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Redaktørens hjørne
Årets utgave av Villreinen vart et mange siders stØrre blad enn planlagt, og det er tak-

ket være alle interesserte bidragsytere! Får vi først inn stoff som vi mener har interesse

innenfor det vide begrepet villreinforvaltning, må vi også bruke de midler vi har til
rådighet til å fglge opp vår målsetting med bladet!

Vi har denne gangen gjennom flere artikler, og ikke minst bilder, tatt for oss jerven.

Flere vil sikkert spørre; hva har jerven i et villreinblad å gjøre? Dette kommer nok av at

mange av oss har farta i villreinfjellet uten at vi har tenkt atjerven også har sitt leveom-

råde her og at reinen er sterkt knytta opp til matfatet ti1 jewen. For å si det med ord som

brukes i dag; jerven hører til i høgfjells-økosystemet sammen med bl.a. reinen!

I SBr-Norge, her hvor villreinen har fått sin tilmålte piass i naturen, har jerven bare

sporadisk vært innom enkelte områder, mens det i noen områder, bl.a. Snøhetta, har

vært en bestand hele tida. Fra forskerhold betraktes Snøhettaområdet som særs verdi-
fullt, her hvor h6gfjelisøkosystemet i en viss grad er noenlunde intakt, med bl.a. fjell-
rev, jerv og rein, der fjellreven lever på restene etter jeryens måltider.

Sjøl om fjellreven ble freda i 1930, strir arten med å overleve i våre høyfjell. Vil du

vite mer om dette, les artiklen "Fjellfaunaen på Dovrefjell - trekk fra hpgfjellsgkologis-
ke undersøkelser". Les også om jerveforskning i Troms, her finner vi den tetteste

bestanden av jerv i Norge.
I dette nummeret av Villreinen har vi også viet mye spalteplass til en oppdatering av

kunnskapen om villreinområda her i landet. Vi har stort sett brukt samme spØrsmålsstil-

linga vi brukte under en lignende presentasjon i 1989 og lgg0-utgavene av Villreinen.
Alle områda har svart på spørsmåla, og helt oppdaterrpr.lll-97 var opplysningene.

Men etter den tid har villreinutvalga hatt sine årsmøter og allerede når dette bladet går i
trykken, kan tillitsmenn være skifta ut, både i villreinutvalgene, men i mindre grad i
villreinnemndene.

For utenforstående, jegere i særdeleshet, er det hggst aktuelt å ha ei adresse eller et

telefonnummer å henvende seg til for opplysninger om villreinjakttilbud, og her er de

som sitter i villreinutvalgene de mest aktuelle. Kontaktene i villreinnemnda kan også gi

opplysninger og ikke minst kommunene som gir fellingstillatelser på villrein, men for
kommunene har vi ikke f6rr opp hverken adresse eller telefonnummer denne gangen.

Men tillitsfolka i villreinnemndene er kommunenes valgte folk, så pr@v dem! Men
hovedhensikten med presentasjonen av alle villreinområda, er at det kan være snøgt for
egne tillitsfolk å ha de mest relevante data på eget område på et lite konsentrert sted!

Jeg takker aile tillitsfolk i områda som tjenestevillig har bidratt med data om sine områ-

der, håper de far den tiltenkte nytten av dem!

I forrige nummer av Villreinen skrev jeg litt om historikken til bladet, denne gangen

burde jeg skrevet om Villreinrådet som er ansvarlig utgiver av Villreinen. Og det pga.

at Villreinrådet i år passerer 10 år!

I 1987 ble Rådet stifta på Hovden i Setesdal, etter at utsendinger fra villreinområda
allerede i et par ar hadde møttes mer uformelt. Men den aller første kontakten mellom
de fleste villreinområda, skjedde på midten av 7O-tallet i et møte på Otta. Det er mye

historie som det her kunne ha vært interessant å spunnet videre på, men les heller inne i

bladet Jan Hageland-s oppsummering av virksomheta til Villreinrådet!
Ved veis ende for denne bladutgivelsen, den 1 l. i rekka, er det min hyggeiige plikt å

takke for all hjelp fra bidragsyteme både stoff og bilder, det er dere som bærer bladet

fram - år etter år!

Jeg takker også alle som er med i distribusjonsnettet og omsetter bladet, dere er helt

ngdvendige for bladets eksistens og ikke minst takkes DN for positiv innstilling til bla-

det ved økonomisk støtte! Til dere alle som har en sak til neste nummer; nØl ikke med å

skrive eller ta bilder til bladet!
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Sumtangen på Hardangervidda
Fra en tur til " veidekulturens skattkiste"

Det er hgysommermorgen ved Sto-
re-Krekkja, nord på Hardangervid-
da. Vi er i ferd med å gjØre oss klar
til en kulturekspedisjon lengre inn-
over i vassdraget, etter å ha dratt
opp noen ikke altfor tunge fiske-
garn på morgenkvisten. I tillegg til
kollega Olav er fjelloppsyn Bjøm
med som ledsager og båtf6rer, og
velkjent som han er her i sine
hjemlige fjelltrakter - føler vi oss
som fjellgrever der vi seiler vesto-
ver fjellvatnet.

En forsmak
Det går ikke lenge før Bjørn legger
inn til land og ta-r oss med til det
f6rste objektet. Det viser seg å
være en yngre boplass med rester
av ei steinbu på sprsida av Store-
Krekkja. Mye beinrester fra rein
kan sees overalt rundt bua, og sam-
men med små oppmurte jordkam-
mer og andre holdepunkter, vitner
dette om at her har vært base for
fangst av rein i tidlig middelalder.
Vi føIer oss hensatt til fordums vei-
detid og undres hvordan de levde,
folkene her inne for tusen år siden.

Tsrsr oc poro: PEn JononØv

GEN VATN

Langs Draggyfiorden
Fra innoset i Store-Krekkja blir det
en liten oppstigning til fots, langs ei
vilter og buldrende elv mot utoset
på Dragøyfjorden. Så blir det en ny
etappe med båt vestover dette store
fjellvatnet. Her i de øvre deler av
Halne-Æeinvassdraget er fjellter-
renget langt mer kupert enn i de
nedre deler og skulle dermed være
godt egnet for fangst av rein. Like-
vel er det på Østvidda konsentra-

sjonen av dyregraver ser ut til å ha
vært størst, dersom en tar utgangs-
punkt i det som fram til dags dato
er registrefi.

\Iot det forgiettede mal
Vel en times rask marsj er det fra
vestenden av Dragøyfjorden til
Sumtangen. Vi skiller lug med
Bjørn som skal inn til et annet vatn
for å samle inn vannprpver. Ei kraf-
tig regnskur forf6lger oss vestover

Inspeksjon av gammel boplass ved Store-Krekkja. Legg merke til alle beinrestene!

DRAGOY-
FJORDEN

svol
I

+.'+
7

Del av underkjeve funnet ved boplasse-
ne. Tusener av år har gått siden dette
dyret ble avlivet her.

Ved boplassene var det avdekket meng-
der med knuste bein fra reinsdyr.

VESLE
KRÆKKJA
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mot vannskillet og vi finner det
best å krype i le for uværet. I det
blokkrike landskapet her er det
imidlertid ikke stor sak å finne tak
over hodet, og vi benytter dessuten
anledningen til å legge innpå noe
nærende påsmurt. Den gjenstridige
bygen går omsider nordover og
snart når vi hpyden som visualise-
rer vegen mot målet. Dramatisk og
vilt er høyfjellet vestover mot en
delvis tåkelagt Hardangerjøkul - og
Finnsbergvatnet i forgrunnen med
den sagnomsuste tangen. Vi tar oss

derfor god tid til å nyte rundskuet.

Spor etter urfolket
Rester etter 2 steinbuer ved rota til
tangen fanger vår oppmerksomhet
idet vi ankommer dette fordums
veideparadiset. Rundt omkring ser
vi felter hvor humuslaget er fjernet
etler arkeologiske ulgravninger.
Store forkomster, ja hele hauger av
knuste reinsdyrbein har således
kommet til syne. Den kraftige bein-
margen var nok h6yt verdsatt mat,
foruten andre av reinsdyrkroppens
næringsrike deler. Mangfoldet av
tufter og bågåstiller setter fantasien
i sving og en fors@ker å danne seg
et bilde av hverdagslivet her inne
for noen tusen år siden.

Ulike tolkninger
Mange nysgjerrige kulturhistorike-
re har besøkt Sumlangen gjennom
tidene. Alt i 1850 dro cand. theol
Wilhelm Koren hit for å drive kul-
turhistoriske undersøkelser. På den

Finnsbergvatn og Sumtangen sett mot
nord. Bogestiller og hustufter hhv. i for-
grunnen og til venstre.

tid trodde en at det var samer som
hadde holdt til her. Lokale folk i
Sysendalen mente at det var finner,
noe navnet Finnsbergvatn skulle
tilsi. Rundt århundreskiftet kommer
geolog Andreas M. Hansen inn på
at boplassene ved Sumtangen må
ha vært knyttet til den opprinnelige
befolkningen i området. Tolkninge-
ne har vært mange og ulike
omkring denne kanskje mest kjente
av alle fangstboplasser i sør-norske
fjelltrakter. I dag vet vi, på grunn-
lag av senere studier her, at Sum-
tangen med boplasser og fangstan-
legg trolig har vært i kontinuerlig
bruk fra steinalderen og framover
kanskje til Svartedauen. De eldste
dateringene skriver seg fra så langt
tilbake som 8000 år.

Tilbake om Svoi
På tilbaketuren tar Bj6m meg med
innom et stort drivfangstanlegg ved
Svoi (betyr svaberget), beliggende

.:

på eidet mellom Store-Krekkja og
Ørteren. Her kan en fortsatt se

tydelige spor etter ledegjerdenes
stolpefester. Muligens har reinen
her blitt drevet på vatnet og der
blitt drept av jegere i båt. Vi kon-
staterer at fangstkulturen har vært
rik og mangfoldig her på Nord-Vid-
da. idet vi lar oss Øslover sjøvegen
til basen vår.

Om emnet kanJPlgende
kilder nevnes:

Norsk Skogbruksmuseums årbok
nr. 10, 1982-84. Dyregravene på
Hardangervidda.

Universitetets Oldsaksamlings
skrifter nr.77 - 1994. Fangstfolk og
bønder i fjellet.

NOU 1974: 30B. Hardangervidda -
natur, kulturhistorie, samfunnsliv.
Miljøvemdep.

'10#tt

Vandrende reinsdyrflokk innrisset på en beinsplint. lllustrasjon hentet fra boka Hverdagskunst - Verdenskunst.
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Fjellfaunaen på Dovrefjell

- trekk fra høgfiellsøkologiske undersØkelser
AV PER JORDHØY. ARILD LANDA OG OLAV STRAND.

AVD. FOR TERRISTRISK ØKOLOGI . NINA (NORSK INST. FOR NATURFORSKNING)

Historisk tilbakeblikk
Det er seinvinter i fjellet; små
avsmeltede rabber har endret den
hvite viddas preg slik at den fram-
trer som et stort lappeteppe. I skrå-
ninga opp mot fjellet i nord skimtes
flere endeløse rekker med svangre
simler i langsom bevegelse mot
vest. Fra @stlige vinterbeiter inne i
landet har de nå i ukesvis vær1 på
vandring mot de tradisjonelle kal-
vingsplassene i mer kystnære fjell-
områder. Hvert år på denne tiden
forteller instinktet dem at tiden
næfiner seg, da slekten skal føres
videre og at de snart må være på
plass i trygt og godt kalvingsland.

De er nå kommet omlag midt-
veis på denne vårvandringen og her
har mildvær med påfBlgende kulde
laget et hardt og tykt ispanser på
snøen. Heldigvis har sola tint fram
noen lavrike rabber her og der i
sprhellinga, slik at de kan beite litt
underveis. En mils veg lengre @st

har en gruppe ulver tilhold. De er
iferd med å fortære 2 simler de har
drept i l6pet av natten.

Begge reinsdyra har vaert avma-
gret, den ene som følge av høy
alder og nedslitte tenner - og den
andre som fglge av betennelse i
framfoten, på grunn av en gammel
bruddskade.

Ulvene har også vært på ferde en

dagsmarsj lengre @st. Et av de
påspiste dyrene her er overtatt av
en stor hannjerv. Ved hjelp av sine
kraftige kjever har den bitt av hodet
på reinen og sporrekka forteller at
den har dratt det med opp i ei lita
ur, hvor det er blitt gjemt og lagret
for senere bruk. Nå river den og
gnager på ene bogen for å få løst
den fra resten av kroppen.

Et par fjellrever og en st@yende
korp har også oppdaget slakteplas-
sen og mulighetene for å få stilt den
verste sulten. De venter tålmodig
like i nærheten på noen rabber.

Når jerven endelig har fått lØs

framfoten og lunter avgårde med
den, er revene raskt frampå og for-
syner seg fpr jerven kommer tilba-
ke.

Utover den lyse vårvinterdagen
har også korpen og kongeørna fått
en smak av de1 etterhvert oppspiste
reinsdyret.

Denne opprinnelige, fine balansen i
fjelløkosystemet har blitt kraftig
forrykket med det modeme men-
neskets mangfoldige aktiviteter og
inngrep. Ulven er utryddet i våre
sentrale fjellstrØk og jerv og fjell-
rev er truede-sjeldne arter her.

Rester av et opprinnelig intakt
fjell6kosystem finner vi imidlenid
på og rundt Dovrefjell, og for å få

bedre innsikt i dette, har NINA i
76pet av de siste 5 åra gjennomf6rt
et støne h6gfiellspkologisk pro-
sjekt som omfatter jerv, fjellrev og
villrein. Vi skal her resymere noen
aktuelle deler fra disse undersøkel-
sene, med spesiell vekt på fjellrev -
som trolig er den mest utsatte rov-
pattedyrarten - i høgfjellsnaturen
idag.

Fj ellrevens bestandsdynamikk
og sosiale organisering
Fjellreven i Norge ble klassifisert
som sårbar allerede i 1930, hvotpå
den ble fredet. Det samme skjedde i
I9ZB i Sverige og i 1940 i Finland.
Fredningen kom etter en periode
med meget h6yt jakttrykk, og fjell-
reven var på dette tidspunktet for-
svunnet fra flere av de områdene
hvor den tidligere var vanlig.

På tross av at fjellreven nå har
vært fredet i mer enn 60 år, har
ikke arten ekspandert til sin tidlige-
re utbredelse. Flere hypoteser har
blitt framsatt for å forklare artsver-
nets manglende effekt på fjellre-
vens bestandsutvikling, og en må
nå vurdere i hvilken grad fiellreven
kan forvaltes gjennom mer direkte
og aktive tiltak.

Nyere undersØkelser av fjellre-
vens utbredelse har vist at den skan-
dinaviske bestanden i dag neppe tel-
ler mer enn noen 100 individer.

Fjellreven blir ikke særlig gam-
mel og dpdeligheten i løpet av det
første leveåret er ca 1OVo. Derelter
dør ca3O 7a av revene hvert ar. Det
er derfor ytterst sjelden at en fiell-
rev oppnår 8-10 års alder. I og med
at fjellreven også har en bestands-
syklus som f4lger smågnagerne,
betyr dette at en fiellrevtispe ikke
har mange muligheter til å få et
ungekull. Fremfor alt gjelder det at
den som overlever til neste småg-
nagerår blir rikt belønnet ved at den
far mange unger.

Rundt Dovrefjell har vi fortsatt igjen noe
av den opprinnelige fjellfaunaen.

Foro PER JoRDHØY
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Fjellreven - trolig den mest utsatte rovpattedyrarten i dagens norske fiellnatur.
Foro OLAV STRAND

rangstige. Gjennom en hektisk
sommer skal grunnlaget for et selv-
stendig liv legges, og lek er en
svært viktig mekanisme i denne
prosessen. Hvalpene kan "jakte" på
hverandre eller på rester av bytte-
dyr og fjær som ligger på hiet og
"lærer" på denne måten ferdigheter
som de er helt avhengige av når de
om noen få måneder skal jakte på
egenhånd.

Naturen er imidlertid ingen
"barmhjertig bamehage", og blir
det for lite mat er d@dligheten i kul-
lene svært stor. Enkelte ganger kan
hele hvalpekull gå til grunne iIøpet
av et par uker. Etterhvert som hval-
pene vokser til, søker de mer vekk
fra hiet. Deres turer blir lengre etter
som høsten går, og i løpet av okto-
ber/november forlater hvalpene hiet
og legger ut på vandring.

Stillheten senker seg på nytt over
oppveksthiet og bare foreldrene blir
tilbake.

De voksne dyra forlater normalt
ikke sitt leveområde så lenge de
lever, for deres oppgave er å gjøre
alt for å overleve til neste gang
næringsforholdene blir så gode at
de på nytt kan fostre opp et kull
hvalper. De unge revene derimot,
har som mål å finne et ledig hiom-
råde med gode næringsforhold, og
fremfor alt å finne en make så raskt
som mulig. I alle fall fpr neste gang
det er mye smågnagere i fiellet.

Flere av de unge fjellrevene
kommer imidlertid tilbake til sine
foreldre og blir i dette området.
Tålmodig kan de vente på å arve
sine foreldre, og dermed få sitt eget
hi - eller at en av de gamle naboene
skal falle fra. Fjellrevens familie-
struktur ser altså ut til å bestå av
territorielle eldre rever som er eta-
blert på ynglehiene. I tilknytning til
disse finnes flere unge rever som
"flyter" og som venter på å få inn-
pass på ett av hiene.

I løpet av de 6 årene disse studi-
ene har pågått, har samtlige av de
revene som var stedfaste ved hiene
ved starten på studiene, blitt erstat-
tet av unge rever.

Lemen og andre smågnagere er en nøk-
kelfaktor lor fjellrevens reproduksion.

Foro PER JonouØv

Sentralt i fjellrevenes leveområde
ligger ett eller flere hi som brukes
gjennom hele året. Den er helt pris-
gitt disse underjordiske "boligene".

På forsommeren, når ungene er
små, gir hiet god beskyttelse mot
vær og vind, samt andre rovdyr.
Både øm, fjellvåk, rØdrev og jerv
tar gjerrre en fjellrevunge om de får
en mulighet. De gamle hiene, som
har vært brukt i hundreder av år, er
derfor fiellrevens bastioner mot
ytre fiender.

Fjellrevungene blir født inne i
hiet i månedsskiftet mai/ juni. Først
etter fire-fem uker kommer ungene
ut i det fri for å starte tilvenningen
til et selvstendig liv. I den første
tiden etter fødselen bringer hannen
mat til hiet, hvor tispa passer og
ammer hvalpene. Senere, når unge-
ne har blitt tilvendte på fast føde,

frakter både tispa og hannen mat til
hiet. Utenom foreldrene kan det
også være flere andre voksne rever
ved et hi. I de familiene som er stu-
dert på Dovrefjell har disse "ekstra-
foreldrene" vært unger fra tidligere
kull som har kommet "hjem" etter
en korlere periode på vandring.

Atferdsstudier ved hiene har vist
at disse unge revene i liten grad
bidrar med mating av det nye hval-
pekullet, og at de bruker relativt lite
tid sammen med hvalpene.

Hvalpenes oppvekst er en krevende
periode, og konkurransen om mat
er betydelig. I I6pet av sommeren
dannes det et relativt tydelig domi-
nans-hierarki (rangordning) i kul-
let. Gjennom ulike aktiviteter prø-
ver hvalpene hverandre og finner
etterhvert sin plass på familiens
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Radiomerka fjellrev på Dovrefjell.

Det nære forholdet til smågnagere
er et av de trekkene som særpreger
fjellreven i innlandsområder. All
forskning som har vært giennom-
ført så langt viser at fjellrevbestan-
denes reproduksjon i likhet med
smågnagernes forekomst fglger en
tre-til fireårs-syklus. For fiellreven
betyr dette at det er ca tre år mel-
lom hver gang den kan få fram et
større ungekull, og dette er også
forklaringen på at fiellreven får så
mange unger. Dens løsning på et
svær-t variabelt og usikkert miljB er
å få så mange unger som mulig når
mulighetene byr seg, og i et lemen-
år er det mat i overflod. De unge
revene kan derfor få hvalper allere-
de når de er ett år gamle, forutsatt
at de finner et ynglehi og en make.

Overlevelse mellom smågnagerår
kan være nØkkelen til fjellrevens
bestandsutvikling. Saerlig to forhold
ser ut til å være av betydning for
dette; mat for å overleve, og unge
rever for å erstatte de som dør.

Det er mennesket som i dag
regulerer villreinbestandene i Sør-
Norge, og reinskjøttet fraktes ut av
fjellet av jegerr,e. Hvor mye dette
har betydd lor flellrevens nærings-
tilgang er vanskelig å si. men vi vet
at fjellreven spiser betydelig mer
rein og åtsler når det ikke er små-
gnagere i fjellet. Vi vet også, gjen-
nom eksperimenter gjort i Sverige,
at tilføring av ekstra mat både kan
føre til at det er flere fjellrever ved
hiene og at kullstØrrelsen muligens
øker. Videre vet vi at fjellrevbe-
standen avtar i perioden mellom
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hvert smågnagerår, for så å øke
betydelig ved neste smågnagertopp,
når de revene som har overlevd
klarer å fostre fram nye unger.
Fjellrevbestandene er små, og på
grunn av at revene er territorielle er
det bare plass til et begrenset antall
familier innen et fjellområde. Det
er derfor mye som tilsier at innvan-
dring til slike bestander er viktig,
og at nye dyr som kommer inn i en
slik liten bestand vil være av stor
betydning for produksjonen ved
neste smågangertopp.

Gjennom langvarig og nitidig over-
våking av hiområdene kan vi danne
oss et bilde av fjellrevens bestands-
sykluser i ulike fjellområder over
lang tid. Her ser vi for eksempel at
Hardangervidda kan ha h6y unge-
produksjon samme år som Dovre-
fjell har null produksjon av fjellrev.
Dette har sammenheng med at
smågnagerforekomsten kan forflyt-
te seg over tid og gi mye smågna-
gere på Hardangervidda, samtidig
som det er tomt på Dovrefjell. Ett
til to år senere kan bildet være mot-
satt. Dette kan ha vært av svært stor
betydning for fjellrevbestandene,
fordi unge dyr som var født i et
fjellområde kunne vandre inn og
bidra til å opprettholde bestands-
stØrrelsen i et annet fjellområde.
Når så jakta i første del av dette
århundret presset fiellrevbestanden
ned på et minimum, samtidig som
rØdreven har overtatt deler av fjell-
revens tidligere utbredelse, har
summen av dette ført t1l at den opp-
rinnelige dynamikken med inn- og

utvandring mellom fiellområdene
har blitt forrykket. Dette kan meget
godt være en av hovedgrunnene til
at de unge revene ikke finner en
make ved de hiene som i das står
tomme.

