep som benyt-
tes i svaert mange sammenhenger
og b6r derfor være gjenstand for
nærrnere definisjon i denne sam-
menheng. Det taes i nedenforståen-
de ikke hensyn til effektene aY økt
ferdsel og forstyrrelse som fglger
av økI friluftsliv og bruk av motori-
serte kjøretøy. Naturgrunnlaget
uJ,gør basis for diskusjonen.

Økologisk bæreevne er det antall
reinsdyr et område er i stand til å, fø
uten menneskelige inngrep eller
forstyrrelser. En slik bestand vil
være stabil både med tanke på stflr-
relse og struktur. At bestand og
struktur er stabil vil ikke si at disse
faktorene er konstante. De vil
naturlig svinge over tid innenfor

Utvikling av villreinbestanden på Hardangervidda (heltrukket linje) basert på flytel-
linger iårene 1950-1985. Prikket kurve viser andelen simler med kalv de siste 20 år.
(Fra Jakt og fiske nr.4,1985.)
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relativt små intervaller. Dette forut-
setter at @kosystemet som sådan er
intakt med alle de aktører som
naturlig hører med som rovdyr og
konkurrerende arter på beite og
oppholdsteder.

Konkurranseforholdet artene i
mellom endrer seg ikke. Dersom en
av artene skaffer seg et konkurran-
sefortrinn må dette gå ut over en av
de andre artenes utbredelse ("Den
rØde dronning"-hypotesen). Kort-
siktige og langsiktige klimatiske
endringer påvirker konkurransefor-
holdet og bæreevnen over tid.

Endringer i konkurranseforhold har
i hgy grad funnet sted i og med
menneskets utvikling. I tillegg til
nye mer effektive fangstmetoder
har også menneskets motiv for
fangst endret seg. Fra å være et
uttrykk for dekking av primære
behov (mat og klær) har villrein-
fangst fått et økonomisk perspektiv
som gir seg tydligst utslag i tam-
reindrift. Denne historiske endring-
en gjør at vi også kan snakke om
økonomisk bæreevne, dvs. den
bestandstØrrelsen som til enhver tid
kaster av seg et overskudd som til-
fredstiller krav om Økonomisk ren-
tabilitet. Slike krav gjennongår sta-
dig revisjon og blir historisk sett
bare stØrre og større. Erfaringer til-
sier at en stabil avkastning på sikt
er oppnåelig dersom ikke kravene
til økonomisk rentabilitet overstiger
den av naturgrunnlaget begrensede
produksj onskapasitet.

Økonomisk bæreevne må ut fra
ovenforstående defineres som den
bestandstetthet som gir stprst av-
kastning pr. flateenhet. Tilbud og
etterspørsel samt andre prisregule-
rende faktorer sees her borl fra. Vi
ender da opp med at Økonomisk
bæreevne vil være der en oppnår
st@rst produksjon målt i kg. kjøtt,
pels eller andre produkter.

Størst kjøttproduksjon oppnås
ved en stammestørrelse på ca.357o
av 6kologisk baereevne da tetthets-
avhengige bestandsregulerende
faktorer her arbeider for å øke be-
standstØrrelsen opp til områdets
6kologiske bæreevne.

I og med at kjøttproduksjon vari-
erer innenfor det enkelte individs
livssyklus vil det kun oppnåes
resultater ved å manipulere med
strukturen i stammen.

Innenfor økonomisk utnytting av
en art vil en til tross for alle de fak-

seinere åra vært en bigeskjeft.

torer mennesket kan påvirke og
regulere være begrenset av det bei-
tetilbud som er i området. Det hjel-
per ikke å bygge større fjøs hvis en
ikke også får økt tilgang på vinter-
f6r. Slik sett vil langsiktig Økono-
misk tenkning også konkludere
med at bestanden ikke bevisst må
Økes ut over økologisk bæreevne.