Genetisk variasjon som
holdepunkt for mulig
innavl hos fjellrev
Vår forståelse av fjelløkologien har
gjennom de siste 100 år vært hem-
met av tiltagende endringer i sam-
funnsstrukturen, og vi må s@ke stu-
dieområder med opprinnelig og
genuin karakter dersom vi skal
kunne rekonstruere en dynamikk
og et samspill som en gang fantes i
alle fjell. For å øke vår forståelse
trenger vi derfor referanseområder,
slik at vi kan studere kontrastene
mellom fjellet i Norge og andre
områder. Taimyr i Sibir er et slikt
område med opprinnelig preg, hvor
en fortsatt har store bestander av
ulv, jerv, rein og fjellrev.

Vi har blant annet studert fiellre-
vens "gener" på Taimyr, Svalbard
og KolahalvØya, for å se om fjellre-
vene i Norge er mer like hverandre
arvemessig, og dermed preget av at
felles slektninger i st@rre grad har
fått hvalper sammen. Resultatene
fra disse unders6kelsene er entydi-
ge og viser at den norske fjellreven
har liten genetisk variasjon (varia-
sjon i arvestoffet), trolig som en
fPlge av innavl. Hvor mye dette
betyr for fjellrevens bestandssitua-
sjon i Norge vet vi ikke, men en
generell antagelse er imidlertid at
arter som raskt taper genetisk varia-
sjon på grunn av innavl f6r eller
senere også vil vise effekter av det-
te ved nedsatt reproduksjon eller
overlevelse.

Konkurranseforholdet
fjellrev - rødrev
Store fjellområder som tidligere
hadde rike fjellrevbestander er i
dag tomme, og mange av de gamle
fjellrevhiene er overtatt av rØdrev. I
hvor stor grad r@dreven er skyld i at
fjellrevbestanden ikke har tatt seg
opp er fortsatt usikkert. At rødre-
ven har hatt en negativ effekt på
fjellreven er temmelig sikkert.

I fjellområdene øst for Dovre-
fjell (Knutshø og Forelhogna) er
fjellreven borte, og den siste kjente
ynglinga i Forelhogna var på 1960-
tallet. Disse fjellområdene ligger
betydelig lavere enn Dovrefjell og
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den hBydegradienten som har vært i
bruk av fjellrev her de seinere åra,
ligger høyere enn 1200 meter. Hie-
ne rØdreven har overtatt, ligger
overveiende lavere i terrenget.

Bruk av leveområde
hos jerv og fjellrev
Snøhettaområdet og omliggende
fjell er idag det eneste høgfjells-
økosystemet i Vest-EuroPa hvor
jerv, fjellrev og villrein lever i det
samme området. SnØhettareinen er
en av få stammer med opprinnelig
vill ljellrein i Barentsregionen.

Når en planlegger fbrvaltning og
bevaring av arter i fragmenterte
bestander og områder som Sør-
Norge, er deres bevegelsesmønster,
stØr:relse på leveområde og mulig-
heter til inn- og utvandring av stor
betydning. Det er n6dvendig å fin-
ne tetthet av dyr, terrengets bæreev-
ne og de ulike artenes evne til å

bevege seg mellom de ulike områ-
dene. Likeså er deres valg av habi-
tat viktig for å kunne fastslå hvil-
ken andel av hvert område som har
potensiale som et passende leveom-
råde.

Undersøkelsene visle al jervens
leveområde alltid er mye større enn

fiellrevens. Hos jerv var det bare
voksne hunner med nyfødte unger
som benyttet et hi for en periode av
noen få måneder (februar til mai).
Ellers benyttet ikke jervene noe
sentralt område innen de respektive
områdene til hvert enkelt individ.
Voksne hann-jerver benyttet svært
store områder gjennom året, i gjen-
nomsnitt 763 km'.

Fordelingen av hPgdesoner som
jerwen benyttet var ikke forskjellig
fra tilgjengelig fjell i området. Det
var imidlertid en klar forskjell mel-
lom jervens områdebruk sommers-
tid og om vinteren. I vinterhalvåret
brukte jerven mer av de lavere h6g-
delagene, mens den generelt brukte
en vidt spekter av hBgdelag fra
alpine til lågalpine områder såvel
som fiellskogbandet. Fjellreven
brukte et målbart hgyere hggdelag,
når vi sammenlignet dens område-
bruk med tilgjengelige områder i
SnØhettaområdet. Fjellreven valgte,
i motsetning til jerven, ikke noe
forskjellig hPgdelag mellom som-
mer og vinter.

I SnØhettaområdet kjenner vi 20
primære fjellrevhi som har vært

Jerven har sitt leveområde i uret og ofte "vanskelig" terreng. Her har Roy Andersen
virkelig kommet innpå jerven i daglegret og tatt noen unike bilder!

- Uff, jeg er så trøtt, må strekke meg og giespe
så du får sjå den fine tanngarden jeg har!

- Ånei, det er kanskie best ieg legger ut på en ny vandringstur
- folk stoler ieg ikke På!

Jervforsknins i NINA. alle tre foto Roy Andersen

- Hva er det som uroer meg i dagsøvnen?
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Dagens bestandskontroll av villrein ved jakt, samt fravær av en intakt rovdyrfauna,
påvirker fiellrevens næringsmuligheter om vinteren negativt, ved at det er mindre til-
gang på åtsler.

brukt i dette århundret. Gjennom-
snittlig hgydenivå for disse hiene er
på 1285 moh. + 105m. Hiene hadde
et netl av gangsyslemer og bar preg
av å ha vært benyttet i flere tiår og
endatil århundrer. Det ble i studie-
perioden registrert 9 primære jerve-
hi i Snøhettaområdet og i gjennom-
snitt lå disse 1075 moh. Hiene, som
var gravd inn i snø langs steile berg-
hellere, var plassert i bratte dalsider
med tilknytning til grov ur.

Vedrørende inn/utvandring til andre

fiellområder ble det ved radiopei-
linger registrert at en voksen hann-
jerv hadde 2 turer inn i Trollheimen
gjennom parringstida i 1994, mens
en ung hannjerv utvandret til Nord-
Ottadalen sommeren 1995. Det har
for@vrig årlig vært rapportert spor -
eller synsobservasjoner av jerv som
har krysset ferdselsårene rundt SnØ-
hettaområdet.

Våren 1996 ble ei 1-årig jervetis-
pe påkjØrt og drept av en lastebil
ved Gjøra i Sunndal.

Av fiellrevene som ble radiomer-
ket ble det registrert ett tilfelle hvor
et individ vandret ut (til Rondane).
De fleste hvalpene vi holdt kontakt
med retumerte til hiet for å leve der
som voksne sammen med sine for-
eldre.

Selv om jerven er større enn fjellre-
ven og følgelig har et stØrre matbe-
hov, ser det ut til at jerven har et
mye videre register av pkologiske
tilpasninger enn fjellreven. Jerven
benytter en langt stprre nisjegradi-
ent enn fjellreven. Jervens kraftige
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kjever gjør den istand til å knuse
grove bein av for eks. elg og utnytte
beinmargen. Jerven har med sin
stØrrelse også bedre evne til å for-
svare åtsler/byttedyr enn fjellreven.
Velkjent er også jervens oppdeling
og lagring av støffe byttedyr.

Jervens byttedyr i
Snøhettaområdet
Denne delen av hggfiellspkologi-
prosjektet har hatt som mål å under-
søke betydningen av rein. sau og
smågnagere som byttedyr for jer-
ven.

Jerven har primært utviklet seg som
en åtselsspiser på klauvdyr og er en
lite effektiv jeger på vill fjellrein.
Utbredelsen sammenfaller da også
med vill og tam rein som nok er den
viktigste føden vinterstid. Jerwen er
en generalist som kan utnytte et
stofi spekter av byttedyr etter fore-
komst. Når det er lite av en type
byttedyr har den evnen til å utnytte
andre typer byttedyr.

Smågnagere
Jerwens ynglesuksess økte med økt
tilgang på smågnagere. Utryddelsen
av de mer effektive rovdyrene (for
eks. ulv) kan ha en negativ effekt på
jervens tetthet, som f6lge av mindre
byttedyrrester for åtselsspisere som
jerven? Om Snøhetta-området på
grunn av dette og andre forhold som
forstyrrelser, menneskelig aktivitet,
har en 1åg bæreevne for jerv, eller
om jervens relativt låge tetthet skyl-
des at bestanden enda ikke har eta-
blert seg skikkelig, er usikkert.

Villrein
Underspkelsene viste ingen positiv
sammenheng mellom antall jerv
eller jervens yngling og vinterstam-
men av rein. Villreinjegere observe-
rer hver høst at jerwen samler slakte-
avfall etter jakta. I hilokalitetene ble
det funnet rester fra storvilt som er
skutt om høsten, samt rester av sau
og slorfe. Dette viser al lispene
begynner å lagre mat et halvår før
de får unger i februar/mars.

På tross av stor feltinnsats ble det
kun gjort 5 observasjoner av jerve-
drept rein, alle eldre simler.

Undersøkelsene viser heller ikke
lavere kalveproduksjon i dette områ-
det sammenlignet med Hardanger-
vidda som har mange likhetstrekk
med SnØhettaområdet (beite- og
bestandsutvikling) og som er uten
jerv.

Villrein har utviklet en strategi hvor
simlene går ut av flokken og gjem-
mer seg under fødselen, gjeme i
hpgalpine og uoversiktlige områder.
Sammen med den korte og synkrone
kalvingsperioden er dette antatt å
være en tilpasning for å unngå å bli
drept av rovdyr. Jervens hi ligger
imidlertid ofte nær kalvingsområde-
ne, og det er rapportert 6 tilfeller
hvor jerv har drept simler rett før og
under kalving. Forgvrig viste bytte-
dyrrester ved jervhiene at reinskal-
ver forekom i dietten i denne perio-
den, og vi fant at antall registrerte
jervhi tilsynelatende påvirket kalve-
produksjonen negativt. Det var like-
vel ingen sammenheng mellom kal-
veproduksjon og hvor mange hval-
per jervetispene fikk fram. Fordi
jervens hiperiode overlapper med
parringstiden, blir hiområdene
regelmessig besøkt av voksne han-
ner og i tillegg unge jerver fra tidli-
gere kull. Den tilsynelatende negati-
ve effekten antall jervhi har på kal-
veproduksjonen er derfor trolig et
resultat av hgy jervetetthet i kal-
vingsområdene og ikke jervtispa
alene. Dette er også vår eneste mål-
bare antagelse på at jerv dreper kalv
i en viss utstrekning.

Sau
I Snøhettaområdet er jerven en
betydelig predator på sau og da
især lam. Det ser likevel ut til at
sau som byttedyr har liten effekt på
jervens antall eller reproduksjon. Vi
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fant heller ikke noe forhold mellom
antall smågnagere og sauetap som
kunne tyde på at det ble tatt flere
sauer i år da det var lite småsna-
gere.

Anvendt litteratur er i sin helhet hen-
tet fra fglgende artikler (i trykk)

Landa, A,, Strand, O., Linell, J. og

Skogland, T. Bruk av leveområde hos

to uuede afier i fjellandskapet; jerv og

fjellrev. Norsk institutt for Naturforsk-
ning.

Landa, A., Strand, O., Swenson, J.,
Jordhgy, P. og Skoglan d, T . 1997 . Jer-
ven og dens byttedyr i SnØhettaområ-
det. Norsk institutt for Naturforsknins.

Strand, O., Zimmermann, B., Landa,
A. og Skogland, T. 1997. Sosial orga-
nisering hos fjellrev i et alpint miljØ.
Norsk institutt for Naturforsknine.

Strand, O., Landa, A. og Solberg, E.
1997. Fjellrevens bestandsdynamikk;
betydningen av asynkrone bestands-
fluktuasjoner i et fragmentert landskap.

Norsk institutt for Naturforskning.

Strand, O., Landa, A., Linell, J. D. C.
og Skogland, "1. 1991. Rødrevens for-
trengning av fjellrev; interspesifikk
konkurranse i naturlig fragmentert habi-
tat. Norsk institutt for Naturforsknine.

Strand, O., Mjølnerød, I. B., Skog-
land, T, og Jakobsen, K. 1997. Gene-
tiske effekter av 6kologisk isolasjon;
fjellrev som bevaringsbiologisk modell-
art. Norsk institutt for Naturforsknins.

Fokusering på

kraftledninger og villrein

I forbindelse med planer om byg-
ging av flere nye kraftledninger i
Spr-Norge, er forholdet mellom
kraftledninger og villrein blitt
fokusert på. Statnett såg derfor
behov for å øke kompetansen
omkring villrein og kraftledninger.
På bakgrunn av dette kalte Statnett
inn til et møte mellom DN, NINA,
NVE og Statnett SF for å lufte tan-
kene om et forskningsprosjekt på
kraftledninger og v i I lrein.

Dette møtet valgte ei arbeids-
gruppe med folk fra DN, NVE og
Statnett SF, som fikk i oppdrag å
avvikle et oppstartseminar. Med
forelesere og deltakere av nØkkel-
personer fra offentlige organer og
noen private. ble dette seminaret
holdt 13. februar 1997.

F6lgende forskningsmiljger ble
presentert:

Norsk Institutt for Naturforsk-
ning (NINA), Universitetet i Oslo-
Biologisk institutt, Institutt for bio-
logi og geologi-Universitelet i

TrØmsd. Institutt for arktisk veteri-
nær-rnedisin, Institutt for jord- og
skogkartlegging og Norges Teknisk
naturvitenskapel i ge Universitet.

De aktuelle problemstillinger for
forwaltere og utbyggere ble fore-
dratt av:

Rein Arne Golf, Lærdal-Årdal
grunneierlag

Nils Valland, Fylkesmannens
miljøvemavdeling, Aust-Agder

Siri Parmann, Samarbeidsrådet
for naturwemsaker

Astri Svenkerud. Statnett SF
Lars Ame Bay, Setesdal-Ryfylke

villreinnemnd/Vi llreinrådet
Harald Rundhaug, Reindriftsfor-

valtning
Bjarte Guddal, Norges vassdrag

og energiverk
Johan Danielsen, Direktoratet

for Naturforvaltning

I tillegg ble det fra flere presentert
målsettinga med prosjektet og gitt
en utfprlig oppsummering av kunn-
skapsstatus av Eigil Reimers, Uni-
versitetet i Oslo, Olav StrandÆer
Jordhøy, NINA og Christian Nelle-

mann, Norsk institutt for jord- og
skogkartlegging (NUOS).

Bjarte Guddal (NVE) summerte
opp hvilke kraftledninger som
NVE nå har inne til behandling kan
komme i konflikt med villrein:

* 300 kV Øyberget-Yågåmo
* 300 kV Borgund- Øvre Ardal
* 42O kY Tonstad-Saurdal
* 420 kY Kristiansand- Holen
* 42O kY Nesflaten-Kvildal
* 300 (420) kV Sauda-LiastØlen

Det videre arbeide
Det skal jobbes fram et forprosjekt
og styringsgruppa for dette fikk
representanter fra DN (Johan Dani-
elsen), NVE (Jan Henning L'Abde-
Lund), Samarbeidsrådet for natur-
vemsaker-SRN (Jan Olav Nybo),
Villreininteressene (Lars Arne
Bay) og Statnett SF (Magne Maur-
set).

Møtet diskuterte også om refe-
ransegruppe skulle etableres som ei
rådgivende ressursgruppe. Statnett
tok på seg ansvaret med å dra det
hele i gang ved å kalle inn sty-
ringsgruppa til første mØte.

All delte fra seminarrapporten
som Kai Nybakk, Statnett SF har
sammenfatta.
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Overvåkingsprogram for hjortevilt - Villreindelen
Tilvekst og struktur i villreinstammene 1996

Forord
Overvåkningsprogrammets første
periode (1991-95) er nå sluttfgrt og
oppsummen.

Resultatene skal være et viktig
fundament for en baerekraftig vill-
reinforvaltning inn i framtida. Det-
te må være en fortlBpende prosess
dersom en til enhver tid skal kunne
fange opp signaler naturen selv gir
om tilstanden i fjellgkosystemet.
Derfor er programmet viderefprt og
i det f@lgende oppsummeres resul-
tatene fra årets tellinger.

Reinen har spesiell atferd i for-
hold til de andre hjorteviltartene.
Dens spinkle livsgrunnlag n@dven-
diggjgr en pulserende og omfatten-
de arealbruk - som igjen gjør den
svært sårbar overfor menneskelig
virksomhet. Overvåkningsprogram-
mets villreindel er derfor i en sær-
stilling.

Stort sett har framdrift og gjen-
nomfpring i 1996 gått etter planen.
Oppbyggingen av kontaktnett mot
den lokale villreinforvaltning er
under stadig utvikling og gjør over-
våkningen til et enda bedre verkt6y
for forvaltningen. Totalt sett har
villreininteressene fortsatt mye å
hente gjennom kontakt/samarbeid
rundt omkring i landet. Dette må
også vi være bevisst på når nye
prosjekt planlegges.

VED PER JORDHØY OG
OLAV STRAND

Område

Villreinens rike. Fra Grøvudalen i Snøhettaområdet mot sør.

Områder og metodikk
Overvåkningsområdene represente-
rer bredden i miljøfaktorer som vill-
reinen er underlagt innen sitt norske
utbredelsesområde. Alle disse
områdene har vært underlagt tilsva-
rende overvåkning etter samme
metodikk i en årrekke. før dette
programmet ble oppstartet. Kalve-
tellinger, eller overvåkning av til-
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vekst, skjer i juni/juli gjennom fly-
fotografering av fostringsflokker.

Strukturtelling, skjer fortrinnsvis
om høsten fra bakken, når alle kate-
gorier dyr er samlet i brunstflokker.
Målet er da å få talt opp minst halve
stammen slik at en kan få et repre-
sentativt uttrykk for kjgnns- og
aldersfordelingen i stammen. For en

Tabell l. Kalvetelling i overvåkingsområdene

Af: Antall flokker
Tot: Totalt antall dyr i opptalt
SU: Simler-ungdyr
K: Kalv

B: Bukk
K/S: Antall kalv/100 simler-

ungdyr + 95Va konfidens-
intervall

Dato Af Tot
I 130

SU K K/S
Forelhog4a
Rondane Sør
Rondane Nord
Rondane Midt

23.06 24 658
3r6

397 75
24.06
24.06
24.06 5 1033

190
806 558 222
506

26

24.06
614 -) --) -)

672 419 243
rr3t l6e 366
2s2 68 37.0+6.0

,40 a-.L< )

lo
10

25.06
25.06
25.06 -16-t

zz+i

184
^a-zJ/ 118

Setesdal-Ryfylkeh
Hardanservidda
Svalbard

r0.07
t9.07

1
o I2O19

t52 423

r498 627 222 41.9+2.0
6901
301

3078 2034
JZ 90

Totalt overv.omr.
Svalbard-døde dvr

60.3 +3.0
60.1+4.4
39.8 +3.6
49.4+3.2
57.8+3.8
41.6+3.0

SnØhetta Vest

44.6+\.0
10.6+4.0

10

24-28.1

26
20686 12521 5674 249r
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mer inngående metodikkbeskrivel se

vises til Jordhøy et. al (1996).

Resultater
Kalvetellinger 1996
Det ble i perioden 23.06-
3 l.O7 .1996 gjennomfgrt flyfotogra-
fering og bakketelling (Svalbard)
for å få oversikt over kalvetilvek-
sten i de villreinområder som inn-
går i overwåkningsprogrammet for
hjortevilt. Tabell 1 viser resultatene
fra de enkelte områder.

Gjennomføring og kommentarer:

Forelhogna
Flyger: Erik Haugseggen, Røros.
ObservatørÆotograf: Jon J. Meli,
Os og Per Jordhgy, NINA.

Flokkene gikk under tellingen
svært spredt i området slik at det
var tidkrevende å få utfØrt arbeidet
på en tilfredsstillende måte.

Det ble funnet 24 flokker og de
to største talte omkring 100 dyr.
Fotograferingen ble gjennomf6rt
under brukbare vær- og lysforhold.
Antall kalv/100 simler-ungdyr (S 1

år+) ligger litt under nivået de siste
ara i Forelhogna, men viser likevel
det desidert mest stabile tilvekstni-
vået over tid, sammenlignet med de
andre overvåkningsområdene.

Innslaget av voksenbukk i fos-
tringsflokkene var lite - tallet for
voksenbukk skriver seg i stor grad
fra rene bukkeflokker.

Knutshø
Flyger: Bjøm Fossum, Lilleham-
mer. Observatør/fotograf: Ole Solli-
en, Sollia og Per Jordhøy, NINA
(samme mannskap i Rondaneområ-
dene).

På forhånd var dyra lokalisert
av Oddmund Jakobsen fra villrein-
utvalget i Knutshø, og vi visste der-
for grovt sett hvor vi skulle søke
etter dem. Dyra ble derfor raskt
funnet i området Haugtjønnin - Ris-
berget og fotografert under fine for-
hold. Vanligvis går fostringsdyra
samlet i en eller to flokker her, men
i år var det mer oppsplitting i min-
dre flokker. Kalvetilveksten er mar-
kert lavere enn i fjor, da den var
h6yest for dette området i hele
overvåkningsperioden, 199 | -95.

Septembermorgen ved Tjohollegret i

Forefhogna. Det kan være fint i fjellet
under strukturtellinga!

Foro PER JonoHøv

Bukkeflokkene gikk for seg selv
i fjellområdene mot Folldal (Odd-
mund Jakobsen pers. medd.).

Rondane Sørområde
Det tilhører nesten unntaket at en
finner dyra i Rondane Sørområde
på denne tida av året. De har en
sterk tendens til å stå nede i skog-
områdene mot Østerdalen, men
både ved arets telling og ifjor fant
vi imidlertid dyra ovafor tregrensa.
Etter et kort sØk rundt de tradisjo-
nelle vårbeiteområdene ved Søk-
kundsjøene og på myrene sørover,
ble hovedflokken av fostringsdyr
funnet ca. 2 km sØr for Møkleby-
sjøen, forøvrig på samme sted som
i fior. Sammenlignet med tilvekst-
tallet i fjor 1å kalveandelen i år
markert hgyere.

Rondane Midtområde
Det ble funnet 4 fostringsflokker
mot Sollia, 2 ved Snuskletten, som
kom opp fra skogen, og 2 ved Gr@-

tØrbekken. Vanligvis har vi funnet
flokkene her hPyere opp i fjellet
rundt Dørmyrin. En sen og kj6lig
vår kan ha vært en av årsakene til
at dyra oppholdt seg såvidt langt
nede. Kalvetilveksten ligger noe
under fjorårsnivået (ca 5Vo), men
ser i et tidsperspektiv ut til å være
relativt stabil.

Rondane Nordområde
Det ble funnet en ren fostringsflokk
i de tradisjonelle vårområdene
langt vest, på n6yaktig samme sted
som vi fant storflokken i fjor (2 km
sØr for Fokstua). Kalvetilveksten
ligger en tanke h@yere enn foregå-
ende år som var den laveste målte i

perioden. I I99I var den på 64
kalv/100 simler-ungdyr (S 1 år+)
og tilvekstnivået har over tid et
langt mer varierende mønster her
enn i Midt- og S6rområdet.

Snøhetta Østområde
Flyger: Bjørn Fossum, Lilleham-
mer. Observ atør /folograf: Rolf Sør-
umgård, Lesja og Per JordhØy,
NINA (samme mannskap i Snøhet-
ta Vest og Nord-Ottadalen).

Flokkene ble tradisjonen tro
funnet i området mellom Amotsda-
len og Drivdalen, nærrnere bestemt
rundt om i Tj6nnglupen. Etter kal-
ving, som foregår i områdene vest
for Grøvudalen, trekker fostrings-
flokkene østover til disse traktene.
Her i høg- og mellomalpine fjell-
områder står de utover til først i
juli. da de sprer seg mer utover i

sommerbeiteområdene.
Kalveandelen viser i år en

Økning i forhold til i fjor, og ligger
forøvrig klart innenfor variasjons-
bredden over en 2O-årsperiode.

Som vanlig under kalvetellinge-
ne her, var det ikke innslag av vok-
senbukk i fostringsflokkene. Opti-
male lys- og værforhold forenklet
såvel lokalisering som fotografe-
ring av flokkene.

Snøhetta Vestområde
Det ble funnet en større fostrings-
flokk i Stordalen ved Midtlægret
(I74 dyr) som hadde en kalveandel
på 50 kalv/100 simler-ungdyr.
Flokken inneholdt foruten kalv
overveiende simler 1 år+ (kun 3

ungbukker iflg. kontrolltelling fra
bakken vÆan Sæter). Sammenlig-
ner vi tilveksten i denne flokken

11



VILLREINEN 1997

med fjorårets tall fra Stordalen (192
dyr og en tilvekst på 46,2 kalv/l00
s-u) er det en viss økning.

I tillegg fant vi under kalvetel-
lingen i år 2 flokker i området
Langtjønn-Gravdalen, hver på
snaut 40 dyr. Disse inneholdt til-
sammen rundt 15 kalv/100 simler-
ungdyr, med andre ord en svært lav
kalveandel. Totalt for hele Vestom-
rådet kom en da ut med 252 dyr
(184s-u, 68 kalv) og et tilveksttall
på 37 kalv/l00 simler-ungdyr i
1996 (tabell 4 ). Dette er betydelig
lavere enn i Østområdet .

Nord-Ottadalsområdet
(Reinheimen)
På oppdrag fra Villreinutvalget ble
det også i dette området foretatt
kalvetelling i år, og vi velger å ta
det med her selv om området ikke
inngår i overvåkningsprogrammet.

Dyra befant seg svært spredt i
området, på begge sidene av Lorda-
len, og vi måtte bruke mye tid på å
lokalisere flokkene. Kalveandelen
av opptalte dyr ble beregnet til ca
50, og dette er på samme nivå som
ved de siste tellingene i området
(1993 og 1.994 hhv.51,5 og 52,3).
Totalt antall fotograferte dyr er
beskjedent og må tas i betraktning
når en benytter tilveksttallet til
beregninger.

Setesdal Ryfylkeheiene
Flyger: European Helikoptercenter,
Sandefjord.
Fotograf: Per Jordhgy, NINA.
LoggfgrerlobserwatØr: Jon Haugen
og Ola MostøI, Oppsynet-Villrein-

nemnda. For@vrig var f6lgende per-
soner med på kontrolltellinger fra
bakken like i etterkant av flytelling-
en: Lars Arne Bay og Geir Hov-
land, Statsskog Sørlandet, Jon
Erling Skåtan, Kurt Gjerstad, Jøren
O. Ousdal og Anders Ims.

En stor del av bestanden ble
funnet og fotografert. 3 flokker ble
funnet i Sørområdet. mens 4 flok-
ker ble funnet i nordområdet. Det
var meget gunstige værforhold
under tellinga/fl yfotograferinga.

Kalvetilveksten ligger betydelig
hgyere enn for foregående år, men
over tid innenfor den normale vari-
asjonsbredden for området.

Hardangervidda
Flyger: Helikopterteneste,
Kinsarvik.
Fotograf: Olav Strand, NINA.
Loggfgrer-obserwatØr: Sverre Tvei-
ten, Oppsynsutvalget.

I et samarbeid mellom NINA og
OFS (Oppsynsutvalet for Hardang-
ervidda) ble det den 19.01.1996
gjennomfgrt kalvetelling på Har-
dangervidda for å få holdepunkt om
tilvekst i stammen. Hovedtyngden
av dyra som ble funnet i forbindel-
se med tellingen stod relativt langt
vest, i området ved Urabu, Moldnu-
ten, Låghelleren. Det ble benyttet
helikopter av typen Ecureuil under
selve tellingenffotograferingen.

Tilveksten er regnet ut til å være
44,6 kalv/IoO simler-ungdyr, som
er relativt likt fjorårets tilveksttall.
Resultatene skulle derfor gi en rela-
tivt god indikasjon på tilveksten i
stammen.

Svalbard (Reindalen m.fl .)
Tellemannskap: Kåre Guldvik og
Per Jordh6y, NINA.

Se egen rapport senere i artikke-
len.

Strukturtellinger 1996
Det ble i 1996 gjennomfprt struk-
turtellinger i alle områdene som
inngår i overvåkingsprogrammet,
med unntak av Setesdal-Ryfylke-
heiene, hvor tellingene ble forhin-
dret på grunn av dårlig vær. Resul-
tatene er vist i tabell 2. Tellingen i
Rondaneregionen foregikk på vin-
teren som tidligere år.

Gjennomføring og kommentarer:

Forelhogna
Det ble den 23-25.09.96 gjennom-
ført strukturtelling i Forelhogna
villreinområde. Tellingen ble utført
av Jon J. Meli og Hallvard Urset
(Villreinutvalget i Forelhogna), Per
JordhPy, NINA og Eli Kvingedal,
NINA.

FØrstnevnte lokaliserte dyra for-
ut for tellingen slik at opplegget
skulle kunne gjennomf6res raskt og
effektivt. Det ble funnet i alt 1019
dyr fordelt på 17 flokker i område-
ne Tverrfiellflågån, Ytangene,
Hestfjellet, Grøntjønnan. Den gjen-
nomsnittlige flokkstØrrelsen var
følgelig 60. Resultatene (tabell 2.)
viser at voksenbukkandelen synes å
være på nivå med tidligere (litt
hgyere enn i 1995).

Rondaneregionen
Det ble i perioden lI.O4-
18.04.1996 gjennomfgrt struktur-
telling i Rondaneområdene. Telle-
mannskapet bestod av Amund Byr-
løkken og undertegnede. .1-ellopp-
synsmennene Hans Bondal, Egil
Soglo og Erik Winther deltok også.

Kvalitativt vurderes resultatene
for Rondane Midt- og Nordområde
som rimelig sikre, med bakgrunn i
de gode forholdene vi hadde både
under rekognosering og telling,
samtidig som det aller meste av
dyra med stor sannsynlighet ble
funnet. I Nordområdet har en tatt
med tall på bukkeflokken i Heima-
re Veslefjellet som skriver seg fra

Matpause under kalvetellingen i Setes-
dal-Ryfylkeheiene 1996. Ola Mostøl til v.
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totaltellingen den 20.02. 1996. Den-
ne flokken ble også observert i
samme område i påska, og vi
observerte tilsynelatende ferske
spor etter den før vi avsluttet
tellinga i Nordområdet den 16.04.
Det er derfor overveiende sannsyn-
lig at den samme flokken har opp-
holdt seg i dette området fram
t.o.m. 16.04. I Rondane sØrområde
oppholdt hovedtyngden av dyra seg
i skogen og var utilgjengelige for
telling.

Sammenlignet med situasjonen
foregående år, ser vi blant annet at
tallet for voksenbukk i Rondane
Nord er markert forskjellig. Noe
tilsvarende ser vi også for Rondane
Midtområde. Sammenligner vi tal-
lene for 1996 og 1994 er bildet mer
likt (Jordhøy et al 1995).

Villreinområde
Forelhogna
SnØhetta Østomr.
SnØhetta Vestomr
Knutshø
Rondane *
Hardangervidda
Svalbard **

NK
1019 22
710 23.4
231 20.5
978 22.9

2856 20.5
2012 18.2
426 7.5

SBI
4t.4 7.3
4r.2 9.5
37.1 8.6
41.5 10.3
48.9 8.5
40.t 11.3
45.5 25.r

B2
8.8
l.l

11.3
6.9

24.3
8.8

2t.l

83+
20.5
18.8
21.9
18.4

2r.6

Tabell 2. Strukturtellinger | 1996.
Kjønns- og aldersfordelingen er
angitti 7o.

N: Totalt antall opptalte dyr,
K: Kalv,
S: Simle,
B1: Bukk 1.5 år,
82: Bukk 2.5 Fr,
B3+: Bukk 3.5 år og eldre.

* Bukk 2.5 år o93.5 ttr+ er slått
sammen.

** B1 er ungdyr ogB2 er 2,5 års-
os eldre bukk

Voksen kar i Hestfjellet under høstens

Når dyra går rolig, kan det være en kurant sak å strukturtelle. Verre blir det når de
samles i store flokker og kan være på trekk eller at det er stor bevegelse i flokken
pga. brunsten. Foro JoN J.

Knutshø
Tellinga ble utført av Terje Kjøl1-
moen, Villreinutvalget, Ingolf R6t-
vei og Tord Bretten, Oppdal bygde-
almenning - under optimale for-
hold.

Dyra ble funnet i området
Finnshøa. Vesle ElgsjØtangen og
Veslkolla. Ca 213 av stammen ble
talt opp, og dette kan betraktes som
en svært vellykket telling. Dersom
en sammenligner tallene med fjor-
årets tall er det svært små avvik.
Voksenbukksegmentet ser nå ut til
å ha kommet opp på et gunstig nivå
i forhold til det som ble registrert
fgrst på 1990-tallet (Skogland og
Jordhgy 1992).

Snøhetta Øst- og Vestområde
Det ble i tiden 6.10 - 11.10.1996
foretatt strukturtelling av villrein i
SnØhetta Østområde. Tellingene ble
utført av Tord Bretten og Ola Jo
Nprstegård fra kontaktnettet vårt i
Snøhettaområdet. Arets struktur-
telling i Snøhetta Østområde må
betraktes som brukbar, selv om
bare l/3 av stammen ble talt opp.
Sammenlisner vi resultatene medstrukturtelling. Foro PER JORDHØY
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tallene fra fiorårets telling er det
små avvik innen bukkekategoriene,
mens simletallet er noe h6yere i år
enn i fjor.

Det ble gjennomfgrt strukturtel-
ling i Vestområdet 20.10.96 av Ola
Jo Ngrstegård. Hovedtyngden av
flokkene ble funnet i området
Vangsvatnet - Vangsh6.

Av de obserwerle dyra fikk en
strukturtalt en flokk på ca 150 dyr.
Materialet er såvidt stort at tallene
gir en god pekepinn om alders- og
kjønnsfordeling i stammen her.

Av tabell 2 ser vi at voksen-
bukksegmentet er stort ettersom
bukk 3 år+ trolig utgjør 1/5 eller
vel 2O7o av stammen. Når vi vet at
tilsvarende tall fra Østområdet lig-
ger på rundt 18-197o (tabell2), må
en kunne slå fast at målet om opp-
bygging av en gunstig storbukkan-
del for hele Snøhettaområdet er
nådd.

Hardangervidda
Strukturtelling på Hardangervidda
ble gjennomf6rt i perioden 8.-18.
oktober. Lars Inge Enerstvedt (Vll-
reinutvalget) og Bjøm Haugen
(Oppsynsutvalget) deltok på tell-
ingen sammen med Jon Linnell og
Olav Strand (begge NINA). Rekog-
nosering som ble gjennomfgrt tirs-
dag 8.10 viste at dyra stod spredt
og at flokkene virket til å være
relativt små. Dette gjenspeiles også
i årets telleresultat som baserer seg
på strukturlelling av i alt 26 flok-
ker. Vi startet strukturtellingen i
Viersla-Olavsdalen, med base på
Låghelleren. Senere (mandag
14.10) ble vi forflyttet med heli-
kopter til Hansbu, hvor vi hadde
base fram til fredag 18.10. Været
var dels darlig med tåke og nedbør,
siktforholdene var derfor ikke gode
og vi ser oss fornpyde med et resul-
tat som tilslutt omfattet 2OI2 opp-
talte dyr. Sammensetningen i stam-
men avviker lite fra det som ble
funnet under strukturtellinsa i
1995.

Setesdal-Ryfylkeheiene
På grunn av vedvarende gråvær og
tåke ble det umulig å gjennomfpre
strukturtelling i dette området, høs-
ten 1996.

Registrering av Svalbardrein i noen dalfører
på Nordenskiøld land, Svalbard 1996

I overvåkningsprogrammets vill-
reindel representerer svalbardreinen
en viktig del for å få med bredden
av miljgfaktorer. Tellingene foregår
fra bakken langs en fast tras6 i
månedsskiftet juli/august. Alle
observerte flokker/dyr samt kada-
ver noteres, med fordeling på ulike
kategorier (simler, kalv, ungdyr og
bukker >25 2r). Dette gir holde-
punkter om struktur, kalvetilvekst
og dgdelighet. Noe tilsvarende
informasjon fra villreinområdene
på fastlandet skaffes gjennom kal-
vetellinger i juni (fotografering fra
fly), og strukturtellinger under
brunsten i september/oktober.

Gjennomfgring og resultater
Struktunelling og registrering av
kadavre ble gjennomfgrl i perioden
24-28.01.1996 i områdene som
framgår i tabell 1. Tellingen, som
foregår fra bakken, ble utført av
Kåre Guldvik. fjelloppsynsmann i

Forelhogna villreinområde og Per

JordhPy, NINA. Det ble benyttet
håndkikkerter og spotting scope
4Ox (Canon 400mm f.4.5 med
Hama ocular). Det var spesielt gode
vær- og siktforhold under tellinga.

Rutebeskrivelse og
observasjonsforhold
Transport med helikopter 24.0'7 fra
Longyearbyen inn til Reindalen.
Talt opp dyr på strekningen fra
Reindalspasset og ned til Gangdals-
munningen. Været: Lettskyet opp-
holdsvær, l0"C og lett pstlig bris.

Fortsatte 25.07 langs nordsida
av Reindalen vestover til Tarandus.
Været: Klart, pent vær 1OoC.

26.01: Registrering utover mot
Van Mijenfiorden mellom Rein-
dalselva og Semmeldalselva. Væ-
ret: 7"C, vestlig bris, skyet opp-
holdsvær.

Gikk 27.0i ruta Tarandus
Semmelbu, samt en runde om Stutt-
dalen. Været: Klart, pent vær og
lite vind 11 -18"C.

Det var langt mellom kalvene under tellingen på Svalbard i 1996.
Denne her ser imidlertid ut til å være i god form.
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Mange har falt fra gjennom vinteren
1 995/96.

Foros pRl SvaLsRRo

PEr JonnHØv

Kommentarer og inntrykk
Som det framgår av tabell 1. ble
det registrert relativt mange kadav-
re på strekningen i år i forhold til
foregående år. Den siste vinteren
var ugunstig for reinen, med regn
og påfglgende massiv nedising av
beitene i mars. Vi ser da også at
kalvetilveksten er svært lav (antall
kalv/100 simler 2 åtr+), og ligger
langt under nivået for 1994 og 95.

En stor del av registrerte simler
hadde gevir i nyutvikling og var
uten fglge av kalv, hvilket kan tyde
på at de hadde abortert på sent sta-
dium i svangerskapet.

Sammensetningen viser en ung-
dyrandel som ligger betydelig over
nivået foregående år. Ser vi på de
ulike områdene, har Fardalen h6y-
est kalveandel mens Colesdalen og
Fardalen har h6yest andel av bukk.

Litteratur:
Jordhpy, P., Strand, O., Skogland, T. &
Gaare. E. 1996. Oppsummeringsrap-
port, overvåkningsprogram for hjorte-
vilt - villreindelen 1991-95. 1996
NINA Fagrapport22 1996.

Fortsatte 28.07 gjennom Skifer-
dalen fram til Fardalsmunningen i

Colesdalen. Vaeret: Klart, pent vær
l2-18"C og nesten vindstille. Gikk
28.07 strekningen Fardalen, over
Longyearbreen og fram til Longy-
earbyen. Pent vær 14-18"C.

Tabell 1. Kalvetilvekst og kjØnns-
og aldersfordeling (7o), samt regi-
strerte kadavre hos en del av rein-
populasjonen på Nordelskiøld
Land ultimo juli 1996 (Lok: Områ-
de, T: Totalantall, S: Simler, K:
Kalver, Ud: Ungdyr, B: Bukk 2.5
år og eldre, Ub: Ubestemte dyr
(antall). Ks: Kalv/100 simler 2 år+,
Kad: Registr. døde dyr),

Lok

Reindalen
Semmeldalen
Skif-erdalen
Colesdalen
Fardalen

Totalt
Totalt 1995
Totalt 1994

S

35.3
57.6
66.7
43.6
J+.J

45.5
33.1
30.5

K

--t) --l

10.1
9.5
5.1
20

1.5
26.8
z) -+

Ud

Jt.z
16.5
19.0
24.4
lt.4

B

22.2
15.8
4.8

26.9
34.3

2t.r
26.6
21.8

Ub Ks

9.2
r7.5
14.2
I 1.8
58.3

16.5 +4.0
80.8+4.6
16.8+4.0

Kad.

153
139
2l
18
35

426
635
4to

31
25.1
13.5
18.3

t2
I
2

10
I

26
7

15

Tåka letter og vi kan legge i veg på siste etappe oppover Fardalen.

Ijuli er blomstringa på topp i polarlandet.
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Bygdene rundt Dovrefjell har fos-
tret mange storjegere. En av dem
var Jo (Jon) Ruste. Han var født i
1834 og bodde på garden Ruste i
Dovre. I flere år drev han som gui-
de for utenlandske sportsjegere
som besøkte norske høyfiell for a
drive sportsjakt etter villrein. Jo
hadde flere sØnner og flere av dem
tok opp arven etter ham. Bade
John, Ivar og Simen ble dyktige
jegere på samme måte som faren,
og de drev også jakten profesjonelt
i den forstand at de i stor utstrek-
ning hadde inntekter av a fungere
som hjelpere og førere for andre
sportsjegere.

John Ruste (1866-1960) Yar spe-
siell fordi han på sine eldre dager
skrev ned mange av sine opplevel-
ser i fjellet. Gjennom hans nedteg-
nelser har vi fatt et førstehands
inntrykk aY hvordan jegerlivet
artet seg i gamle dager.

I denne beretningen som følger
beskriver John hvordan han som
tolvåring opplevde en av sine før-
ste jaktturer sammen med faren
sin. Jaktturen foregar i området
mellom Grimsdalen og den nåvæ-
rende riksveien over Dovrefjell.
Aret er trolig t878. På den tiden
var det hverken jernbane eller
riksvei over fjellet og villreinstam-
men vandret fritt mellom det vi nå
kaller Rondane og Snøhetta vill-
reinområder.

Villreinjakt i Rondane før i tida
TEKST OG FOTO BJØRN WE,GGE

Rensjakt med Far
Jeg følte mig nu trenet og sterk og
glædet mig storlig over at jeg skul-
de få følge trar igjend på reinsjagt.
Nu delte vi provianten så Far slap å
bære alt på vor første tur. Da vi gik,
sa Far: Du fæ ta Ekspressa mi nå.
Så fæ os sjå kva lykke du ha me'a.
Det er fyrstegongen din. - Nei, sa
eg, eg va da med de for nogle år
siden. - Ja, men det er nå fyrste
gong du bær bprsje ilag med me.

Os drog åt i grålysninga, så os
kom indom skoggrensa før det blev
ljost. Himil'n var helt overskyet og
ein del skådklatte hek ni Øvst i
høom.

Far sa: Os lyt hald6 os norrapå
Nyseterhg'n og Haustgravhø'n for
vinde si skuld. Og i slikt vær som
nå veit ein inkje kver'n kain tref-
fe'n. Eg gik og leid6 han Pasop - så

os behøvde inkje å sjå på den kant
vind kom frå, for var det rein på di
sida, så vilde hon straks seia frå.

Såsnart det kom nyt fjeld i sikte
satte Far sig i bakken, la den lange
kikkerten på sine kne og speidet.

Som os kom borl på Haustgrav-
høen, viste Far mig nogle gamle
reinsgrave som var fyldt med stein.
Men inkje meir end ein såg godt
korran dem ha se't ut. Og bæjemu-
ran var nok omtrænt som på Arilds
tid. Det var især om hausten at
reinsgravin her var populære, og
derfrå kjem navnet påhø'n, sa Far.

Så rangla os bortover mot Stor-
hø'n som også passa ette navne
syntes eg, - for ho var inkje snar å
forrå over. - Som os ha gjort ifrå os

denne og ingenting se't tå di os led-
te ette, rusla os over flye til Halv-
farhø'n. Her kikker Far længe og
væI. Men da os ingenting opdågå
og det begynde så småt å regne, så

sa Far: Eg tenkje det er best os går
åt bu'n. At bu'n, sa eg, kær æ ho?
Du ser denne åe neafor os, * det er
Foksåe. Ho æ kje så stor her som
der os kjøire over ho neve Fokstu-
gu. - Nei derborte spring ho ut,
sa'n Far, og pekte lidt til høire for
der vi sa't. Du ser denna dalgraupe
derborti hø'n, dernedigønna rein
det ein bæk. Og der denna bækken
kjæm ni Foksåe der ha eg for
læingje sia mura up ei litor bu. Ho
æ inkje stor min ho ha komme me
godt ved mangen gong. Og nå
tænkje e det er bedst os går dit. Det
ser ut for det blir ei regnnat. Eg har
uprivi nogo vikjer som eg har
gjømt bak ein stor stein neme Fok-
så'n.