* Hvor feiler Jbrvaltningen?
Langsiktig forvaltning av en art må
sees ut fra 6kologiske, kulturelle og
økonomiske hensyn i nevnte rekke-
følge.I og med at offentlig forwalt-
ning er underlagt politisk styring
som kan variere sterkt på forholds-
vis kort tid kan det oppstå situasjo-
ner der inkonsekvent forvaltnings-
praksis og vekslende motiver gir el
noe uryddig bilde.

Imidlertid er politisk styring og
demokrati så grunnleggende og
viktige pilarer i vår1 samfunn at
dette ikke må karakteriseres som
problem. Derimot må det være en
utfordring for fagmiljøer å skaffe
tilveie så gode kvalitative resultater
at disse må legges til grunn ved
politiske vedtak.

Minst like sentralt er det at ikke
fagmiljøer blir stående isolert og
arbeide med sine ting, men derimot
tar imot signaler fra "grasrotnivå"
slik at forskningsresultater og av-
handlinger besvarer de spørsmål
befolkningen er opptatt av. Kvalita-
tivt gode konsekvensutredninger
basert på "føre var"-prinsippet vil
kunne lette beslutningsprosessen i

FOTO: VITTUS HOLM

forvaltningsspørsmål slik at framti-
das veivalg vil kunne utf6res på et
sikrere grunnlag enn det vi har
eksempler på i nær historie.

Situasjonen i dag er preget av en
alvorlig mangel på kommunikajon
mellom beslutningstakere, utredere
og brukere. Konsekvensen av dette
er frustrasjon i alle ledd. I tillegg,
og det må kanskje sees på som
mest alvorlig, vil brukere ofte
neglisjere de retningslinjer de fBler
seg pålagt, noe som skaper behov
for et sterkt regulert samfunn etter
"storebror ser deg"-prinsippet.

Arsakene til dette kan være
mange, men stor geografisk av-
stand fra bruker til beslutningstaker
der utredere fungerer i en isoleft
satelittposisjon er kanskje den vik-
tigste. Dette medfører ofte mangel
på kommunikasjonskanaler og liten
følelse av tilhgrighet og ansvar.

Kommunikasjonsproblemet for-
sterkes av dette ved at mangelen på
kanaler også fBrer til at de ulike
aktørene ser saken fra forskjellige
"kunnskapsplattformer" og dermed
heller ikke snakker samme språk.

* Vil innførsel av hPgarktisk rein
være et alternativ?

Ofte er det slik at en ikke ser verdi-
en av det en har fgr det er 6delagt.
Slik er det også med villreinen og
dens livsmiljB. En representant for
forvaltningen på Gr6nland antydet
at import av Svalbardrein (Rangifer
t. platyrhynchus) kanskje kunne
være aktuelt, da denne tåler arktisk

Sanking av "fellhorn" fra vest-grønlandske villrein har de

t-
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klima meget godt.
Etter vår mening er slik manipu-

lering med natur svært betenklig,
da en heller bør satse på stedegen
reinrase (Rt.groenlandicus) som er
tilpasset leveforholdene på Vest-
Grønland gjennom årtusener. Kar-
dinaleksempel på manipulering fin-
ner vi bl.a. fra norsk skogbruk hvor
granfrg fra Mellom-Europa ble inn-
ført i 60 - årene. (Hartz).

Proveniensen (klimarasen) var
ikke tilpasset norske forhold og
dette fikk bl.a. genetiske og økono-
miske fqlger.

Svalbardreinen ligner mest på
Nord-Au st- GrØnland sreinen
(R.eogroenlandicus), men er likevel
mindre enn denne og av en enda
mer h6garktisk form (Øritsland et
al 1985). Som tidligere nevnt døde
eogroenlandic-formen ut rundt
1900.

Den genetiske avstand (i tid)
mellom Svalbardrein og Pearyrein,
regnes å være ca. 200.000 år.

Svalbardrein er stasjonær, den
mangler flokkinstinkt og den fore-
tar ikke sesongvandringer. Aktivi-
tetsnivå og fluktavstand er spesielt
låg.

Innkryssing av Svalbardrein i
den fennoskandiske reinsstammen
innen Itivnera og Kangerlupiluk
bør diskuteres seriøst (Lenvik
1993).

Konklusjon
Med forbehold om at det er våre
subjektive inntrykk fra en 14-
dagers studietur til Grønland som
ligger til grunn her, tillater vi oss å
lrekke følgende konkl usjoner:

Uniklingstekk
(Jfr. våre observasjoner og disku-
sjon.)

- Reinen på Gr@nland som tidlige-
re var vidt utbredt og tallrik, er
gått sterkt tilbake, sannsynligvis
på grunn av overbeiting og leng-
re perioder med ugunslig vinter-
klima/islegg. Den er forsvunnet
på nord - og austkysten, men fin-
nes i enkelte områder i innlands-
strøkene fra Fredrikshåb i sør til
Upernavik i nord.

- Deler av beiteområdene i Nuuk
kommune er sterkt nedslitt.

- Rømt tamrein innført fra Norge i
1952blander seg med opprinne-
lig Vestgrgnlandsk villrein i
Kapisillitområdet.

Det potensielle jaktpresset
(yrkes-og fritidsfangere) ser ut til
å være stort i enkelte deler av
Nuuks områder.
Geværseleksjon dvs. sterk etter-
strebing av store dyr har presum-
tivt sammen med dårlige vinter-
beiter og islegg førrtll svikt i
reproduksjon.
Økende utfart til reinsdyrområ-
dene med lystbåter og snøscoo-
ter kan forstyrre villreinen og
fragmentere leveområdene.
Grønlands reinforvaltning preges
av ressursknapphet og dårlig
kommunikasjon med de ulike
aktørene innen reinsproblematik-
ken. Kommunene på GrPnland
har som i Norge liten tradisjon i
å arbeide med naturforvaltnins.

Ufordringer.' (Jfr. vårt eget pro-
sjekt i Brattefjell-Vindeggen hvor
utfordringene er analoge med de
gr6nlandske).

- Bryte ned de administrative
grensene som er kunstige i natur-
sammenheng.

- Bevisstgj@re Hjemmestyret,
kommuneadministrasjon, politi-
kere, fangstfolk og fritidsjegere
på de ulike verdiene i naturområ-
dene.

- Utvikle en god naturressursfor-
valtning i et godt samspill mel-
lom forvaltningen og brukere av
natur. Innarbeide prinsippet om
en bærekraftig utvikling der hel-
hetstenkning og ressursforvalt-
ning ikke overskrider 6kologis-
ke, økonomiske og sosiokulturel-
le rammevilkår.

Muligheter
- Få fram kunnskap om lokale

områders pkologiske betydning,
og underbygge prinsippet om at
lokale ressurser bPr være syste-
matisert og ligge til grunn for
forvaltning av naturressurser
som f.eks. villrein.

- Utvikle viltstellteknikken dvs. at
man undersØker bestandens
utbredelse, stØrrelse, livshistorie
og fruktbarhet, og fatter beslut-
ninger ved hjelp av alminnelige
bestandsmodeller.

- Beiteovervåking. DetbØr drives
overvåkninger av langtidsvirk-
ninger av reinens beiting, med
spesiell oppmerksomhet på vin-
terbeitene.
Overvåkningen kan i stor grad

gjøres ved å kombinere konven-
sjonelle metoder med datama-
skinanalyser av data fra satelit-
ter.

- Kartlegging, analyse og illustra-
sjon av konflikter mellom men-
neskelig arealbruk og villrein-
områder kan utføres med teknik-
ker innen geografiske informa-
sjonssystemer (GIS).

- Den Økende menneskelige akti-
vitet i Arktis bør vies spesiell
oppmerksomhet i forhold til dyr
og planters livsbehov og toleran-
segrenser til forandring i deres
miljØ.

- Villreinjakta på Vest-GrØnland
kan legges opp etter det viltstell-
tekniske mønster vi bruker i
Norge med stammevis forvalt-
ning, lokale villreinnemnder/
utvalg og driftsplaner.