Som os kom ni bue og ha tat os
lidt mat, gik vi sta ette kvart sit
fanga med vikjer som eg stabla up
innafor døre mens Far gjorde up
varrne og fæk kjeln frampå. Som os

sa't der ved peisen og venta på at
kaffen skul bli kokt, fortalte Far om
da han muret denne bue. Mykje ta
desse steinom ha eg borre frå ni'åe
og frå borli bækkje, de andre ha eg
rivi utu uppi bakka ogofor. - Det e

ondele, det er meir arbeid på ei slik
litor bu ell ein skul tru. Desse åsan,
troe og døraha eg kjørt heimafrå åt
Hesthoven. Derfra tok eg dem i
kløv på hestryggen. Eit par never-
bøle bar eg up frå ni Furuhauglin. *
Ho er som du ser inkje stor men
te't og god og god og finne mang
en gong. Inkje bærr6 for me men
mange andre også.

Nei hytta var inkje stor, bare
sænglængden i bredde og længden
omtrent den samme. Til sæng, som
er tiltænkt til 2 personer, er opmu-

Her er restene etter bua til Jo Ruste ved
Foksåa. Bua ble bygd rundt 1860. I bak-
grunnen ser vi saubua til Fokstugu
gård.
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ret en bænk som er fyldt med stein
og jord. Og ovenpå et lag med lyng
og mose. Til sængklær var det en
sæk som sammenrullet hang på en
tag av et reinshom som var indre-
vet i muren og røstet over sængen.
Sængen tænte også som soffa og
bord.

Da hytten var muret av stein, så

var det bare å lægge op ei århelle i
hjømet til høire for døra, så hav'de
man grunlaget til peis. Halvmit
oppe på væggen hadde Far lagt ind
et par lange steine i muret og på
disse var det andre steiner som dan-
na overdel til peisen. Ein jore i
taket og ei lav pipe ovenpå. Og pei-
sen var i orden. Så enkel og primi-
tiv som denne peis var så fandt
røken merkelig nok veien ut på ret-
te sted, så vi hadde ingen plage av
den. Eit lite glug over d6ren var
den lille mund som fortalte os om
dagens komme samt eit lysglimt
nedigjennem peisen.

Da os ha vore ute tilkvels og
smat ind a't, sa eg til Far: Bue er
litor men stor nok og god nok. Kær
skul os nå låsjert vist os inkje ha
havt denna såsom det nå regna ute?

- Ja, eg ha nok pr@vt det eg, sa-n
Far. Da var det om å gjera å få lite
ly framved ein stor stein ele ein
bergvæg det myrkast om natten.

Um morgån da os kom up, gjor-
de eg up varmin, mens Far gik ut
for at sjå på vær6. Da'n kom ind
a'1, sa'n: Det bli vist buvær i dag. -
Ja, kæ slags vær æ det? sa eg.
Skodda er aldeles svartstind og lig
likenepå bue. Å gå etle reine i

skoddun æ bær6 te å skræme for
seg. Og det ha vore så kalt inat at
det er rima på marken og det ha
svella på steinan framve bækkje.
Ner vær6 æ så olugumt at ein må
halde sig i bun, det kaller os buvær.
Os fæ stelle os så fæ os sjå, det kan
hende skodda letna på. Os vart fær-
dige men skodda fbrandra seg
inkje. Far sa: Os fæ nå gå ein tur.
Eg er nå så kjend her i fjeldet at det
vilde være rart skulde eg inkje fin-
ne åt bun at. Jeg glgyme aldrig
hvor omhyggjeleg Far pyntet op
efter os i hytta f'ør vi gik. Al kvist
og rask på aurn blev plukket op. Og
med en vikvist sopte han kul og
aske godt isammen innerst i peisen.

Langs Gautstigen mellom Fokstuguhø
og Halvfarhø står fremdeles mange av
John Rustes "soldater" i "giv akt".

Sækken rullet isammen og hængt
på hornet. Og med et glyt ind at alt
var iorden blev døren lukket og en
stein reist indtil.

Som vi kom bor-t til bækken,
steig Far på kne og begynte å vaske
sig. Så sa Far: Du må kåma du mæ
Nei, det er så kalt, svårå eg. Det er
ingor lykkje i lortte, sa Far. Og da
eg gjenn6 vilde hå lykke, så gjek eg
borti vaskefatet.

Os va inkje kome langt upi bak-
ken før os skimta 3 store bukke
som rekte forbi os til vingstre og
forsvandt i skodhavet. Vi tok da og
satte nåssågrima på'n Pasop, fik i

farten løsnet ein stein som vi la
under skræploket, bandt hunden i
denne og fortsatte sporet etter de
tre. Mi var inkje kommet langt fPr
jeg fik høre en donk bak mig. Det
var Pasop som kom springende
med skræppen ette sig. Steinen
hadde glit ut og skræppa fik ein
kalvedans som var alt andet end bra
for dens indhold. Det var bare
såvidt vi fek tak i-n Lurifas som var
ellevild av begeistring på de ferske
spor.

Da os nå vart heftan lite mæ det-
te, så sa Far: Nå lyt os vende at, for
tæ os ette bukkom der, så kiøm os

I en av de gamle takåsene i bua hadde Jo Ruste risset inn dette rimet. Dette er sene-
re brent inn i ei trefjø|. Jeg gikk lenge og grunnet på hvem denne "Lund" kunne
være. Plutselig gikk det opp for meg. Selvfølgelig, - det var hans eget gevær som
hadde jaget vekk simla. Som mange andre reinsjegere på den tida brukte Jo naturlig-
vis en Lundsrifle som var av de første patrongeværene som kom i bruk på midten av
forrige århundret.
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te å vind6 døm. For dørr. æ sikkert
komme burti kvØlve og der slæ
vind oppigjønnem. Os lyt skond6
os upover her og uppå Leikankv@l-
ve. Deruppe æ de eit par kjginne og
framve døm æ de sikkert dem
kjøm. Da os va mest uppå det h6g-
ste, møtte os ein ulraid. Og her bat
os at hond. Og denne gongen
skul'n sleppe kommå ette, for her
var det nok stein.

Os ha inkje gå't lang stubben fra
honde og proviante før os igjennom
skodda skimta kanten på to kjøin-
ne. Og ved eit lite steinskrab la os
os ne. Far sa: Kjøm det nugun så
lyt os bærr6 sjote for i slik skodde
er det bare øi6blikket um å gjera.
Far hadde inkje før sagt dette før
det viste sig ein mat skugje ta ein
buk borte på den vesle landstrim-
mel som holdt kjginnerne frå'n a'n.
Og i neste nu var han kommet forbi
kjønnerae og stanset ret ovenfor os,
og Far sa: "Nå!". Og to skod gik og
bukken faldt. Begge skod hadde
truffet ham tet bak i bogen. Det var
bare tre-fire tommer imellem dem.
Det var mit første skud i rein. Da vi
hadde se't på ham li't og spretta up
skinne, sa Far: Kanskje du går
attende ette skræppom å honde så
ska eg tumme tå 'om skinne. Også
lika hond å få se lite ferskt. Som
det var gjort og bukken sont læma,
fain Far ut ein lugum flek å leidje
kjøte på. Og her tok'n up ei holo og
eg bar bortåt tå kjøte. Da det var
komme der, la'n over ein lang stein
som mØnsås og andre steine frå
ymse sio bortpå. Han sa at det var
inkje bra at steinan 1å nedpå kjøtet.
Hue la'n for se sjØI. Da dette var
gjort, sa Far: Eg æ nå så kjend her
at eg beh@ve inkje nogo mærkje.
Min os fæ vel sætja up eit likevel.
Kom nå så ska du få sjå kor os gjer-
re det. Os gjek da burtåt ein stØrre
stein. Her la'n lo flatvorne steine
ogopå og uppå her at ein langaktig
stein som med den spisseste ende
pekte på kjøtgryta.

Så fulgte vi bukkens spor bak-
over for at sjå kor nær de andre var
da det small. Og riktignok hadde
dem inkje vert mange hundre meter
borte. De hadde der gjort nogle vel-
dige sprang for siden å trave
avsted. Mi fulgte sporet bortover til
Lpipesfonkol'n. Der syntes jeg å

skimte dem igjennem skoddisen,
men Far som var hak i hæl med
mig, sa at han så ingenting og at det
var best å snu på heimveig for det

er berre ei lykke og ein slompetræf
å få gjerra nogo i skoddun. Når Far
sa at os lyt snu på heimveig, så vis-
ste inkje eg kver os var el koran
kant eg skul gå på. Det er sia når eg
nærsagt di honderetal gongan ha
gå't her, at eg bestandig ha se't
kver'n Far og eg gjek den fyrste
gongen.

Nå hadde os ber:re å gå onda
bakka til os nådde Gautå'n og her
på høire siun åt å'n går den gamle
Gautstigen som i sin tid var den
eneste vei frå Dovre og nordover til
Tr6ndelagen. Her hvor "stien" så å
si fglger Gautå'n er det nu inkje
andre tegn igjen efter den fordums
store trafik end endel skakke mer-
kesteine som veivisere. Mens det
på andre steder er sterke råk. Især
er dette tilfelde med den gren som
går av på sBrsiden av Halvfarhø til
Foldal og Østfjeldet. Fækarene
dreiv her sine store hjorder av fe til
fra de store og gode havnestrek-
ninger ved Elgsjøen og MarsjBen
med Bakkeberglægeret som cen-
tral. At stien her er så synbar, kom-
mer nok av at den er brutt i den
senere tid. I det forrige arhundere
var det hvert år fekarer herfra i Øst-
fjeldet med sit driftefe. Og i f6rste
halvdel av forrige "sekel" var nok
trafikken herover.

Disse skakke, grå og måssåvoks-
ne veivisere er det nu sjelden de
treffer nogen de kan få snakke med.
Enskjønt de har så meget gammelt
å fortelle. Jeg har av og til nevahilst
på en av dem som har fundet tiden
for lang og ligget og sturet. Jeg har
da hjulpet dem på beina igjend og
foftalt dem at de var for gode til å

ligge så. Og etterpå når jeg har
kommet dem forbi, har de stå't der
som en soldat under "giv akt". Og
især var den en av disse "soldater"
jeg hadde særlig elsk på. Det kom
sig av at da Far og jeg denne gang
kom her forbi, kom det et par sjo-
våkje skrikende over vore hoder.
Den eine av dem satte sig på denne
stein. Denna skyt eg, sa eg til Far.
Ja, du kan pr@ve, sa'n. Og eg la
meg ne forat få godt sikte. Og den
gråspraglede fuglen blev min. Jeg
bar den med heim som eit jagttrofe.
Og inkje minst som tegn på ein god
jæger. Og således endte min andre
reinsiakt med far.

Njardarheimjegerne
inviteres til

informasjonsmøte

Statskog 56r- og Vestlandet, som
eier og leier ut villreinjakta på den
810000 dekar store Njardarheim-
eiendommen, har starta med infor-
masjonsm@ter til sine villreinjegere.

Fra møteprogrammet ser vi al
det i mars avvikles 4 mØter, hen-
holdsvis i Hjelmeland, Sandnes,
Vennesla og Kvinesdal.

Tema for kvelden:
Reinsiakt

(Lysbilder fra praktisk jakt blir
brukt som grunnlag for gjennom-
gangen)

Kunnskap om villrein.
Hvordan stille innpå dyr.
Hvordan se forskjell på ulike
typer dyr.
Hva utlØser fluktreaksjon hos dyra?
Tips om slakting mm.

Gjennomgang av.iakta

Fellingsstatistikk for 1995 og 1996.
Hvor vart dyra felt.
Snittvekter, mm.

Praktisk opplegg Jbr 1997

Fast bemanna vekt- og informa-
sjonssentral.
Betaling etter vekt/pri ssetting.
Skal vi opprettholde grensa
mellom østre og vestre jaktregion?
Samjakt med andre grunneiere.

Invitasjon til dette møtet, og med
dette programmet, ble sendt kon-
taktpersoner for alle jaktlag, delta-
kere som har gjennomført kurs for
nye jegere (opplæringsjakt) og
jegere som fikk tildelt enkeltkort i
1996.

Videre ble medlemmer av lokale
lag av NJFF invitert til mØtet. Til
opplysning kan nevnes at Njardar-
heim i 1996 hadde 455 fellinsstil-
latelser.

Villreinen synes det er veldig
positivt at rettighetshaveme etter-
hvert kommer i kontakt med jeger-
ne sine og kan instruere dem inn i
rett forståelse for villreinjakt og
forv altnin g sproblematikken !
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Et drama fra virkelisheten

AV FJELLOPPSYN EGIL SOGLO

var blitt drept. Det var rnye spor i

området, både av jerv, r6drev, kon-
geørn og ravn. Ved hjelp av de gode
sporingsforholdene greide vi etter-
hvert å tolke de forskjellige spor-
tegnene.

I de nordlige delene av Rondane har
vi de siste årene fått en reetablering
av jerv. I dette fjellområdet hadde vi
fram til slutten av 1980-tallet kun
streifdyr.

Første registrerte yngling fikk vi i
1993. Siden da har vi hatt en stabil
bestand av jerv i dette området. Den
varierer fra 3 til 6 dyr.

Det er trolig ikke tilfeldig, at
yngleområdet for jerv f'aller sam-
men med kalvingsområdet fbr vill-
reinen i området. Det er vanskelig å

skaffe seg oversikt over hvor mye
rein jerven tar. De f å gangene jeg
har funnet død rein på vinters tid,
tyder på at jerven fiemer byttet
raskt. Det er også vanskelig å vurde-
re dødsårsaken til de reinsdyra en
finner.

Kalving fra midten av mai
Varen 1996 kom seint i våre områ-
der. Det var mye snø og i en periode
i begynnelsen av kalvingen var det
ideelle sporingsforhold. Det var
også godt scooterf'øre, slik at det var
muligheter til å komme over hele
kalvingsområdet på en dag.

Den 18. mai var kalvingen kom-
met i gang og det var perfekte spo-
ringsforhold. Dette ble benyttet for
å pr@ve å skaffe en oversikt over
jervaktiviteten i området. Sporsn@en
var ca 2 døgn gammel. Sporaktivite-
ten var så stor i et begrenset områ-
de, at det var vanskelig å finne ut
hvor mange jerver som hadde vært i
aktivitet. I det aktuelle området var
det minst 3 fbrskjellige dyr. Den
ynglende tispa var en av dem.

Lenger vest var det også ferske
spor etter ett dyr. Dette tyda på at
det minst hadde vært 4 aktive jerver
i hele kalvingsområdet det siste
dpgnet. Dette stemmer fbrpvrig godt
med de sporingene som vi har gjort
gjennom hele vinteren

Ravn avslører noe ......
Under arbeidet med å greie ut de
forskjellige sporene, ble vi opp-
merksom på endel ravn oppe i ei
bratt fjellside. Ved bruk av kikkert
så vi raskt at noe hadde skjedd. Da
vi kom fram, fanl vi ei hodeløs sim-
le. Vi så raskt at dette var et dyr som

*f':;-:

kloremerker i dyreskrotten. Jerven
har så forlatt simla og gått til angrep
på kalven. Dette har trulig vært
enkelt. Kalven hadde tatt et par små
runder f6r jerven gjorde kort pro-
sess, med bitt i strupe og nakke.
Denne hadde så jerven dratt ca 100
m oppover, før den gravde den ned,
under en stein. Kalven var meget
godt gjemt og det var f-aktisk van-
skelig å finne den. selv om vi visste
at den var gravd ned der! Det så ut
som om jerven hadde ligget en
stund oppe på steinen som kalven lå
under.

Er jerven noen stor
predator på reinskalver?
Av simla var det spist en del, men
etter sporene i området så det ikke
ut som om jerven hadde spist noe
mye av byttet. Det var mest spor
etter rev, ravn og konge@rn. Hodet
ble funnet gravd ned i snøen ca 200
m lia kadaveret. Kjeven ble tatt med
og er sendt til NINA for aldersbe-
stemmelse.

Etter en slik episode kan det være
naturlig å stille spørsmål om en slik
stor aktivitet av jerv i et kalvings-
område, vil f-øre til stort tap av
reinskalver?

Vi har meget gode strukturtall for
villreinstammen i Rondane Nord.
Kalveprosenten har økt fra 19,57o i
perioden 1988-1990 til 21,8o/o i
perioden 1994-1996. Disse tellinge-
ne er gjort i juni. ForelPpig tyder
ikke tallene på at det er noen sam-
menheng mellom antall jerv og
andelen kalv i dette villreinområdet!

Jerven gjorde kort prosess med kalven;
ett bitt i nakken og strupe. Deretter tatt
kalven med seg 100 m og gravd den
ned. Foro JAN WtnraEnc

100 meter fra angrepsstedet hadde sim-
la gått i bakken, med brukket nakke -

ingen andre bitt - eller kloremerker i

dyreskrotten! Hodet ble funnet igjen
nedgravd - 200 meter fra dyreskrotten.

Foro JAN WtnreEnc

Historien fra sportegnene .....
Simla hadde med seg en kalv som
var ca 2 døgn gammel. Natt til 18.

mai hadde simla og kalven lagt seg
på en liten haug i en bratt fjellside.
Det var ikke spor etter andre reins-
dyr og de måtte ha oppholdt seg

minst i ett døgn i dette området. En
jerv, trolig den ynglende tispa, had-
de kommet på skrå opp mot simla
og kalven. Da jerven var ca 10 m fra
simla og kalven, hadde simla gått til
angrep på jerven. De mØttes under
haugen. Der var mye I6s snø og
simla tråkket igjennom med frambe-
ina. Jerven var da rett fbran simla
og hodet til simla må ha vært i h6y-
de med denne. Vi kan se på spora at
jerven hadde tatt sats og kastet seg

opp på hodet og nakken. Denne
hadde så kommet seg opp og bykset
nedover skråningen, med jerven
hengende over hode og nakke.

Det ble etterhvert mye blod og
etter ca 100 m har simla gått i bak-
ken. Nakken var da trulig brukket.
Det var ikke andre tegn til bite- eller

$'i
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Er vi på spor etter istidens reinsdyrjegere?

I fjellområdene i det sentrale SØr-
Norge, grovt regnet mellom Sogne-
fJorden og Trondheimsfjorden, har
vi flere tusen fangstenheter for rein.
Dvs. fangstgraver, vannfangstan-
legg og bågåst@er. I lbrbindelse
med de viltbiologiske forundersø-
kelser for BreheimenÆotunheimen-
utbygging (vannkraft) falt det i mitt
lodd å kartlegge flest mulig av
fangstanleggene. Arbeidene ble
påbegynt tidlig på 1970 tallet og
pågikk i mange år. Området ble
inndelt i felter og etterhvert ble
funnene publisert l'eltvis gjennom
D i rektoratet/Vi I t fors kn i n gen.

Jeg ble tidlig klar over at fangst-
gravene stoppet i sin utbredelse
mot vest i f.fellområdene ved de
innerste fJordarmer på Mgrekysten.

AV ØYSTEIN MØLMEN

Jeg antok at reinen ikke hadde hatt
utbredelse lenger ut mot kysten og
at fangstgraver derfbr ikke fantes.

Vest for disse områder var det da
heller ingen kraftutbyggingsplaner
og mine arbeider ble stoppet. Av
mine tallrike informanter hadde jeg
imidlertid fått opplyst at de hadde
sett "sotter" på enkelte fjelltopper i
indre fjordstrøk. ("Sotter" er lokal-
betegnelsen på bågåstger bl.a. på
SunnmØre)

På midten av 1980-tallet foretok
jeg endel sporadiske synfaringer av
enkelte av de innrapporterte bågå-
st@anleggene. Anleggene var ube-
gripelige med sin merkelige belig-
genhet der de fleste lå på h6ye og
forblåste topper eller i hengebratte
fjellsider opp mot topplatåene.

Med midler fra Universitetet i
Bergen, Møre Fylkeskommune,
Rauma og Norddal kommuner og
et eget prosjektstipend kom det
igang et registreringsprosjekt som
nå, etter ti års arbeider, fbrelgpig er
avsluttet. Eller blir det kanskje nå
det begynner?

De siste par års bearbeiding, stu-
dier av materialet og omfattende
synfaringer viser at vi står overfor
en 1-angstkultur som i ett og alt skil-
ler seg helt ut lia det vi kjenner fra
innlands-Norge. En rekke indika-
sjoner går klart i retning av at de
dype dalene, slik vi nå ser dem, har
i forhistorisk tid vært fylt av is og
at reinen derfbr har kunnet gå rett
inn på topplatåene.

Hadde ikke dalene vært fylt av is

,., #q
lå3,.",-:;sl-, io'.
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Denne fjelltoppen, Muldalseggen, på indre Sunnmøre kan stå som et eksempel på bågåstøenes plassering (pilene) slik vi finner
dem på den øverste tredjedel av dagens topper. Under den hvite linjen er ikke fjellsiden farbar for reinen, slik også bildet viser.
Reinen må ha kommet inn på eggen over isbre som har ligget i en høyde som kan samsvare med den hvite linjen.

Foro At-F JEVANoRD
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"Styrtfangstanlegget" i Her-
dalen. Tegningen viser snitt av
muren med ca. mål og med en
beregning som gir tilnærmet terreng-
skråningen ned mot Herdalen. Reinen
har av drivere blitt iaget mot muren og der-
etter styrt utover kanten av stupet. De første
metrene mer eller mindre i fritt fall, og de neste
ca. 25 i så bratt fiellside at de i beste fall har gått
"kant i kant". Bare et fåtall rein har vært i live eller i

stand til å stå oppreist etter denne ferden. Så kommer
kanskje den mest interessante del av dette unike fang-
stanlegget. Hvis ikke reinens ferd hadde stoppet etter ca.
35 m. fra enden av muren, så hadde reinskrotten fortsatt fle-
re hundre meter nedover den stupbratte fjellsiden. Det hadde
følgelig ikke blitt noe igjen å hente. Svaret kan bare ligge i al

/4ur hJyr' a
4-L*

de og vanskelige piljakten. Bågå-
st@anleggene finner vi på en terr-
engstripe på 5-6 km,s bredde fra
Geirangerfjorden til Innerdalen
nord for SunndalsØra.

Samlet utgjØr antall bågåst6er
ca. 340 stk. og et meget interessant
"styrtfangstanlegg" (Reinen ble
jaget utfor stup). Dette anlegget er
funnet på nordsiden av Herdalen i
Norddal kommune på Sunnmgre.

I mine teorier om istidsjegerene
finner jeg inntil videre trøst og håp
(!) i følgende uttalelse fra hpyt for-
skemivå:

"Kunne dei store pattedyra ta seg

hit, så kunne mennesket greie det.
Over alt der store pattedyr har
trengt seg fram, har mennesket
fylgt etter. Ut frå slike vurderingar
må me vedgå at del er meir sann-
synleg enn usannsynleg at det levde

,å.e 1,j p, 5 s H,

menneske i vårt land
for 30000 år sida. Person-
leg lrur eg at det berre er eil
tidsspørsmål før me finn spor
etter istidsmenneske på Vestlan-
det" (Indrelid 1989).