- Reinsdyrfowaltningen kan ikke
løses bare en-, fler- eller tverr-
faglig, men forutsetter kommuni-
kasjon mellom de ulike aktørene
(inforrnasjon, diskusjon, konklu-
sjon, tilbakemelding).

- Naturforvaltningen må sette seg
kvantitive, målbare og dermed
operative måI.
Kvalitetsmålet vil da i prinsippet
bli tatt vare på f.eks. et inntakt
høgljellsøkosystem.

Etterord
På global basis finnes kanskje 3.5
millioner reinsdyr.

"Situasjonen for verdens rein- og
caribou-bestander synes lys idet
83Vo av flokkene i Nord-Amerika.
887o av av de europeiske og 68%
av de sovjetiske har Øket i antall i
perioden l9l9-85". (Jfr. Reimers
1989).

I et slikt perspektiv kan man tro
at prat om forvaltning og vem av
villreinens leveområder bare er kri-
semaksimering.

På lokal basis, uansett om vi
befinner oss i Kapisillit-dalen i
Vest-GrØnland eller i Brattefjell-
Vindeggen i S6r-Norge opplever vi
at situasjonen for villreinen slett
ikke er så god: biotoputarming og
fragmentering truer villreinstam-
mene pga. manglende helhetstenk-
ning og koordinering mellom sen-
trale og lokale ledd.

Har vi glemt at reinen var urinn-
våneren som la grunnlaget for
bosetting og kultur i Gr6nland og
Norge, Sibir, Alaska og Nord-
Canada?
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På Sumtangen nedunder Har-
dangerjøkulen har folk bodd, Ievd
av og jaktet på villrein i 8000 år
(Skogland 1985).

Selv i dag er rein og caribou en
del av eksistensgrunnlaget for indi-
anere, inuiter (eskimoer) og samer i
nordområdene (Symington 1965,
Reimers 1986). Foruten å ha blitt
utnymet til jakt har villreinen blitt
domestisert og brukt i ulike former
for tamreinhold (Skjenneberg
1968).

Villreinen er nordområdenes
kanskje største kulturarvl

Bevaring av verdens villrein-
stammer må sees i et nasjonalt og
intemasjonalt bevarings6kologisk
perspektiv. (Jfr. Bemkonvensjo-
nen).

En livskraltig villreinstamme er i

seg selv det besle parameter på at

høgfjell- og arktiske @kosystemer
fungerer.

Utifra mottoet "Think globalY,
act localy!" bør vi som arbeider
med villreinforwaltning bli flinkere
til å samarbeide. Informasjon og
kommunikasjon vil i framtida være
stikkord for få fram en bærekraftig
forvaltning av verdens villreinstam-
mer!

Inuitter med dagens fangst.

For oss to nordmenn var studie-
prosjektet på Vest-Grpnland som-
meren 1994 svært lærerikt;

- på den ene side så vi naturens
storslåtthet.

- på den andre side så vi hvor sår-
bart det arktiske @kosystem er
for menneskets manipulasioner.

Dette maner til etterlanke og min-
ner oss om det lokale ansvar vi alle
har for å ta vare på natur:ressursene,
kulturarven og nænniljØet.

I det perspektiv har studiepro-
sjektet vårt på Vest-GrØnland en

klar overføringsverdi til våre hjem-
lige problemstilling; - bevaring av
villreinstamma i Brattefjell-Vind-
eggen, Telemark, S6r-Norge.
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I flere av bygdesamfunnene våre
utgjøt lordetida en egen epoke,
ikke minst i de innerste vestlands-
bygdene, der det var kort veg fra
lakselv til reinsfjell.

Det var fest når lordene kom til
bygdsl Ofte oppstod det personlige
vennskap mellom verter og gjester.
Ja, i enkelte tilfeller endte det sågar
med giftemål.

Det fins også eksempler på at
lordene oppfgrte seg noe underlig,
som da lord Garvagh d.e. sendte en
kule fra verandaen i grisen til Blin-
demåns på garden Odden i Aur-
land. Det heter at "grisen som stod
å rein, tagde brått!" Men lorden
betalte for den, og det så godt at
Blindemåns tapte ikke på det slak-
tet.