For ordens skyld må nevnes at for-
skeren Indrelid ikke er kjent med
funnene som er beskrevet i artikke-
len.
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isbreen har gått inntil fjellsiden ca. 35 m nedenfor enden av
muren. - Hensiktsmessig både som gunstig slakteplass og til frakt
av utbyttet.

ville reinen hatt tilhold der og f6lge-
lig også fangster av den. Men der
finnes ingen spor etter fangstanlegg.

SpØrsmålene er foreløpig langt
flere enn svarene og her må både
breforskere, geologer, botanikere,
arkeologer m.v.. komme inn og
ikke minst personer som kjenner
reinens atferd og terrengvalg. Den
sistnevnte kategori vil utvilsomt
raskt finne ut at reinen har hatt sto-
re problemer med å ta seg opp på
flere av toppene hvis ikke isbreer
har fylt dalene.

I de fleste bågåstølokalitetene er
det terrengforhold som har vært
ønskesteder for plassering av
fangstgraver, men hvor det i stedet
er bågåst@er. Disse jegerene kan
ikke ha hatt noen kunnskaper om
fangstgraver som ville ha vært
langt mer effektive enn den kreven-
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slik det!
Reetablering av villrein i Lærdal-Årdal

sk ieddeJ

Skal ein fortelja ei korrekt historie
om arbeidet med å reetablera vill-
reinstamma i villreinområdet Lær-
dal-Årdal, må historien dokumente-
rast eller stadfestast av aktørane
som har jobba med saka frå 198 1 til
den praktiske utf'ørelse vart avslutta
hausten 1996. Den juridiske kon-
flikten er så godt belyst tidlegare
gjennom presse og media, at dette
vert minst mogeleg teke med her.
Den praktiske utfØrelse av prosjek-
tet vart presentert i Villreinen 1996,
side 38-41.

Geografi
Villreinområdet Lærdal-Ardal ligg i

Sogn og Fjordane fylke, i kommu-
nane Lærdal og Ardal. Det godkjen-
de området innbefattar ikkje pr. i
dag grunnrettane i Vang kommune i
Oppland fylke. Grunneigarlaget for
Villreinområdet jobbar med å få
godkjent områda i Vang mellom
E16 på Filefjell og rv.-53 på Ardals-
fiellet.

Villreinområdet består i dag av
439 km', og med Vang sine områder
vert det totale villreinområdet -554
km'. Beitene vart taksert i 1985 av
Eldar Gaare, DN, og han tilrår ei
vinterstamme på 250 dyr (250-500
dvr).

AV ODD INGE HAGEN

Historie
Frå 12000-8000 år sida vandra vill-
reinen inn i området. Det val-t
fanga/veidu villrein her i tusener av
år - det viser dyregravane og fangst-
anlegga. Den fyrste kjende tamrein-
drifta starta opp i området ca. 1846.
Den siste tamreindriftl starta opp
den 1613-1912.

Det har gjennom tidene vore jak-
ta villrein her fram t.o.m. 1979. I
moderne tid er det tildelt og jakta
villrein her frå 1941 tht. orotokollen
til Lærdal fjellstyre.

Områdets siste tamreindrift
Tamreindrifta starta opp den 1613-
'/2, med "avlasting av 500 tamrein"
frå Elgå reinbeitedistrikt. Tamrein-
drilla fekk eit tilskot på kr 7000.- til
flytting. og leigde beiter i oppstar-
tingsl'asen av desse grunneigarane:
Tyinst@len sameige, Steinar Grøv,
Olav Crindhumar. Grøna sameige.
Ola Vee og Frostdalen sameige. Sei-
nare vart det fleire grunneigarar sorn
leigde bort grunn til tamreindrifta.

Den 19. tuli 1912 vart villreinen i
Lærdal-Årdal flytalt, området sor-
terte då under Hemsedal/Flallings-
karvet (Nordfjella). Flyfotoa viste
då 4 flokkar på 255 dyr. I 1979 var
det atter flytelling i området og utfrå

denne tellinga vart det ikkje tildelt
jaktlpyver i 1980.

Dermed var striden i gang! Vill-
reininteressene av grunneigarar
bestod da av Per Hjermann jr.,
Håkon H. Kvamme. Olav Wendelbo
og Bjarne Hovland. Viltnernnda i
Lærdal og Ardal hadde desse front-
folka: Johannes Stundal, Odd Inge
Hagen og Ottar Nesse. Frå 1981 var
også Lærdal Jeger- og Fiskarlag og
NJFF aktive som ein seinare skal
beskriva.

Då dei statlege villreinnemndene
vart oppretta, finn ein dei same per-
sonane att i villreinnemnda for Lær-
dal-Årdal som representantar lbr
viltnemndene. Lærdal JFL vart føre-
lagt forliksklage, datert 2812-85,
med krav om erstatning.

Temaet om villrein/tamrein vart
ein fast gjenganger på dagsorden i
Villreinrådet i Norge sine landsmø-
ter. Det var Ottar Nesse og Per Hjer-
mann jr. som orienterte om saka.

Konf-likten mellom villrein-/tam-
rein svinga fiam og attende med
injuriesgksmåI, forliksråd og retts-
saker.

Den 2314 og 2814-85 fbretok
Grunneigarlaget og Viltnemnda ei
overflyging der Vehusheia, Hjer-
mann, Stundal, Hagen, Håkon
Kvamme og Hans J. Ljøsne deltok.
Området vart saumfart med eit små-
fly (6 seter) og 65 dyr vart observert
den23. og ca. 250 dyr den 28. april.
Det var umerka dyr i flokkane og
dette vart rapportert DVF (nå DN).

Den 13-15/6-86 deltok Johannes
Stundal og Odd Inge Hagen på eit
jakr og fiskeoppsynskurs på Hamar.
KursarrangØr var NJFF med davæ-
rande utdanningskonsulent Stein
Lier-Hansen som leiar. Under det
sosiale samkvem om kvelden fekk
Lier-Hansen orientering om konflik-
ten mellom villrein/ tamrein i områ-
det. Han ble også invitert til å vere
med på ei synfaring i området og
denne vart gjennomfprt 2. juli s.å.
og gjekk fgre seg langs anleggsve-
gen frå Sluten til Nyset.

Lier-Hansen skulle rett etler i
MD og LD ang. konsesjonssgkna-
den om tamreindrifta. NJFF tok
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utfordringa og gjennom Samar-
beidsrådet (SRN) og frå NJFF vart
det sendt brev til statsminister Gro
Harlem Brundtland. Det vart også
sendt brev til miljøvernminister
Sissel Rønbeck. Viltnemndene og
grunneigarane hadde også brev til
MD og LD. Så etler injurier og
rettssaker skjedde dette:

x 1988: Vedtak om avvikling av
tamreindrifta i Lærdal-

Årdal.
* 1992: Tillatelse til innfanging og

utsetting av villrein (DN 11/6 og
rs/r2).

* 1994: Tillatelse til innfanging og
utsetting av villrein (DN 8/9).

* 1994: Utsetting av 1 bukk og 3

simler frå Hånosi i Nordfiella
2U9.

Desse dyra vart aldri meir obser-
vert. Prosjektet vart av mange
betrakta som ein fiasko. Villreinin-
teressene konkluderte med at dette
kunne vera siste sjansen for reeta-
blerins av ei villreinstamme i Lær-
dal-Årdal!

* 1995: LandsmØte i Villreinrådet
på Skinnarbu I5-11/6.

På dette landsmØte deltok DN's
direktør Stein Lier-Hansen og her
ble det avtalt møte i Trondheim,
som seinare ble avvikla 5fi s.å.

Med på møtet var frå DN Stein
Lier-Hansen, Ingebrigt Stensaas og
Johan Danielsen. Frå fylkesmannen
i Sogn og Fjordane; Jon Bjame Jor-
danger. Viltnemnda i Lærdal;
Johannes Stundal. Villreinnemnda i
Lærdal-Årdal; Odd Inge Hagen.

Grunneigarlaget Rein Ame Golf
og veterinær Øystein Os (bedøving
av ville dvr).

Resultatet av møtet i DN vart posi-
tivt og problema vart l@yste prak-
tisk og delvis økonomisk. Det
offentlege har bidrege med ca 600
000 kr. Bidragsytarane er: DN, BU-
midler, viltfondsmidler frå Fylkes-
mannenMD og kommunane Lær-
dal-Ardal. I tillegg har grunneigara-
ne bidreee med bl.a. arbeidsinnsats.

Takk!
Størst takk frå heile villrein-Norge
går til dei som har stått for nyeta-
blering av villrein dei siste 15 åra
(1981-1996). Med sin kontakt til
personar innen forvaltning og orga-
nisasjonar har desse personane job-
ba målbevisst for å realisera pro-
sjektet. Desse er: Johannes Stundal
og Odd Inge Hagen (Lærdal vilt-
nemnd, Lærdal JFL, Nordfjella og
Lærdal-Årdal villreinnemnder).

Ein stor takk til Stein Lier-Han-
sen, Ingebrigt Stensaas, Johan Dani-
elsen (DN) og Jon Bjame Jordanger
(FM S&F). Takk fbr "stå-påvilje"
gjennom mange ar for villreinpro-
sjektet til Ottar Nesse (Ardal vilt-
nemnd-Lærdal-Ardal villreinnemd),
Håkon H. Kvamme, Per Hjermann
jr., Olav Wendelbo og Bjarne Hov-
land (grunneigarar).

Takk til Per S6ylen (NJFF) og
Ole Swang (Norges Bondelag), til
Rein Arne Golf og veterinær
Øystein Os for den praktiske utfø-
ringa med overflyttinga av villrein
fra NordfJella til Lærdal-Ardal.
Takk til alle som kvar på sin måte
har bidrege for å reetablere villrein-
stamma i Lærdal-Ardal!

Nytt fra Nordfjella
Villreinområde

Nordfjella holdt sitt årsmøte l5l3-91 oe

vedtok et kvoteforslagfor 1997 på 1660

dyr og håper på minimum 50% felling.
Kvota er delt opp med 75o/a frie dyr,

507o simle/ungdyr og 35Vo kalv. Pit 35Vo

av simle/ungdyrkorta skal det prioriteres
å felle simler.
ÅrsmØtet tok også stilling til ei uttalelse

angående "Felles kommunedelplan for
villrein for Nordfjella[Iardangervidda
Villreinområde", et fjellbruksplanpro-
sjekt som nå nærner seg avslutning.

Nordfjella skal til 1998 revidere sin

driftsplan og ett av innspilla til denne er

mulighetene for ett vald/valdstyre for
hele området i framtida. Et anna

moment er om det skal legges opp ret-

ningslinjer for bel6nning av jegere som

tar ut skrapdyr.

Nytt fra
Ottadalen Villreinområde

Etter årsmøtet i Ottadalen Villreinområ-
de er det ingen lbrandringer i styresam-

mensetningen, her leder Hans Krogstad,

Skjåk, det 9 mann store villreinutvalget
med Knut Granum, Skjåk, som sekretær

og kasserer. Sistnevnte er ikke medlem i
utvalget.

Ottadalsområdet har en vinterstamme
på ca 2500 dyr og 1997-kvota ble fbre-
slått til 1020 dyr med ei fordeling på

40Vo kalv, 15Vo frie dyr (20o/o på Sørom-

rådet) og resten simle/ungdyr.
Rettighetshaverene i Luster har kjøpt

inn 30 simler og 8 bukker og satt ut i 2
flokker innenfor kommunen. I påska var
det en jerv som viste stor interesse for
disse dyra, spesielt ei kvit simle pr@vde

jerven seg på. men ho berga seg inn i

flokken igjen!
ÅrsmØtet vedtok jaktfbrbud fra kl

1900 om kvelden. men starlen om mor-
genen vart opp til jegerene å vurdere -

alt etter de rådende vær- og lysforholde-
ne og i henhold til aktsomhetshensynet i
LOVEN OM VILTET.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

ved førstekonsulent Ola Betten holder
nå på med prosjektet "Villrein, inngrep

og forstyrringer i Ottadalen Villreinom-
råde". Førstekonsulent Betten har hatt

faglig støtte av viltforvalter Ulf Lucasen
(Møre og Romsdal) og til prosjektet har

også ei utvalgt arbeidsgruppe værl i

aktivitet med planarbeidet.

Et foreløpig planutkast vart presen-

teil årsmøte. (Villreinen kommer tiibake
til denne rapporten ved neste utgivelse).

Status, villrein i området
1994: 1 bukk - 3 simler, ikkje meire observert
1995: 7 bukkar, 11 simler, 1 bukkekalv,

ikkje observert siden; 3 bukkar og 1 simle
Fødde kalvar i området våren 1996
3 bukkar og 12 simler
Status pr.I/1-97

0 Dyr

1996.
1996:

15

6
15

36 Dyr

Av desse dyra er 10 simler radiomerka.
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TEKST OG FOTO REIN ARNE GOLF

Oftedalen. Flott syn. Reinane låg
og koste seg, beita stille rundt, hop-
pa og småstanga og såg ut til å vera
i god form. Den 17.12. blei også 14
reinar sett på Oftedalen ved Fager-
vatnet. Eg klarte ikkje å sjå saman-
setninga av flokken.

Frå den 17.12. tll I.2. har eg
gjort fleire turar både opp Ofteda-
len og inn frå Filefjell utan sikre
observasjonar. Eg hadde i den peri-
oden noko periodisk stØy på motta-
karen. som eg oppfatta som signa-
ler utan å få retning på dei. Sende
inn mottakaren for vedlikehold. då
eg skjøna at det var noko feil med
den.

var litt redde for at dei kunne trek-
ka over vegen og tilbake til Nord-
fjella. Den 8.2 støkte eg dei ved eit
par anledningar slik at dei trekte litt
lenger vestover. Og den 9.2 hadde
dei bestemt seg lbr å reisa vestover
at. Dei trekte då ned frå Lupenosi,
litt nedover i Vikadalen for så å snu
og gå tilbake mellom registrerings-
stikka på veidemannsgravene og så
vidare vestover Graveggi. Det var
som om dei oppsgkte det gamla
fangstanlegget.

Eg hadde nå gjort den erfaring-
en, at eg kunne kobla opp radio-
mottakaren på ei vanleg mobiltele-
fonantenne og få inn signal i bilen

Dei fire lørste kalvane av totalt seks.

Den 1.2. var eg og Helge på ein
tur med snøscooter for å sjå etter
reinane. Me oppdaga då ekskre-
ment frå rein ved dei gamle veide-
mannsgravene på bandet mellom
Valdresdalen og Vikadalen, spor
etter reinar innerst i Vetlefrostdalen
og innerst inne i Frostdalen opp
mot GrØnna. Me hadde då hatt ein
lengre periode med aust og nord-
aust kaldt vær med lite snø i fjellet.
Og den 3.2 gjorde me ein flytur frå
IJtrovatnet og vest over. Me oppda-
ga då 14 av reinane ved Berdalen -
Krekanosi, mellom dei fem med
radiosendar på.

I perioden 6.-9.2. var eg på File-
fjellet for å sjå korleis dyra gjekk
og oppf6rte seg så langt aust. Me

når eg kjgyrde etter vegen rundt
fjellområde. På den måten kunne
eg danna meg eit bilde på kor dyra
sto etter kor eg fekk inn best signal.
Det var og ein fordel når eg reiste
inn i fjellet for då hadde me ei for-
ståing av på kor dei sto i området.
Det lettar og tilsynet av flokken, for
eg kan då gjera tilfeldige observa-
sjonar med å ha utstyret oppmon-
tert i bilen på turar etter vegen. Eg
har gjort ein rekke registreringar i

heile tilsynsperioden på den måten.
F.eks frå den 24.3 il 25.6 har eg
meir eller mindre samenhengande
registreringar på signal frå Lj@sne i
Lærdal til Vikadalen i Ardal. Det
vil seia at dei i den perioden har
beita her heilt vest i området.

Tilsynsrapport for Lærdal-Årdal Villreinområde

Rapporten gjeld frå me sette ut vill-
rein den 7 .11 .95 i Oftedalen i Lær-
dal kommune til den 01.11.96 .

Tilsynet og registreringane er i

hovudsak gjort av underskrevne
med hjelp av Helge Gram og nokre
få andre.

Fem av reinane er radiomerka
med ein standard sendar som sen-
der ut signal med jamn frekvens, ca
50 puls signal i minuttet. Radio-
mottakaren me har, er ein RX 89 10.
Utstyret er levert av Televilt Inter-
national AB.

Då me ikkje fekk levert radiout-
styret fBr same dag som me starta
innf-anginga, gjekk det ei stund før
eg lærte utstyret å kjenna. Eg fekk
ikkje prBvd ut dei tekniske finessa-
ne og heller ikkje den praktiske
rekkevidden av utstyret. Men med
god hjelp av telefon og Odd Sanda-
ker på Hemsedalsfjellet, som har
eit radiomerkeprosjekt på rypa, har
ein blitt noko bedre kjent med
utstyret.

Reinane blei som regel sett ut to
og to og ca 4 stk pr. dag. Tilsaman
18 stk. Fem av simlene vafi radio-
merka. Alle dyra er @yremerka med
gule combimerke med innskreve
Lærdal-Ardal Villrein oå.

I utsettingsperioden kunne me
registrera at dyra truleg spora opp
kvarandre med å fylgja tråkka. Den
9.-l2.ll fekk me inn signal frå
nokre dyr i nærområdet t17 ØvrestØ-
len, der me sette dei ut. Me såg
også nokre av dyra frå helikopteret
ved overflyging til og fiå Øvrestø-
len og Nordfjella.

Den 14.11. var eg på ein tur opp
til Hesthovden i Oftedalen og fekk
inn signal frå tre av dyra i ulik ret-
ning. Og den 19.11 var eg på ein
flytur for 2t prgva å få oversikt over
kor dyra gjekk. Me blei då hindra
av skodda frå å sjå dei, men eg fekk
inn signal frå reinane på Skvette-
botnshBgda.

Den 26.11. fekk eg melding om
at eit dyr med gult Øyremerke var
observert på vegen framom br@yte-
stasjonen på Filefjell. Me hadde og
tidlegare på dagen sett spor etter eit
dyr ved Sluten.

Endeligl Den 1.12. fekk eg sjå
flokken på 14 dyr opp mot Hånosi i

F"*t- *g'+;'"i5h.'e'
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Den 10.-11.3 fekk me inn signal
frå Kvamsdalen i Borgund. Me
reiste då inn frå Filefjell og uroa
dei i Saupsetbotn. I ein periode
rundt påske fekk eg inn signal frå
eit dyr frå Freibotnfjellet, mens
resten av signala fekk eg inn frå
Vikadalen.

Pinsehelga hadde eg bestemt
meg for å gjera registreringar på
kalving. Eg hadde då signal frå gar-
den her heima, men det lukkast
ikkje å få sjå reinane fpr andre pin-
sedag. Dei gjekk då på Håganosi,
13 vaksne dyr og 4 kalvar. Den sis-
te simla var då utanfor flokken,
men i nærområdet. Det er to litt
spesielle situasjonar som eg vil
nemna her.

Flokken gjekk rundt og beita fre-
deleg, tidvis med å legga seg ned
og hjorta. To kalvar lag attmed
kvarandre, etter ei stund reiste dei
seg og gjekk bort til ei simla, dulta
borti ho slik at ho reiste seg. Begge
kalvane dia den simla ei god stund
mens ho lukta dei bak for å sjekka
at dette var i orden. Men etter ei
stund gjekk den eine kalven bort til
relte mora si og ba henna om ein
tår også.

Den andre litt spesielle episoden
var når to kalvar blei liggande igjen
mens flokken beita bortover i eit
skar på ca. 2OO hundre meter
avstand. Kalvane reist seg opp og
ga nokre lydar frå seg og byrja å gå
mot flokken. Reinsflokken reagerte
på lyden frå kalvane, samla seg og
henta opp dei to kalvane. Eg tyk-
kjer at dette er med å visa al reina-
ne har eit felles ansvar for oppfost-
ring og sikkerheiten for alle dyra i
flokken.

Ellers var eg sikker på at minst
ei simla til gjekk med kalv, men at
ho ikkje hadde kalva enno. Det har
og seinare registreringar stadfesta,
då me seinare i sommar har sett til-
saman 6 kalvar.

Etter ei tid der mottakaren var
ute av drift, fekk eg signal frå
området Kvamsdalen, Kråkeberget,
SkvettbotnshØgdene, Hånosi, Bak-
kenosi og Asvaldvotni. Der har dei
meir eller mindre gålt i resten av
sommaren og nå utover hausten.

Ei radiomerka simla med kalv,
nr.4O24, har i frå ca 5.8 til ca 15.10
gått aleina, men ikkje langt frå
hovudflokken. Den 21.10 og 28.10
har me uroa reinsflokken ved
anleggsvegen i Valdresdalen og i
Fagerskaret, då flokken har vore på

trekk austover etter ein lengre peri-
ode med austavær. Dette har vorte
gjort då me ikkje veit om dei kan
vegen tilbake til Nordfjella, eller
ikkje. Ellers er det naturleg for rei-
nen i Nordfjella å trekka austover
på vinterbeite.

Tamrein
Frå den 25.6 har eg fått inn jamnleg
meldingar om tamrein som beitar
aust i området, men dei har også
vore sett i Valdresdalen og ved
Kviesjøen i Borgund. Den 2.9 fekk
eg melding om at 50-60 tamreinar
blei dreve ut med helikopter. Nokre
av dei blei henta nord for vesen
Tyin-Årdal og passert E-16 ved iyl-
kessteinen.

Oppsummering
Det ser ut som om reinane har fun-
ne seg godt til rette i sitt nya fjell-
område. Dei har på ein utruleg pre-
sis måte teke opp gamle trekkruter,
teke i bruk kalvingsområdet og vin-
ter og sommarbeite som har vore
brukt av rein før i området. Reins-
flokken har og gjort seg nytte av
heila fjellområdet. Dei har vore
registrert heilt aust til store Frostda-
len og vest til Bergmålsnosi. Flok-
ken består av 10 simler. 4 bukkar
og 6 kalvar. Med eit lite forbehold
av at 18 dyr er sett samla, mens eg
har fleire registreringar på den eina
radiomerka simla med ein kalv.

Dei 4 dyra som blei sett ut i
1994 og 4 av dei dyra som blei sett
ut hausten 1995 er det ikkje gjort
nokon registrering på. Og eg har
ikkje nokon sikker meining på kor
dei er eller om det har tilstøyt dei
noko.

Radiomerkinga har fungert svært
bra ser ein bort frå dei tekniske feil
med utstyret. Me har kunna fylgt
godt med på kor dyra er ti1 ei kvar
tid og det har også vore til god
hjelp for å kartlegga beiteområde
og trekkruter til reinsflokken.