Lorder i l\ord{iella
AV FJELLOPPSYNSMANN PER AKSEL KNUDSEN

"Gamlelorden" og "Vetlelorden"
kom til Aurland fBrst på 1S5O-tallet
og i 1860-åra var lord Garvagh d.e.
i full sving med å kjøpe opp fiske-
retter både i Aurlands- os Flåms-
elva.

Da lakse- og ørretsesongen var
over, dro han til fjells på reinsjakt.

Lord Garvagh hette egentlig
Canning fra først av og kan fgre
slekten sin tilbake til det 13. hundre-
året. Garvagh-navnet har de fra et
irsk gods som de fikk under dron-
ning Elisabeth i det 16. århundre,
mens lordetittelen skriver seg fra
1818. Det skal være tre lorder med
dette navnet som drev jakt og fiske i
Norge. Den eldste drev reinsjakt i
Rondane.

Fra urgammel tid var reinsjakta,
lakse- og Ørretfiske en viktig del av
naturalhusholdningen. Med lordene
kom fjellet, og i særlig grad elvene,
også til å kaste penger av seg. En
av bøndene som var med og kløvde
for "Gamlelorden", sa at etter 14
dager hadde han nok penger til å
l6nne drengen sin for hele sommer-
halvåret.

Lordene skulle ha et tjenerskap
rundt seg, det ble bygd gjestegårder
og en rekke jakthytter rundt om i
fjellet. På sett og vis var lordene
pion6rer som åpnet fjellet for turis-
me. enda før Den Norske Turistfor-
ening ble stiftet. Hallingen Knut
Rishovd var med "Gamlelorden"
som skytter. Han stod for mye av
den praktiske tilretteleggingen og
kjørte lorden på slede i jaktfeltet da
han var blitt gammel og dårlig til
beins.

Da "Gamlelorden" lå i hytta si i
Bakkehelleren, syntes han at top-
pen på Ohmsbreen lignet den svære
kuppelen på St. Pauls-katedralen i
London og d6pte toppen "St. På1",
slik det står på kartet i dag.

Lord Garvagh d.y. som var født i
1852, var med faren på jakt og fis-
ke. Etter farens død i 1871 var det
han som var "Lorden" og fortsatte
med turene til Norge. Han var
imidlertid ikke like dreven jeger
som "Gamlelorden".

Det oppstod et varmt vennskap
mellom Lorden og holingen Lars
Lein (eller Lars Larson Sveingard)
da lorden ofte oppholdt seg i Hol.
Bl.a. kunne han takke Lars Lein for
at han ikke frØs forderwet i fjellet
en gang han skulle opp i Follar-
skarshytta ved juletider.

Lorden elsket fjellet og tilbrakte
mye tid i denne hytta som Lars
hadde bygget for han rundt 1880.
Han ville gjerne at folk skulle kalle
han "Jon Følaskarde".

Lars, som hadde et naturlig for-
hold til rifla som redskap for å
skaffe mat, reddet nok flere skada
rein fra en uviss skjebne. En gang
Lorden hadde fått sikte på en stor-
bukk, stilte Lars seg bak og skjøt i
samme Øyeblikk det smalt fra Lor-
den, - og bukken datt. Da de kom

Leiv
Sveingard
med Lorde-
rifla. Leiv er
i likhet med
bestefaren
en solid kar
som kan det
meste om
fiellet.
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Lord Garvagh d.y. lot prege en medalje
til Lars Lein som takk for lang og sikker
tieneste i fjellet. "Ylgevatn" skal nok
være Ynglesvatn!