Det er brukt ca. 270 timar t1l
ettersyn.

Brukt bil i ca. 317O k:rn.
Helge Gram har vore innleigd

med snØscooter.

Jakta i Blefjell i1996

I Blefjell er det 185 748 daa tellen-
de villreinareal.

Tildeling og felling kommunevis i

r996:

Rollag 10 - 6
Flesberg 16 - 14
Notodden 16 - 6
Tinn 16 - 5

Kongsberg 2 - 0
60 - 3l= 5I;7Vo

Kåre Fekjan, Kongsberg har opp-
synsjobben i området og han var
ute i oppsynstjeneste i 92 timer sist
høsten. Han kontrollerte 5 jegere
før felling og var vitne til 7 forhold
med løshunder.

Det siste kommer nok av at flere
hytteområder ligger i villreinområ-
det og på Blefjell ligger det også 2
godt besgkte turisthytter med flere
stier som går igjennom de område-
ne reinen bruker.

Hele Blefjell Villreinområde
fungerer som ett vald, men er delt
opp i 13 jaktfelt. Jaktledeme har
fullmakt til å samarbeide under
jakta.

Da Blefjell-reinen ofte trekker
ned i skosen. har området hatt
utvidet jakttid, og
villreinnemnda/villreinutv alget
s6ker også for kommende jakttids-
periode ei jakttidsramme innenfor
20/8-rlro.

Nemnda og utvalget finner ikke
behov for å gå inn for nattefred-
ning.
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Hvor stor er Hardangerviddastammen?
Det har de siste åra vært stor uenig-
het om hvor mange villrein det fin-
nes på Hardangervidda. Totaltel-
linger er vanskelige å gjennomfpre
på Vidda, og måten som dette har
blitt gjort på hittil, er gjennom fly-
fotograf'ering på forsommeren,
enda mens reinen har den lyse vår-
pelsen på - før r@ytinga.

I de fleste andre villreinområder,
som er betydelig mindre i utstrek-
ning og med tærre dyr, blir totaltel-
lingene gjort unna om vinleren -
med et rikelig snødekke som
underlag. Under de siste års telling-
er på Hardangervidda, har ikke alle
dyra blitt funnet, og dette har skapt
usikkerhet i bygdene om stammes-
tØrrelsen.

Varierende tall
Lokalforwalterene i kommunene
som sogner til Hardangervidda, har
beregna stammestørrelsen hver på
sin måte og kommet ut med hBgst
ulike tall.

DN. som har et overordna for-
valtningsansvar av villreinen - og
forpvrig alt vilt, har med grunnlag i
NINA's overvåking av villreinen
på Vidda, lagt frem sine beregning-
er av produksjon og stammestørrel-
se. Disse talla samsvarer heller ikke
med de fra lokale forvaltere!

Forvaltningen av Hardangervid-
dastammen er mangesidig og van-
skelig, vanskelig på den måten at
så mange parter er involverte og at
Vidda har vært igjennom flere ned-
beitingsperioder med alt for mange

For de fleste av møtedeltakerne på oppsummeringsmøtet for Hardangervidda i slut-
ten av november 1996, kom tallene fra NINA noe overraskende. Men det har lenge
"ligget i kortene", fra både DN og NINA, høyere bestandstall på Vidda enn det som
mange bygder har hevdet!

dyr i forhold til vinterbeite.
I tillegg har folks bruk av Vidda

avskåret villreinen fra flere viktige
beiteområder. Dagens situasjon kan
kort oppsummeres med at synet i
Tinn og Vinje er at det er flere dyr i
vinterstammen enn det de @vrige
kommuner mener.

DN/NINA's tall bekrefter synet
til disse to Telemarkskommunene!

Vintertelling
Vinteren 1996 ble det salsa og gjort
et skikkelig forsØk med vintertel-
ling. Flyfotograferinga ble utfBrt

fra småfly i dagene 20. og 21 .

februar. Rapporten fra tellinga viser
at det ble funnet 373 dyr i Hol,
4051 i Nore og Uvdal, 4012 i Tinn
og 526 i Vinje; tilsammen 9028
dyr.

Umiddelbart ble denne tellinga
karakterisert som god, men erkjent
at den viser minimumstall for stam-
mest@rrelsen. I ettertid synes det
som vinterstammen er blitt under-
vurdert betydelig! Det ble bl.a.
foretatt ei kontrolltelling i et
avgrensa område i Tinn og Vinje
dagen etter hovedfbtograferinga, og
den viste at bare 6O7o av dyra ble
funnet fgrste dagen!

På grunnlag av diverse vurde-
ringer fra lokalforvaltemes side,
vart så vinterstammen i 1996 vur-
dert til 11 000 dyr - 1 000 dyr over
målsettinga i driftsplanen.

Forsker Olav Strand ved NINA presente-
rer talla fra kalvetellinga og strukturtel-
linga siste året (1996). Under kalvetel-
linga ble det telt opp 3078 stk. Med til-
vekstprosenten og strukturen som er på
Hardangervidda, må det til 14660 dyr for
å produsere dette antallet kalver!
Sekretæren i villreinnemnda, Jon Dale
(til h.) og Halvor Loftsgarden (formann i

villreinnemnda) var kjente med talla på
forhånd.
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Strukturtellinger og kalvetelling
Totaltellinga på Hardangervidda
vinteren 1996 var ment som et sup-
plement til de årlige struktur- og
kalvetellingene, som ledes fra
NINA.

I ei saksbehandling DN gjorde i
mai 1995, beregner de stammestØr-
relsen fpr jakt dette året til å ligge
på mellom 12 500 og 18 500 dyr,
men mest sannsynlig anslår de
stammen til å være på mellom 13

500 og 16 000 dyr. Avskytinga i
1995 kom påca2 500 dyr.

Under kalvetellinga i 1996 teller
NINA opp 3 078 kalver på bildene.
I tillegg ble et ukjent antall dyr
observert på kalvetellingstidspunk-
tet, uten å bli fotografert. Når struk-
turen og produksjonen i stammen
legges til grunn (tilvekstprosent på
2l), mtt det til 14 660 dyr for å pro-
dusere 3 078 kalver! Dette forteller
igjen, at f6r jakt i 1996 måtte det
være minimum 17 738 dyr på Har-
dangervidda, mest sannsynlig enda
flere!

Etter jakta i \996, hvor det ble
felt 3 603 dyr, mener ansvarlig tyl-
kesmann for Hardanger-vidda, vilt-
forvalteren i Buskerud, at det må
være l5 000 dyr i vinterstammen
1996191 Dette er 5 000 flere vin-
terdyr enn det som er vedtatt i
driftsolanen!

Enighet om stammestØrrelsen?
På oppsummeringsmBtet som ble
avvikla for Hardangervidda 29. og
30. nov. 1996. vart hele stamme-
problematikken belyst fra DN og
NINA-hold. De "nye" talla, bygd
på mangeårige avskytingstall,
strukturtellinger, kalvetellinger og
tilvekst, vart ikke im6tegått av
hverken offentlige villreinforvaltere
i kommunene eller av representan-
ter for rettighetshaverne. Dette
tyder på at det nå er enighet om ei
tilnærmet stammestørrelse som det
kan forvaltes etter i åra som kom-
mer, og at denne stammestørrelsen
ligger hpgt over den nåværende
vinterbeiteevna på Hardangervid-
da! Det siste kommer til
uttrykk gjennom kondisjonsunder-
sØkelsene som blir foretatt og som
viser nedgang på dyrevektene.

TErsr oc roro: JoN J. MBr-r

Manglende rekruttering av villreinjegere?
Tsrsr oc roro: JoN J. Mell

I flere villreinområder og spesielt
på terrenger som er h6gst usikre på
om det kommer rein innom i jaktti-
da, synes det nå å være sviktende
rekruttering av jegere til.

Generelt kan det også være et
problem å fylle opp avgangen av
villreinjegere med interesserte og
kvalifiserte nye generasjoner av
jegere.

Svikten her vil en først merke i
de store villreinområdene og helst
på terrenger som har svak eller som
det også forekommer; ingen f'elling.

Som regel er det flere lerrenger i

de fleste villreinområder som ikke
har rein under jakta, men som har
innretta seg med jaktavtaler med
rettighetshavere som tradisjonelt
har dyr i jakttida og denned fått ei
viss felling.

Jakob Eitrheim, Odda, medlem av
Hardangervidda Villreinutvalg og
privat grunneier i dette området,
har fått merka manglende interesse
for jaktkorta på eiendommen og
også frustrerte jegere som hadde
forventa besØk av reinen. Terrenget
til Eitrheim ligger 2 t. gange fra bil-
vei, og i 1996 hvor det var mange
kort i omlpp på Hardangervidda,
opplevde han at det var mange av
korta som det ikke var kjøpere til!
Terrenget er også så usikkert, at det
må samjaktavtale til - med Allmen-
ningen - før en kan gi de store for-
håpninger om jaktutbytte.

Eitrheim sier at jegeme reiser
inn med slore forventninger om at
dyra skal være der når de kommer
inn, og hvis ikke noe skjer etter 2-3
dager, retumerer de til bygdes og
finner ut at villreinjakt ikke er den
jaktfonn som passer dem!

Eitrheim har også merka seg
ukyndig jegeroppførsel, nettopp
med bakgrunn i manglende kontakt
med dyr for nye jegere. I tilfeller
hvor de så har kommet i kontakt
med dyr, har innpåstillingskunsten
vært fraværende; de tar ikke hensyn
til vindretninga, springer mot dyra
og springer forbi jegere som allere-
de er i posisjon.

Her skyter Øyvind Gr@nsdal,
Skare inn

- Jaktmoralen er sviktende og
slaktekunsten synes også å.bli bor-
te, for manges vedkommende, sam-
men med den generasjonen som nå
er iferd med å forlate villreinfjellet!
Men vi skal ikke legge hele skyl-
den på den nye jegergenerasjonen.
vi har ikke vært flinke nok vi heller
- med å legge fbrholdene tilrette.
Det er samarbeidet som har svikta,
både med å tilby jaktterrenger med
et visst håp om å felle dyr og med å
instruere og lære opp nye jegere.
De yngre har i de fleste tilfeller
blitt stående bakerst i køen.

Begge disse karene fra Odda rei-
ser spØrsmål som er og vil bli svært
aktuelle å ta opp til behandling i
den framtidige villreinforvaltninga!

Oddakarene Jakob Eitrheim (til v.) og Øyvind Grønsdal frykter for
rekrutteringa til villreinjeger-"yrket". Kan rettighetshaverne,

i fellesskap, giøre noe for å bedre denne?
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Det er første gang min datter,
Merete, skal på jakt - med rett til
å felle dyr selv, jeg er med som
"tilskuer"! Hun har vært med
noen turer tidligere - uten gevær
og fellingstillatelse, denne gangen
er rollene byttet om og det er
pappa som er "tilskuer".

Vi går langt innover, prgver å
komme vekk fra områdene med
mest folk - 

"kanskje 
aller helst

være alene! A være "tilskuer" er
ny rolle for meg, men jeg er mer
spent nå enn om det var jeg selv
som var jeger.

Reinen kommer trekkende
Etter en lang marsj er det godt å sit-
te oppunder toppen og roe ned
mens vi speider etter dyr. Vi prater,
fabler litt om det kan dukke opp
dyr. Alt virker i grunnen rolig, men
brått dukker en flokk opp og kom-
mer trekkende mot hpyden hvor vi
sitter. Flokken dreier rundt hgyden
og roer seg ute på noen store myrer.
Vi vil pr@ve å komme innpå dem.
Sekkene blir satt igjen, vindretning
blir kontrollert og rute for innpåstil-
ling blir vurdert. Det viser seg snart
å bli vanskelig. Dyra har lagt seg
ute på myrene. Vi går, kryper og
åler til slutt. men ser snart at vi ikke

''TILSKUE,R''
kommer innpå - temenget er for
åpent.

Jeg registrerer at det kommer
andre jegere opp i nuten hvor vi
satt da reinsdyra ble oppdaget og
bestemmer meg for å hente sekkene
og snakke med disse jegeme. Etter
en fbrsiktig tilbaketrekning og tur
opp mot toppen, tar jeg kontakt
med jegerne. Jeg forteller om reins-
flokken som har lagt seg ute på
myrene og om Merete som for før-
sle gang skal prøve seg som jeger.
Jeg ber om forståelse for at hun
som f@rstegangsjeger får anledning
til å skyte først når dyrene reiser
seg etter hvilen!

"Jegerne" skyter dyra inntil seg
Jegerne sier de har forståelse fbr
dette Ønsket, og lover at de skal gi
f@rstegangsjegeren en sjanse til å

skyte fPr de selv prøver seg. Glad
fbr å mØte fbrståelse for "fortrinn"
for f@rstegangsjegeren, tar jeg fatt
på turen ned til Merete igjen. Jeg
rekker ikke engang ned til henne
f6r jegeme i nuten skyter mot dyra
som ligger - for å skyte dem "opp
til seg"l Jeg er fbrskrekket over en
slik opptreden - avstanden til de
liggende dyra er minst 300 m!

Dyra skremmes av skytingen

opp mot toppen av nuten - vår jakt
er ødelagt. De andre jegerne har
demonstrert en s@rgelig holdning -
ingen hensyntagen verken til vilt
eller andre jegere! Det felles et dyr
litt under toppen og et på andre
siden, etter en trist skadeskyting. Vi
er skuffet over den jegeropptreden
vi har vært vitne til og regner dagen
som spolert med tanke på jakt.
Matpakke og prat om hvordan man
burde oppfgre seg i fjellet, blir tr@s-

ten for fBrstegangsjegeren og "til-
skuer" !

Tenker på heimturen .....
Det lir ut på eltermiddagen og vi tar
til å tenke på heimturen, men tar
med kikkerten en grundig titt over
terrenget før vi starter. Lykken er
med oss - ned dalsida nord for oss,
1 km unna, kommer en reinsllokk i
god fart mot høyden vi sitter på.
Disse dyra velger en annen rute enn
de første dyra og kommer nærmere
loppen. Etter hverl ser vi al retning-
en er rett mot det stedet der en av
de andre jegerne holder på med
slakting.

Vi kommer oss i posisjon - fin-
ner oss en utmerket plass litt hgye-
re enn der jeg forventer at dyra vil
komme. Mens vi ligger på hver vår

Reinsbukk fant igjen samme saueflokken!

En sauebesetning som beita i Fra-
fjordheiene i 1994 "adopterte" i
løpet av beitesesongen en ung
reinsdyrbukkl Da saueflokken den-
ne høsten ble henta ned fra heiene,
fulgte reinsdyrbukken med. Buk-
ken ble fanga inn og kjprt et stykke
tilbake og deretter jagd til fjells.
Bukken ble værende i ljellet om
vinteren.

Neste sommer hadde nok buk-
ken passet opp igjen samme saue-
flokken, for da sauene kom til byg-
des og ble drevet inn i fjøset året
etter, lulgte samme bukken med!
Men denne gangen slapp ikke buk-
ken til fjells igjen. Etter avtale med
kommunens viltnemnd, vart buk-
ken avlivet og saueholderen kjøpte
bukkeslaktet som veide 37 ks.
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side av en liten stein, ser vi at dyra
kommer trekkende mellom 50-100
m fra oss. "Tilskueren" anbefaler å

skyte, men det er nok vanskelig for
den som ikke har skutt noe dyr f6r.
Jeg venter, men det kommer ikke
noe skudd. "Jeg kan ikke, pappa, de
går for tett" !

Dyra blir etterhvert oppmerksom
på jegeren som slakter og flokken
klumper seg enda mer. Jeg antar at
dyra vil bli skremt av han som slak-
ter.

Flokken snur og drar tilbake i
den retningen de kom fra. Jeg ber
Merete være klar i tilfelle den
bakre del av flokken er åpnere og
kanskje stopper opp fPr de snur.
Det er spennende å ligge så naer og
se flokken snu foran oss. Jeg lurer
på hva slags tanker som rører seg i

hodet på f6rstegangsjegeren?

Et skudd smeller ....
Hun har gjort helt riktig når hun
ikke fant å kunne skyte mens dyra
gikk tett. Er hun skuffet nå, gir hun
opp jakta? Det meste av flokken
har nå snudd og de siste viser seg å
være akkurat så nysgjerrige som
jeg håpet; et Øyeblikk blir to-tre
simler stående å se mot Jegeren
som slakter - før de snur rundt. -
Nå, Merete, sier jeg. Endelgs spen-
ning mens jeg fplger dyra med kik-
kerten. Ett skudd smeller. ei simle

Det Merete tidligere har lært om slakting
skal nå utprøves - på egenhånd - på det
første hiorteviltet ho siøl har felt!

detter rett ned - ikke en bevegelse
etterpå. F6rstegangsjegeren har f'elt
sitt første dyr - og felt på en måte
som vi jegere med noe mer erfaring
kunne lære noe av!

En stolt førstegangsjeger og en
minst like stolt "tilskuer" r-usler
etter hvert fram til det felte dyret -
etter at de andre dyra har forsvun-
net. Etter at kontrollkoftet er skåret
og festet på simla, starter en annen

Beviset på et perfekt skudd fra første-
gangsjegeren; hiertet er smadret av
kula!

viktig del av jakta; jegeren skal nå
prøve seg som slakter, mest mulig
på egen hånd. Det hun har sett, og
blitt fortalt, skal nå prøves.

Kniven brukes lbrsiktig og
utvommingen går fint - en stolt 1-ør-

stegangsjeger kan etterhvert vise
"tilskueren" et simlehjerte som er
helt smadret av et perfekt skuddl

TErsr oc poro ØvsrErN LaxoscÅRo
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Nedfalte gjerder og gamle gjerde-
rester utgjØr en fare både for buf'e
og ville dyr, og er dessuten i strid
med dyrevemlovens S29 som
pålegger eieme n6dvendig vedlike-

hold og fjerning av gamle gjerde-
rester. Også inntakte gjerder kan
være farlig for villrein.

På fotoet ser vi en bukk som har
satt seg fast i et sauegjerde i nær-
het-en av Reineskarvet i Nordfjella.

Bukken, som var svært medtatt,
ble oppdaget av fjelloppsynet i Al.
Da hadde den rØsket gjerdet løs fra
hytteveggen og revet med seg nes-
ten 30 meter netting hvor gjerde-
stolpene, som var frosset fast i bak-
ken, hadde knekt som fyrstikkerl

På bildet ser vi Trygve Haug
som har slått en løkke om bakbei-
na, mens Lars Petter Lågrinn vrir
hodet på bukken og får klippet av
trådene. Begge er fia fJelloppsynet
i A1. De har dessverre, må en nes-
ten si, fått god teknikk med å løse
dyr på denne måten.

Etter løslatelsen l6p bukken noe
fortumlet avgårde og blandet seg
forhåpenligvis med andre dyr.

Farlige
nettinggjerder

Foro/rrrs r Lens L{cnrxNÆ.4.K.
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Minne om en fiellmann

Symbolikken er vel klar for alle
som kjende Endre Vivelid. Han vart
gravlagd på f6rstejaktdagen 1996.

Endre var fødd i 1913 og levde
heile sitt yrkesaktive liv på fJellgar-
den Viveli i Eidfjord. Det seier seg
sjølv at ein bustad langt inne i ville
fjellet set sitt preg på personen.

Endre var heldig, han var.t fødd

inn i eit miljB som høvde for hans
gener. Men som han sjølv sa ofte:
"Oppveksten var ein hard skule".

Faren som sjølv var fjellmann og
jeger av dei aller største, tok den
vesle guten med når han sj6lv kun-
ne gå. Her fekk han, til dei grader,
læra det som i das vert kalle "over-
levingsteknikk". Å brødfø ein stor

Endre utenfor Urabu i 1964.
Diverre er denne fine og spesielle bua no øydelagd.

familie av berre det som fjellet kan
gje var oftast tungt. Lite villrein var
det i fjellet den gong.

Ei lita historie frå den tid. Ein
mann fiå Sekse fortalde det slik:

Far hans låg i fellet på reinsjakt.
Det måtte vera i 1923-24. Yidda var
tom - både for folk og dyr. Ut på
dagen sette han seg for å kvila. 2
personar kom mot han. Det viste
seg å vera vera Endre på 10-12 år i
lag med far sin, Gunnar. Det var
tydeleg at far og son hadde gjenge
lenge og langt. Sekken bar tydeleg
preg av å vera tom.

Gunnar og Sekse-mannen kjende
kvarandre godt. Den siste fortalde
at han låg i steinbua si på Ulvafet,
skulle heim att om 3 dagar. Han
baud også gjestene av nista si. 11-
åringen åt det som var. Faren ville
ikkje smaka noko. Etter noko pra-
ting gjekk Gunnar bak ein stein. Det
var det siste dei såg han. Sekseman-
nen hadde ikkje noko val. Gutungen
måtte verta med han til bua om
kvelden. Det einaste guten hadde av
utstyr og ekstra klede var ein jute-
sekk, som vel var brukt både som
sovepose og frakk.

Den 3. dagen, tidleg om morgo-
nen, dukka Gunnar opp ved bua for
å henta sonen. Ikkje eit ord til for-

LT$ER.
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Det meste i debatten omkring jakt
er repriser og som kommer igjen i

media årlig - til faste datoer!
Datoen i dag er 2. oktober og jeg

hprer på et radioprogram om den
dårlige reinsjakta i Rogaland. Det
antas som et resultat av lav jaktsuk-
sess, at det vil være ca 1000 vinter-
dyr over det som området kan
bærel

Blant intervjuobjektene er en
leder i en lokal naturvemorganisa-
sjon, som på tradisjonelt vis raljerer
over "hordene med fritidsjegere" -

som bare skremmer og stresser rei-
nen og som han sier "dei klare jo
ikkje å ta livet av dei eingong".

Han er av den mening at villrein-
forvaltningen må ta mer hensyn til
reinbestanden og utfbrme den med
hensyn på å fremskaffe bærekrafti-
ge bestander. Yrkesjegere skal sør-
ge for bestandsuttaket, er hans
avslutnings-salve - akkompagnert
av dempede geværskudd i bakgrun-
nen.

- Der fikk vi fritids-/amat@rjege-
re så hatten passet, nok en gangl

Men etter litt omtanke må jeg jo
innr@mme at mannen har helt rett!
Villreinforvaltninga må primært
utformes for å bevare bærekraftige
villreinstammer i fjella våre.

Jeg har jakta rein, lbr det meste i
Ottadalsområdet, sida midten av
7O-tallet. En episode noen år tilba-
ke illustrerer etter min mening, hva
som er feil ved dagens forvalt-
ningsmodell.
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Dette skiparet er et minne om en av de hardeste turene til Endre. Historia er forøvrig
fortalt iVillreinen 1992, iet intervju med Jenfrid og Endre. Men bildet har også sin
historie, Olav S. Haugse skriver: Dette er eit skipar Endre laga ein seinhaust han vart
liggjande verfast i Viersla. Fotografen Espen Bratlie fann dei 2 år etter. | "Villmarks'
liv" etterlyste han eigaren og historia bak dette merkelege skiparet. Denne kunne eg
fortelja! For Endre var nok dette bare laga til ein gangs bruk. Når han var komen vel
over høgdene og nedatt i Veigdalen, vart skiparet ståande att.

klaring. Det var vel heller ikkje
npdvendig. Han var for stolt til å

erkjenna armod, og han visste så

altfor vel at guten varl teken mykje
betre vare på i bua.

Refleksjonane etter ein slik epi-
sode kan vera sa mange. Ei hard
soge frå ei hard tid om harde fblk.
Endre gjekk i alle høve styrka ut av
oppveksten. Han var "utlærd" i ein
alder der andre er læregutar. Fjellet
vart for han både levebrød og livs-
stil. Han var truleg den siste på
vestsida som livnæra seg fullt ut av
det fjellet gav. Jakt, fiske og noko
turisme heime på Viveli.

Om vinteren var det snarefang-
sten etter rypa og åtejakt etter reven
som gav mest att. Han fortalde om
ein vinter han hadde 700 ryper og
60 revar. Det var Jenfrid som sat
oppe om nalta og passa på reven.
Endre vart berre vekt når det måtte
ein stpdig skyttar til. Det var nok og
kona som måtte ta dei tyngste tak i
turistsesongen.

For Endre var det vidda som var
sjølve livet. Fiske og reinsjakt, med
Viersla som base, var så nær paradis

det går an å koma. Grunnlaget for
eit spesielt forhold til dette området
vart vel lagt i dei 7 år han gjette
tamreinflokken her inne. Her bygde
han også si eiga bu i tilknyting til
den eldgamle som sto der før.

Her var det "Granvinsgjengen"
først og fremst lærde Endre å kjen-
na. Me kom der som "inntrengaren"
direkte i hans rike. Alltid vart me
vel mottekne. Gjestfritt tok han mot
oss, villig delte han ut av sine rike
kunnskapar om jakt og fjell. Dei
mØrke haustkveldane i bua hans sit
for alltid spikra fast. Jakthistoriar
frå fame dagar og tips for morgon-
dagen var alltid tema. Han sparde
oss for mange bitre, sjølvopplevde
erfaringar.

Endre var og fullt ut 2 personar.
Til dagleg var han som sjølve
grunn 3-ellet, ro og sindigheit prega
heile guten. Men å oppleva han på
jakt var noko heilt anna. Brått vart
villdyrhamen trekt over han. Som
r@yskatten vart han mjuk, smygande
og alltid på vakt - slo til med heile
seg når rette augneblunken var der.

Fiell-livet til Endre vart brutalt

avslutta med eit slagtilf'elle i 1980.
Fgrlegheita vart mykje redusert.
Men han og Jenfrid fekk mange
gode sumrar på Viveli. Men ei årleg
veke i Viersla var vel det som sto
aller hggst. At vandraren siste åra
måtte bruka helikopter måtte han
sjølv og andre godta.

Me takkar for at me fekk mØta
og oppleva denne personen. Me
ynskjer fred over minnet hans.

Jeg hadde småbukk-kort i Skjak
og etter noen dagers forgjeves
vandring i reintomme Skjåkfjell,
skremte jeg opp en tydelig skudd-
skadd småbukk på grensen til Lor-
dalen. Jeg fulgte etter så langt jeg
våget, men måtte til slutt erkjenne
at respekten for jaktområdegrense-
ne og oppsynet var slerkere enn
min jegermoral.

Men ville ikke både mitt og
rogalendingenes forvaltningspro-
blem forsvinne dersom jegerne fikk
ferdes fritt, hele jaktperioden,
innenfor det naturlige leve/trek-
kområdet til reinen? Skrekkscenari-
er om at alle med jaktkort ville
samles på små områder - med dertil
hørende stygge jaktepisoder, tror
jeg personlig lite på. De fleste med
jaktkort er tross altjegere!

En slik forvaltning ville gi de
aktuelle grunneiere og allmenn-
ingsstyrer ngyaktig de samme jakt-
inntekter som nå. Jaktperioden kun-

ne trolig avkortes da det er mer
effektivt å gå enn og sitte på reins-
jakt!

Ved et par anledninger har jeg
s6kt og fått kort på fritt dyr. Inten-
sjonen var å gå etter et fint jakttro-
f6, for rein måles det jo på geviret.
Skal man ta ut et topptrof6 fra en
flokk, kreves det flaks, god tid og
tålmodighet og ikke andre jegere
innen synsvidde.

Hva om man lot "trof6jegerne"få
starte f.eks. 5 dager før den ordinæ-
re jaktstarten? Storbukkene er da
stofi sett samla i egne flokker langt
unna simle/ungdyrflokkene. Det
ringe antall jegere det her er tale
om, ville ikke bety noe uromoment
i villreinfjellet, men de ville få en
fantastisk fin jakt. Hva med en
egen korttype "trof6kort"?

Med en forvaltningsmodell foku-
sert primært på å bevare bærekrafti-
ge villreinstammer, ville mye av
det nesative som det så ofte fbku-

seres på ved den nåværende form -
reduseres. Mindre stressjakt, færre
anmeldte grensekrenkelser, mindre
flokk- og skadeskyting etc. Hvem
ville vel savnet det?

Eventuelt for hByt lokalt jakt-
trykk kan efl'ektivt reguleres ved å

begrense bruk av motoriserle hjel-
pemidler langs atkomstveier langt
inn i jaktområdet (f.eks. Skjåk-
/AursjBen og LordalenA{ysætra).

Reinjegere har alltid vært og b6r
forbli pasjonerte fotgjengere. Der-
som vi, fritidsjegerne, fikk anled-
ning til å utØve vår del av forvalt-
ningen innenfor slike rammer, har
jeg tro på at jaktmotstandere både i
Rogaland og ellers, ville miste
mange av sine poeng i den årvisse
kritikken av reinsjakta. Dessuten,
og det er hovedpoenget, ville kvali-
teten på jaktutpvelsen @ke betyde-
lig!

Terje Aurdal , LillestrØm
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av de stØrste kalvene under
Skjer det en utvelgelse

Tersr oc poro: Er-r Kvrr,lcnoeL
HovnopecsruoENT vED NoRcr,s TErNrsr NATUR-

vITENSKApLIGE UxtvEnsnEr r TRoNogEtu

jakta?

NINA er nå i gang med et prosjekt
hvor de bl.a. skal se på hvordan
prissystemet påvirker jegernes valg
av dyr. Som en del av dette pro-
sjektet har jeg en hovedoppgave
hvor jeg skal undersøke om det er
en preferanse for store kalver under
jakta i Forelhogna Villreinområde.
Dette området ble valgt fordi rei-
nen her er lite sky, noe som forenk-
Iet datainnsamlingen, og fordi
mange av grunneierne har innført
prissystemer for å motvirke jaktse-
leksjon. Graden av seleksjon som
jeg eventuelt finner i Forelhogna
skal så sammenliknes med tilsva-
rende seleksjon i et område med
stykkpris pr. dyr.

Resultatene fra undersøkelsen er
ikke klare ennå, men jeg vil gjeme
fortelle litt om metoden jeg har
brukt og hvordan f'eltarbeidet har
foregått. Rapport med resulta't"
fqlger i neste nummer av "Villrei-
nen"!

Metode for måling av
slorrelses-seleksjon pa reinkal r
For å undersØke om det felles en
stØrre andel store kalver enn det et
tilfeldig utvalg vil tilsi, kan stØrrel-

sesfordelingen av kalver fpr jakt
sammenliknes med st@rrelsen på
kalver felt under jakt eller stØrrel-
sen på de kalvene som er igjen
etter jakta. Hvis det foregår en
utvelgelse av de stprste kalvene vil
dette gjØre at gjennomsnittsstørrel-
sen til kalvene etter jakt blir min-
dre enn det norrnal vekst gir. Vide-
re vil fordelingsfunksjonen bli
skjev i fbrhold til lbrdelingen før
iakt.

Å skulle samle inn kalver for
veiing og måling f@r og etter jakt
ville. foruten å være ressurskreven-
de, medføre et stort stress på rei-
nen. Den metoden som jeg istedet
brukte var å fbtografere kalver på
30-140 meters hold samtidig som
avstanden bort til kalvene ble målt.
Til fotograferingen brukte jeg en
600 mm telelinse, mens avstanden
ble målt v.h.a. en laserbasert
avstandsmåler i en kikkert. Ut fia
fbtografiene kan jeg da finne fysis-
ke mål som skulderhøyde, Iengde
fra "kne" til skulder, brystdybde og
gevirlengde. Selv om jeg ikke fin-
ner vekten ved denne metoden, så

er disse målene til dels korrelert
med vekt. Jeg antar også at dette er

Noen av deltakerne på Dombåskurset.
Hovedforeleser, Johan Danielsen, nr. 3
Ira høyre på f remste benk. Foto Jon J.

Kurs for nye
medlemmer i

villreinnemnder
og villreinutvalg

Fra 1/1 1988 ble de offentlige vill-
reinnemndene oppretta og DN
avvikla i 1990 kurs for ledere og
sekretærer i disse nye nemndene.
Siden den gangen har det nærmest
vært en totalutskifiing av medlem-
mene i nemndene og DN i samar-
beide med Villreinrådet fant beho-
vet lbr et nytt kurs tilstede.

I slutten av november 1996 ble
så medlemmer av villreinnemndene
og villreinutvalgene i de sprlige
villreinområdene samlet til kursdel-
takelse på Geilo. Uka deretter var
turen kommet til medlemmene i de
nordlige områdene og her var kurs-
stedet Dombås. Ca 40 deltakere på
hvert sted og de fikk innfBring i:

* Roller og mål i villreinfbr-
valtninga

* Virkemidler i villreinforvalt-
ninga

* Ansvarsfordelingen mellom
villreinutvalg og -nemnder

* Villreinfaglig gjennomgang
(NINA)

* Avslutning med gruppeoppgaver

Kursforelesere var Johan Daniel-
sen, DN , Olav Strand, NINA (Gei-
1o), Per JordhBy, NINA (Dombås)
og Jan Hageland, Villreinrådet.

Kurset ga en solid, felles platt-
forrn å arbeide ut fra for villrein-
nemndene og villreinutvalgene !

Under august-fotograferinga samla reinen seg ofte ved salt-
automatene i Gjersøhøgda, som egentlig er tiltenkt sauedrifta i Gjera.
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mål som kan innvirke på jegerens
inntrykk av hvor stor kalven er.

Over 100 kalver ble avfotogra-
fert før og etter jakt. Til dette arbei-
det hadde jeg god hjelp fra oppsyn
og lokal forvaltning. Under jakta
ble 57 felte kalver målt v.h.a. måle-
bånd. Disse målingene ble utført av
jegere og oppsynsmenn i tillegg til
meg.

Feltsesongen i Forelhogna
villreinområde
Innsamlingen av bildemateriale før
jakt starta 5. august. Sønnavær over
lang tid gjorde at reinen samla seg i
fjellene rundt store Gjersjøen. Med
base på Gjersjøbua hadde vi der-
med kort vei til flokkene.

De første dagene virket reinen
lite stressa av insekter. selv om det
var varmt i vaeret. Dyrene gikk
hovedsakelig i flokker på 100-200
dyr, og mye av dagen sto eller lå de
på koller og hgydedrag. Ofte fant vi
flokker samlet rundt saltautomatene
som er satt ut i området. Her var
det som regel gunstig å fotografere
p.g.a. hardtråkka mark og kalver

Etter iakta - under brunsten - var dyra svært rolige og
fotograferinga gikk stort seit lett. Her er det en eldre bukk

som passer opp simla, mens kalven må holde seg litt på avstand.

som stilte seg opp for å slikke salt.
Nærmere jaktstart økte insekt-

stresset og dyra trakk sammen i
stØrre flokker. På det meste l6p
over 1000 dyr samlet i en flokk.
HPy temperatur og lite vind ga
bremsen gunstige forhold. Med rei-
nen i stadig bevegelse var det van-
skelig å hente inn mer bildemateri-
ale. Totalt hadde vi da likevel fått
fotografert godt over 100 kalver.

Under jakta var jeg i Forelhogna
for å observere jaktsituasjoner i til-
legg til å måle felte kalver. Jeg

ønsket å få et innblikk i hvordan
jakta foregår og i hvilken grad for-
holdene ligger til rette for utvelgel-
se av bestemte kalver. Inntrykket
mitt er at jegeren i de fleste situa-
sjoner har muligheten til å velge
seg ut en kalv blant et lite utvalg.
Imidlertid spiller flokkens stØrrelse
inn både på hvor enkelt det er å

velge og hvor mange kalver det er å

velge mellom. Faktorer som erfa-
ring, tilgjengelig tid og værforhold
er nok også med på å bestemme
hvor selektiv jegeren er.

Etter avslutta jakt ble det en ny

i:i

runde med fotografering av kalver.
Flokkene var denne gangen spredd
over et stØrre område. men dro ikke
på så lange trekk. Brunsten gjorde
at dyrene var lite på vakt og vi kun-
ne derfor posisjonere oss for foto-
grafering uten store vanskeligheter.
Etter en snau ukes innsats i Stor-
fjellet, Tverrfjellet, Y-tangene og
Hestfjellet hadde vi fått samla inn
det fotomaterialet vi trengte.

Lokal oppslutning
Jeg vil gjerne berømme de på det
lokale planet for all hjelp i forbin-
delse med prosjektet, både med
innsamling av materiale og med å

legge forholdene til rette. Det er
inspirerende å bli møtt med slik
velvillighet og interesse!

33



VILLREINEN 1997

Strukturtellinger
Beskrivelse av metodikk og viktige momenter

Strukturtellingene utføres årlig i
overvåkningsområdene og har 3
mål; de skal gi et estimat på
kj@nnsfurholdet og alderssammen-
setningen i stammen, og de kan
sammen med kalvetellingene være
et viktig korrektiv tll totaltellinger
(Skogland og Jordhgy 1992).

Kjønnsforholdet er viktig å kjen-
ne som holdepunkt om kalvetil-
vekst, basert på antall kalver gjen-
nomsnittssimlen føder. Effekten av
avskyting på alderssammensetning-
en i stammen kan også belyses
gjennom strukturtellinger. Metoden
for totaltelling av villreinstammer
som idag benyttes, gir ikke mulig-
het for å vurdere feilkilder statis-
tisk. Det er i stor grad en skj6nns-
sak fra tellemannskapets side hvor-
vidt tellingen vurderes som god
eller dårlig. Egnet metodikk for
totaltelling av for eksempel stam-
men i Setesdal-Ryfylkeheiene fin-
nes ikke til en overkommelig pris.
Dette skyldes stort spredningsm@n-
ster på dyra, kupert terreng og
gjennomgående stor snpdekning
om sommeren. I andre områder går
reinen stedvis i skogen og gjør
totaltelling dermed problematisk
(Splnkletten og Rondane Sør). I det
hele tatt er flokkstØrrelser (sesong-
vis gruppering hos reinen), spred-
ningsmønsteret og terrengets

AV PER JORDHØY OG OLAV STRAND

beskaJfenher i de enkelte villrein-
områder avgjørende både for telle-
måte (sommer og vinter) og kvali-
teten på tellingene.

Regelmessighet og langsiktighet
i kalve- og strukturtellinger er vik-
tig av flere grunner. En har alltid
muligheten til å fange opp uregel-
messigheter med tanke på antall
dyr i stammen, som skriver seg fra
underestimering ved totaltellinger,
fordi kalve/strukturtellinger gir
grunnlag for å beregne tilveksten
fra år til ar når en også kjenner
avskytingsresultatet. Annen infor-
masjon som reinens arealbruk og
endringer av denne over tid, flokk-
stØrelse og endring av denne over
tid gir viktige holdepunkter og indi-
kasjoner om populasjonsdynamik-
ken og utviklingstendenser innen
de enkelte områder (Jordh@y m. fl.
r99s).

Databaserte analyser vil her kun-
ne fortelle noe om leilen vi opererer
med ved ulike tellegrunnlag. En
database som skal inneholde flokk-
vise data fra årlige kalve- og struk-
turtellinger er under utarbeidelse, og
vil kunne bidra til en styrking av
presisjonen på tellingene og dermed
forvaltningen (Strand m. fl. 1995).

Tilrettelegging
En smidig og god organisering er
av stor viktighet for å få gjennom-
fprt gode sffuktur-tellinger i villrein-
områdene i noen hektiske høstuker.
Gjennom metodikkurs og fagsam-
linger i regi av NlNA/Villreinrådet
er det nå etablert et nettverk av fas-
konlakter rundt omkring i områdi-
ne. Dette er personell med tilknyt-
ning til store rettighetshavere (fiell-
oppsynsmenn), villreinutvalg osv.
Disse er ansvarlig for planlegging
og gjennomfqring i sitt område, i
samråd med NINA. Dette innebæ-
rer konkret at de skal:

- Oppnevne tellemannskap
- Foreta rekognoseringer for å

finne flokkene
- S6rge for god utrustning

(ex. stødig stativ og optisk
utstyr av god kvalitet, ekstrem-
klær og fjellduk)

- Gjennomfpre selve tellingen
etter standard metodikk

- Rapportere tellingen etter stan-
dard rutine iflg. skjema til
NINA

NINA deltar fortsatt aktivt i selve
tellingene, i en rullering mellom
områdene.

Tidspunkt
Strukturtellinger utføres primært i
brunstperioden ettersom alle kate-
gorier dyr da er samlet i flokkene.
Et unntak er Rondane og til dels
også Vest-Jotunheimen, hvor struk-
tuftelling til nå har foregått på vin-
teren på grunn av at reinen stedvis
går i skogen under brunsten og er
utilgjengelig for telling. Vinrerrel-
ling krever at en får talt hele stam-
men ettersom bukkene i stor grad
oppfter i rene bukkeflokker på den-
ne tiden.

På Svalbard gjennomf6res kom-
binert struktur- og kalvetelling i

God overhøyde er nødvendig for å få
overblikk over f lokken.

Foro PER Jononøy
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månedsskiftet juli august (Hindrum
m. fl. 1995). Svalbardreinen har
ikke utviklet flokkatferd pga. fra-
været av predatorer. Dyra her går
spredt i små grupper og ulike kate-
gorier dyr fordeler seg jevnt i ter-
renget gjennom hele barmarkse-
songen.

Posisjonering
Når flokken blir lokalisert gjelder
mange av de samme regler som fbr
jegeren. En må forsøke å ta seg
umerket fram til flokken og
avhengig av optisk utstyr og lysfor-
hold komme den på en slik avstand
at telling kan gjennomføres. Ele-
mentær1 er det i denne sammen-
heng å ta hensyn til vinddrag slik at
dyra ikke får vær av observat@ren.
Blir flokken skremt, kan det i ver-
ste fall medføre at dyra klumper
seg sammen og gjør opptellingen
umulig (dyras skyhet varierer bety-
delig mellom de ulike villreinstam-
mene).

Av faktorer som virker inn på
tellingen er terrengforholdene og
hvordan flokkene er plassert i for-
hold til disse og observatøren. Sto-
re og tette flokker på flatt teffeng er
en ugunstig situasjon for opptel-
ling. Dersom det finnes forhøy-
ninger i terrenget, kan en forsøke å
bevege seg opp på disse, for å få
overhpyde og dermed bedre over-
sikt. Lysretningen er også av
vesentlig betydning for tellingen. I
medlys visualiseres detaljer mye
bedre enn i motlys og en vil da få
bedre holdepunkter for å klassifise-
re dyra. Ofte vil en måtte vente
lenge på å finne den rette posisjo-
nen og den mest gunstige situasjo-
nen for opptelling. Tålmodighet er
derfor en meget viktig egenskap for
å mestre dette arbeidet.

Optisk utstyr
Det er idag utviklet optiske hjelpe-
midler av hgy kvalitet. Dette er av
stor betydning for våre muligheter
til å få gjort gode tellinger. De kva-
litetsmessig beste teleskop og kik-
kerter utgjØres idag av merkene
Zeiss, Leica og Swarovski.

God lysstyrke, opplgsningsevne
(fluorittglass i linseelementene) og

Lyssterkt teleskop og stødig solid stativ
er av stor viktighet under strukturtel-
linga. Foro PER JonnHøv

utforrning kjennetegner disse mer-
kene. Disse er utpr@vd til denne
type arbeid og gir et klart fortrinn
framfor bruk av andre merker.
Teleskopene har utskiftbare okular
og erfaringsvis er området 20-60
ganger forstØrrelse (Zoom-okular)
mest formålstjenlig til disse telling-
ene.

Mindre kostnadskrevende alter-
nativer som merkene Mirador og
Buschnell kan blant andre også
anbefales. men en er da noe mer
avhengig av lysforholdene etc. og
må gjeme bruke mer tid.

Opptellingen
Det benyttes håndkikkert til å få
oversikt over flokken og teleskop
til klassifisering av dyra. Diktafon
benyttes til å "lese inn dyra" (s for
simle, k for kalv, I for 1,5 årsbukk,
2 for 2,5 årsbukk og 3 for 3,5 års-
og eldre bukk) og en starter fra den
ene enden av flokken og går sakte
og fortløpende gjennom. Dersom
dyra kommer gående på rekke, kan
en stille teleskopet på et fast punkt
og lese inn dyra etterhvert som de
passerer. Ved opptelling av store
flokker kan det være formålstjenlig
å telle opp utsnitt (avgrensete deler
av flokken), og siden beregne glen-
nomsnittlig sammensetning. Der-
som en er 2 observatØrer i lag kan
en istedet for å bruke diktafon note-
re fortl6pende på tilsvarende måte.

Dobbeltsjekk/gjentatte tellinger
foretas som ren rutine for kontroll.
spesielt under mer krevende fbr-
hold (se avsnittet om begrensning-
er).

Altemativt har en også benyttet tel-
leur, hvor en da har et telleur i hver
hånd og går gjennom flokken 2
ganger etter først å ha totaltalt flok-
ken. Først tar en da ut kalv og vok-
sen bukk, deretter 1,5- og 2,5 års-
bukk. Resten av totalt opptalte dyr
er da simler.

Klassifisering (se figur 1)
Gevir, halsragg og kjønnsorganer er
viktige ytre trekk for aldersbestem-
melse av bukk under brunsten.