borl, viste det seg at det var to
skuddhull. Lorden undret seg over
dette, men Lars sa at kula måtte ha
gått gjennom en fald i huden og

dannet to hull. Senere lot Lorden
prege en medalje om dette mester-

skuddet sitt.
En gang de hadde såret et dYr så

hardt at det var en smal sak for
Lorden å avlive det, sa Lars at det

nok var Lordens skudd som hadde

væra utslagsgivende. Sjøl hadde

han holdt midt i flokken slik at

skuddet hans bare hadde streifet
homet ... Lorden sendte geviret til
England, der det pryder "the inside
of London house in Portman Squa-

re".
Lord GarvaCh d.Y. døde i Eng-

land i 1915. På Sveingard i Sudn-

dalen finner vi fremdeles minner
etter lordetida. Leiv Sveingard,
sønnesønnen til Lars Lein, viser oss

"lorderifla" med kulepung og krutt-
måI. Han har også en vakker me-
dalje som lorden lot prege til beste-

faren for lang og tro tjeneste i fjel-
let.

Kilder: Folk og Fortid i Hol, bind II
Aurland Bygdebok, bind I

Tredje Lord Garvagh

Mer om Lordene Garvagh

"Lord Garvagh tilhørte en irsk adelsfamilie som i tre generasjoner stadig kom over

til Norge. Beitefaren, fØrste lorden, var her allerede for hundre år siden. Han eide et

hus i Frøningen i sognefjorden, hvor han pleide å fiske. Sønnen, annen lord Gar-

vagh, finner ui i tSSO-*"ne i Rondane. Her drev han reinjakt. I 1860-årene forlegger

han sin virksomhet til Vestlandet. I Aurland er han om sommeren en stadig gjest'

Her fisket han laks og når så reinjakten begynte, drog han med hester og stort mann-

skap opp på fjellet rundt Hallingskarvet, hvor han forjaktens skyld hadde oppfgrt en

."1<k" ,ål.ttuer. Vi kjenner restene av 9 av dem, for de er dessverre alle i ruiner' Ja,

av flere er det bare tuftene tilbake. Derimot er tre av hans hytter i Rondane i behold'

I slutten av 60-årene har han sin unge sønn med som var født i London i 1852' Den-

ne tredje lord Garvagh var en stor original som aldri var lykkeligere enn når han

befant seg oppe i våre mest ensomme og villeste høyfjellstrakter bare ledsaget av en

eller to mann fra bygda som stelte for ham. Han var også en ivrig reinjeger.

Hans jaktmarker strakte seg fra Hallingskarvet og oppover til Lærdal. Det er Øde,

"nro.-" og ennå til dels lite kjente trakter selv etterat vi har fått Bergensbanen'

men hva må det ikke ha værti'l}- og 80-årene. Her oppe ved den evige sn@, sier lor-

den i sin interessante bok "The Pilgrim of Scandinavia", som utkom i London i 1875'

tilbrakte han sin lykkeligste tid, for han elsket fjellet med dets ensomhet. Han så på

det som en helligdom, hvor man helst bør være alene. I Follarskaret på Hallingskar-

vet hadde han en stor hytte, og her pleide han å oppholde seg flere måneder om som-

meren sammen med sin stadige jaktkamerat, Lars Lein, men undertiden hadde han

også venner hos seg fra England. Siste gang lord Gartragh var i Follarskaret var I

begynnelsen av 1890-årene. Han døde i 1915.
- 

Hva er det nå som har brakt disse tre lorder hit til landet? De eide jo et stort gods

i Irland med svære innkomster. Hva kan være gmnnen til at de foretrakk det ensom-

me og meget primitive liv oppe på vare hØyfjell for de behageligheter, den komfort

og lulsus som et engelsk herresete fører med seg? Spørsmålet er ikke lett å besvare'

Det er mulig, at de mange interessante og ofte flattefende skildringer fra engelsk-

menns reiser i Norge, som i bokform utkom i England i 1830- og 1840-årene kan ha

hatt noe il gjgre med det. Hvorom alting er, så er jeg overbevist om, at lord Garvagh

ikke liten grad har bidradd til å g1øre vårt land kjent blant engelske spoftsmenn og

herfor bør vi være ham stor takk skyldig."

Dette stoffet er hen-
tet fra Den Norske
Turistforenings
Årbok 1946, skre-
vet av M. BorrellY

Lordehytta
i Follarskaret.
FOTO: H. PLATOU
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