Vanligvis er voksen bukk, 3,-5 år
og eldre, greie å bestemme, med
markert brunstfjøl på geviret og
kraftig, velutviklet halsragg. 2,5-års
bukker er gjennomgående betydelig
mindre og har mindre utviklet hals-
ragg. Brunst[øla på geviret er van-
ligvis lite utviklet på dyr i denne
bukkekategorien.

Simler og bukkeåringer er de
kategoriene som kanskje er vanske-
ligst å skille og bestemmes på
kjønn og i noen grad gevir. Simler
kan ikke ut ifra ytre trekk aldersbe-
stemmes etter at de er 1.5 år.

Kalver kjennetegnes ved at de
ofte har enkeltgreinete, svarte, bast-
kledde gevir, samtidig som kropps-
stØrrelsen er mindre enn hos andre
kategorier dyr. Standardisert meto-
de går ut på klassifisering av 3

grupper av bukker; 1,5 år, 2,5 år og
3,5 år og eldre. Dette fglger også
kortinndelingen i noen villreinom-
råder. Det viktigste er at det korre-
sponderer med dyr som det i prak-
sis er mulig å skille ut ifia kjønns-
modningskriterier og st@rrelse.

Dersom en skal gjennomfgre
strukturtellins i flere ulike villrein-

'l
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områder (en bBr helst kjenne områ-
det en jobber i), må en være opp-
merksom på at dyras st/rrelse på et
bestemt alderstrinn kan avvike mye
mellom områdene. En 2,5-årsbukk
i Snøhettaområdet kan for eksem-
pel ligne mye på en 1,5 årsbukk i
Forelhogna. For å få best mulige
holdepunkter for å bestemme alder
og kjønn, er det viktig at dyra er i
bevegelse. Derrned visualiseres fle-
re detaljer og styrker mulighetene
for en riktig klassifisering. Dersom
dyra ligger, har en svært begrensete
muligheter til å få en god klassifi-
sering, ettersom vitale trekk er
skjult. I slike situasjoner må en
bare vente på at dyra kommer i
aktivitet igjen.

Materiale
Under brunsttelling om høsten bør
en bestrebe seg på å få med så mye
av stammen som mulig, ettersom
en har erfaring for at fordelingen
innen ulike flokker kan variere
betydelig. Resultatene kan med
andre ord bli mer usikre jo mindre
andel av stammen som telles opp. I
områder hvor det er gjennomfPr-
bart. bør en ha som mål å få talt
opp minst halve stammen.

Begrensinger
Under h6sttellinger kan flokkene
opptre svært urolig på grunn av
brunsten. Aktiviteten kan imidlertid
variere mye i intensitet og en må
derfor vente på en "rolig periode"
f6r tellingen kan starte. Store flok-

ker på mange hundre og stedvis
over tusen dyr, kan også være svært
vanskelige å telle. Ofte må en i sli-
ke tilfelle konsentrere seg om total-
tallet og deretter opptelling av flere
spredte og avgrensete deler av flok-
ken (utsnitt). Totaltallet på alle
utsnittene bør gjerne være 2-3
ganger flokkstØrrelsen. Ved opptel-
ling på lange avstander er en
avhengig av gode lysforhold, selv
ved bruk av de kvalitetsmessig bes-
te teleskopene på markedet. I klart
og varmt høstvær opptrer også var-
meflimmer som et hemmende ele-
ment, spesielt på lange avstander.
Bildet av dyra blir uklart og klassi-
fiseringen følgelig vanskelig. På
høsten kan det ofte legge seg snø i

fjellet som gradvis smelter av igjen.
Slike flekkbare områder bidrar til at
dyra blir svært vanskelige å lokali-
sere/telle, da de går nesten i ett med
omgivelsene.

For@vrig kan været være skiften-
de i denne perioden slik at en ofte
har korte perioder til rådighet for
tellinger, før brunsten er over og
bukkene trekker ut av flokkene.
Derfor er det viktig å utnytte gode
værperioder så snarl de oppstår, og
ikke utsette tellingene.

Rapportering
Rapport fra den enkelte telling utar-
beides av kontaktpersonen i vill-
reinområdet som har vært ansvarlig
for gjennomfgringen av tellingen.
Til rapportering benyttes standard
rappor-teringsskjema som fylles ut
fullstendig. N@yaktighet og grun-
dighet er av den største betydning
for at vi skal kunne opprettholde
troverdighet og faglig tillit. Derfor
kreves det en hgy grad av selvdisi-
plin gjennom alle ledd under tel-
lingen. Rapporteringsskjemaet sen-
des til slutt til NINA som er ansvar-
lig for arkivering, sikring, bearbei-
ding og publisering av dataene.

Litteratur
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Fig. 1. Holdepunkter for klassifisering av dyr i en villreinflokk. B=bukk, S=simle,
K=kafv, b1=bukk 1 år eller mer, b2=bukk 2 år eller mer, b3+=bukk 3 år eller mer.

Foro PER JoRDHøY
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Nytt blod ttl F ørdefi ella!

Den 8. november 1996 i eit ufyse-
leg ver og dårleg fØre reiste 4 reins-
dyrfrelste karar frå Fgrdefjella til
Røros for å handle rein.

Mykje vatn hadde fare i sjøen
sidan første gongen dette med å

skaffe nytt blod i flokken vart teke
opp. Det merkelege var at flokken
trass i ymse vanskar - likevel var i
vekst etter snart 50 år i området!

Gjengedal i Villreinutvalget tok
saka om kjøp opp skriftleg med
villreinnemnda først på 9O-talet og
Farsund nemnde dette for Meli
under ein reportasjetur i 1993.

I Villreinen 1994 hadde Eigil
Reimers og Knut Røed eit tilsvar til
Farsund sitt innlegg som gav eit

fagleg grunnlag for villreinnemnda
og fylkesmannen til å arbeide med
saka.

Fylkesmannen hadde ein del for-
slag til l6ysingar som ikkje kom til
gjennomføring, og då saka vart
purra på under eit møte våren 1996,
fekk utvalget nærmast frie hender
til å ordna kjøp av bukkar som best
dei kunne sjølv! Leiar i villrein-
nemnda tok likevel arbeidet med å
koordinere ein del når det gjeld
ymse sider ved kjøpet.

Førdefjella og Svartebotn
kjøper 6 bukkar
Det var Barlund og Øvrebø som
skaffa kontakten til Rgros og ei

Her slippes det nye "blodet" fra Rørostraktene ut i Førdefiella'
I følge fagfolk er det viktig at nytt blod føres inn i populasioner.

tamreindrift der og det vart avtale
om kjøp av 4 stk. halvannetårs buk-
kar. Seinare kom Svartebotn-områ-
det inn og karane i Førdefjella
handla 2 stk. til dei og.

Ut på kvelden 8. november var
karane på R6ros med dyretrans-
portbilen. Siste delen av turen had-
de gått i kaldt, fint ver og godt fpre.
Laurdag om morgonen var dei i
Brekken og merka dyra, tok av hor-
na og lesste dei opp.

Tilbaketuren hadde stopp for
foring med lav og snø og dyra låg
faktisk og hjorta då bilen stansa på
JØlster ved 21-tida om kvelden etter
50 mil!

Flokken i Førdefiella var lokali-
sert til Åstpylsfjellet og etter dr@f-

ting med Gjengedal og Svoen, kom
vi til at dei innkjøpte dyra måtte
sleppast på Ast@ylen og at dyra
burde stå i dyrebilen over natta.

Søndag 10. november ved 12-
tida var så eit 30-tals personar sam-
la på Astpylen for å sjå dei nyinn-
kjøpte dyra vel avgarde til fjells.

Det vart avtala oppfØlging uto-
ver i veka og R6nnekleiv tok turen
tysdag. Han såg flokken - utan dei
nyinnkjPpte, men trudde dei heldt
seg i Adalen. Dalheim var torsdag i
området og meinte dei hadde trekt
mot fjellet og flokken.

Så tysdag veka etter var Vonen
og Hamre i Ast6ylsfjellet og såg

dei innkjgpte følgje etter flokken på
litt avstand.

Tiltaket var vellukka så lanst!

Av OnluuNn SrØvlEN

Ein def av de "reinsdyrfrelste" i Førde-
fjella på slepp av reinsdyrbukker fra
Røros, Astøylen 10. november 1996.

Fra venstre: Lars Indrebø, Sigmund
Svoven, Steinar Øvrebø, Jakob N. Gjen-
gedal, Malvin Barlund, Leidulv Vonen,
Oddmund Støylen, Helge Nedrebø,
Jakob Rønnekleiv og Astrid Rønnekleiv.
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Norsk forsknitrg på jerv i Sarek
Tersr oc poro JoN M. AnNer,ro. Noncps VpreRrN,ennØGSKoLE

I Sarek nasjonalpark i Nord-Sveri-
ge pågår et svensk-norsk forsk-
ningsprosjekt på jerv. Prosjektet
startet i 1996 og er et samarbeid
mellom Norges veterinærhøgskole
og "Det svenska jårvprojektet -
ekologi och bevarande". Formålet
er å evaluere bruk av radiosendere
som opereres inn i bukhulen på
dyrene, såkalte implanterbare
radiosendere. Dette er en ny form
radiomerking som er meget rele-
vant også for norsk forskning og
forvaltning. Prosjektet ble stØttet
økonomisk av Direktoratet fbr
naturfbrvaltning.

Tradisjonell radiomerking av
jerv og andre rovdyr har bestått i å
feste radiosenderen i et halsbånd på
dyrene. Fordelen med slik merking
er at den er rask å utfBre og at en
kan bruke relativt store sendere
med stor batterikapasitet og lang
rekkevidde på signalene. Bruk av
halsklave har imidlertid en rekke
ulemper, blant annet må senderen
skiftes hyppig på dyr som vokser
og dessuten egner halsbånd seg
dårlig til arter med tykk hals og lite
hode, f.eks. jerv og bjørn.

Implanterbare sendere er basert
på at alle komponentene (sender,
batteri og antenne) er slØpl inn i et
plastmateriale som ikke gir noen
avst@tningsreaksjon fia kroppen.

"t r,

Sarek nasjonalpark i Sverige, Nordens siste villmark, er kanskje best kient for sin
unike elgbestand der oksene utvikler kjempegevir. Men i Sarek finnes også rike
bestander av store rovdyr, og i disse områdene pågår det en omfattende forskning
på blørn, ierv og gaupe. Ved utgangen av 1996 var 35 bjørner, 23 ierver og 22 gauper
utstyrt med radiosender for at forskerne skal kunne følge dyrenes atferd og van-
dringer.

En standard implanterbar radiosen-
der har et batteri som varer opptil
36 måneder. Det er dokumentert at
dyr kan gå med en slik sender i
mange år uten at det oppstår bivirk-
ninger.

I det svensk-norske samarbeids-
prosjektet er det hittil operer-t inn

;,e*_l

Norsk forskning på jerv i Sarek:
I stedet for halsbånd får dyrene operert
inn en liten radiosender i bukhulen. Hit-
til er 14 jerv merket med denne nye
metoden. Pasienten er i full narkose og
veterinær Per Dypsund er klar til å star-
te operasjonen som kun tar 10'15 minut-
ter.

Helsetilstanden til jerven i Sarek gran-
skes nå av norske veterinærer.
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sender på 14 jerver, hvorav 5 voks-
ne tisper og 9 unger. Merkingen
foregikk ved at dyrene ble bedøvet
ved hjelp av et daktarigevær, enten
fra helikopter eller i hiet. Selve
operasjonen var kortvarig og
bestod i et lite snitt gjennom buk-
veggen slik at senderen kunne leg-
ges inn i bukhulen. Inngrepet etter-
lot kun et minimalt sår i huden og
var neppe verre enn en ukomPlisert
blindtarmoperasjon på et mennes-
ke.

I tillegg til radiomerkingen tas
det blodpr6ver av alle dyr. PrØvene
analyseres for aktuelle sjukdoms-
agens som kan ha betydning for
helsetilstand og d6delighet hos
jerv.

Prosjektet må betegnes som
svært vellykket, og det er sannsyn-
lig at denne metoden for radiomer-
king helt vil erstatte bruk av hals-
bånd på jerv. Prosjektet skal vider-
fgres, og det forventes at ytterligere
et 2O-talls jerv vil bli merket med
implantert sender i 1991 .

Bruk av implanterbare sendere
er meget aktuelt også på bjørn og
gaupe, og det arbeides med planer
for svensk-norske samarbeidspro-
sjekter også for disse artene.

Forfatterpersonalia:
Jon M. Arnemo (f. 1957) er førsteama-
nuensis ved Institutt for arktisk veteri-
nærmedisin, Norges veterinærhøg-
skole (NVH) og førsteamanuensis ll
ved Avdeling for arktisk biologi, Insti-
tutt for medisinsk biologi, Universite-
tet i Tromsø. Han er veterinær fra NVH
(1985) og ble dr.med.vet. ved NVH i

1996 med en avhandling om medika-
mentell immobilisering (bedøvelse) av
dyr. Arnemo har særlig arbeidet med
radiomerking av rovdyr og hiortedyr'

Artikkelforfatteren på ryggen av
en "dopet" elg på Vega.

Foro OLE A. DlvtosrN

- Det inviteres til massemønstring i villreinens rike'

Den Norske Tirristforening -
koloniherre i villreinfjellet

Navnet skjemmer ingen, heter det fra
gammelt av, noe DNT bør legge seg

på minnet.
I sin iver etter å markedsføre våre

villreinfjell til turistformåI, har orga-
nisasjonen ved flere anledning er
"omdppt" fjellområder som allerede
har godt innarbeidete lokalnavn.

For ikke lenge siden dukket
"Skrymtheimen" opp, og nå har vi
fått "Skarvheimen", dvs. fjellområ-
det mellom rw 52 og Bergensbanen,
et område som er synonymt med
Nordfiella villreinområde.

Navnet "skarv" kan være dekken-
de i den forstand at det går igjen i
flere fjellforrnasjoner på den østlige
siden. På vestsiden derimot er det
ukjent. "Heim" har ingen kulturell
forankring som betegnelse på fjell-
område.

Språkfolk har pr@vd å forklare
Nordfjella som mere eller mindre
berettiget utfra geografiske hensyn
med utgangspunkt i daftører. Nav-
net, Nordfjella, betegner imidlertid
kort og godt "fjella nord for Har-
dangerwidda".

FØr 1972 ble villreinen forvaltet
kommunevis. Da villreinutvalget
ble formelt konstituert i 1914, var
det tungvint med denne lange beteg-
nelsen, eller Hallingskarvet Hemse-
dal, som også ble brukt.

Navnet, Nordfiella, dukker opp i
villreinutvalgets første mØtebok.

Initiativtagerne til felles forvalt-
ning av dette fjellområdet var Tryg-
ve Haug, Å1, Anders Nesse, Lærdal
og Jacob Skogheim, Hol. Ola Duse-
gard, Al, kom med fra et tidlig tids-
punkt og var formann i en årrekke.
De to sistnevnte har dessverre gått
bort.

Etterhvert har Nordfjella blitt
godt innarbeidet og blir brukt i alle
kommuner og offentlige dokumen-
ter.

For oss som bor i området og har
viet en vesentlig del av livet til fjel-
let, kom Turistforeningens "navne-

konkurranse" - der det var lagt klare
f6ringer for hva "bamet" skulle hete
- svært ovenaskende. Vi spør oss

med hvilken rett DNT går inn og
navngir et fjellområde der grunn-
eierorganet som representerer over
99 prosent av arealet, allerede har et
godt innarbeidet navn?

Det har heller ikke manglet På
protester. Med unntak av Hol, der et
knepent flertall har gått inn for
"Skarvheimen", har de andre kom-
munene gått samstemmig imot. Fra
Hemsedal uttrykkes det så sterkt at
dersom ikke NordfJella er godt nok,
er dette DNT sitt problem og ikke
Hemsedal, navnet er Nordfjella.

Mens diskusjonen pågår mar-
kedsfører DNT "Skarvheimen" med
alle midler inkludert media, klistre-
merker, T-skjorter og opptrYkk av
nye kart.

Forvaltningsorganene kan ikke
tillate seg å prioritere sterkt tiltreng-
te midler på en slik måte.

Vi finner det svært beklagelig at
en stor organisasjon som DNT bru-
ker markedsmekanismen ukritisk og
til og med dikterer nye navn for å

gjøre fjellene mer forlokkende for
turister. Dette skjer vel vitende om
at denne delen av landet er den mest
utsalle i forhold til villrein.

Per Aksel Knudsen,
Villreinrådet i Norge
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Vi skriv 3. januar 1996. Eg sit på
jaktrommet og blar i den nye alma-
nakken, ei lita hendig bok alle jega-
rar bør skaffe seg. Eg stoppar opp
med datoen 20. august - ein tirsdag.
Ein tanke slår meg, kan helga og
mandagen f6r reinsdyrjakta nyttast
til jakt. Ein ekte reinsdyrjegar rek
nemleg ferie heile den veka jakta
opnar. Foldaren med jakttider vert
henta fram. Råbukkjakta startar den
16. august, så her ligg det til rette
for ei flott jaktveke.

Det store ønskjet for ein reinsdyrje-
gar er å få jakte i Forelhogna. Her
har vi dei store og flate viddene og
dei store gullgevira. Eg har tidlega-
re hatt den gleda å jakte i Forelhog-
na. August 1991 står prenta inn i
sjela. I tillegg til vellukka jakt var
Hogna gul av saftige molter.

Dei siste årahar eg drive hjortejakt
i Hornelen. Homelen er Nord-
Europa si h6gste sjØklippe som ligg
i Bremanger, ein av dei største
hjortekommunane i landet. Her er
det bratte fjell å jakre i. Der kan
verte mange og tunge børar ned til
fjorden når du har felt eit dyr h6gt
oppe i fjellsida. Det må vere kon-
trasten til dette terrenget som dreg
meg mot flate, lavkledde vidder
ved svenskegrensa.

Ein innhaldsrik jakttur
AV ARNE HOLMELID

Rådyrjakt og villreinjakt
Tanken om kombinasjon av
råbukk-jakt og reinsdyrjakt slår rot
utover vinteren. Diverse skriv med
tinging av jakttilbod vert sende.
Med stor andakt vert sØknad om
storbukklByve i Forelhogna sendt.
Ein dag i mai ligg "Veideren - jakr
og fiske i Midt-Norge" i postkassa.
Her finn eg det eg leitar etter:

" ..... rådyrjakt i noen av de mest
rådyrrike områdene i Selbu.

........ områdene er godt tilrette-
lagt for rådyrjakt med oppsatte
jakttårn og god vegdekning".

Søknad vert sendt umiddelbart. No
følgjer ein jegar sitt store mareritt -
vil eg vinne i det store lotteriet det-
te året? Ut i juli dukkar det opp eit
brev poststempla Trondheim. Med
skjelvande hand vert brevet opna.

Første målet er nådd. 2 dasar
råbukkjakt er sikra.

No er det berre å vente på den store
trekninga. Ein dag i byrjinga av
august står eg med storbukkl@yve i
Forelhogna i handa og lurer på om
eg drgymer. Eg må erkjenne at eg
tok meg ein liten jægermeister den
kvelden.

Mauseren vert henta fram og
tørrpussa. No er det tid for skytetre-
ning. Det er svært viktig for ein
jegar å kjenne seg trygg på våpenet

sitt. Det er altfor mange som tek
våpenet rett ned av veggen og går
på skytebana og avlegg skytepr@va
utan trening.

I Forelhogna må alle jegarar ha
skriftleg erklæring om at dei har
avlagt 50 treningsskot før jaktpr6-
va. Dette er ei svært god ordning
som burde vore innført for all stor-
viltjakt.

700 km til rådyrterrenget
Ein jakttur er ikkje berre turen med
børsa i handa - del er og reisa og
opplevinga ved denne. Fredag 16.
august om ettermiddagen er bilen
pakka, og den 700 km lange turen
frå fjæresteinane vest ved havet til
furuskogane ved svenskegrensa er
starta.

Første kvelden går turen over
Strynefjellet til Lom og ei lafta
tømmerhytte. Det går an å komme i
godt lune når eg ruslar rundt i Lom
sentrum ein seinsumarkveld med
20oC og nyt god byggeskikk og stu-
derer den unike steinsamlinga på
Fossli.

Neste dag gar turen over Dovre i
strålande haustsol. Ein kaffirast på
Fokkstuga er med på å komme i
god jaktstemning. Eg vel å legge
turen om Kvikne for å ta ein snartur
i Forelhognaterrenget. Inne ved Y-a
finn eg staden eg felte storbukken 5
år tidlegare. Gleda vert stor når eg
ser at det teiknar til å verte eit godt
molteår. Her skal det verte både
reinsdyrsteik og molter med heim
til Vestlandet. Kvikne fjellhotell er
ein triveleg stad å ta inn, her kan
ein sliten jegar få seryert mat 24
timar i d6gnet.

Neste dag går turen via Trond-
heim til Tydal. Mange stopp og
dårleg berekning av avstandar gjer
at eg ikkje er framme i Selbu før i
skumringa. På avtala stad møter
guiden meg. På grunn av mØrket

Der Arne Holmelid driver hjortejakt i
Hornelen i Bremanger kommune, er det
stupbratte fjell! Sjøl sier han at det er
kontrasten til disse fjella som dreg han
til de flate fjellviddene i Forelhogna.
Foro Jorv J. Mplr
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Den mest fornuftige måten er A prøve å avskjære f lokken. Eg og Kjartan småsprang langs dalsida.

vert det ikkje h6ve til omvisning i
jaktterrenget. Eg vert vist til jakt-
koia som skal vere utgangspunktet
forjakta dei neste to dagane.

I koia møter eg to jegarar som
hadde jakta i same terrenget sidan
rådyrjakta opna den 16. august.
Utbyttet av jakta hadde vore mini-
malt. Etter intens jakt hadde resul-
tatet vorte berre ein liten råbukk.

Rådyrjakt fra jakttårn
Området eg skulle jakte i er eigd av
Thomas Angelsstiftelsen. Stiftelsen
forvaltar den største private skog
og fjell-eigedommen i Sør-Trønde-
lag. !.igedommen er på ca 450 000
da. Arleg vert det avvirka ca 7-
8000 m' tømmer. Elgjakta er den
desidert viktigaste inntektskjelda på
ut-markssektoren. Elgjakta vert
leigd ut til faste etablerte jaktlag
kvart år. Eigedommen har svaert
gode rypeterreng innover mot Syla-
ne. I området er det 25 koier. Desse
har sitt opphavlege særpreg og gjer
at dei etter kvart får historisk verdi.

Neste morgon er det å komme
seg ut av soveposen i tretida. Ein
rådyrpost må vere bemanna fgr grår
lysninga. Vedvarande i';ørrver har
ført til utt@rking av skogbotnen slik
at det er umogleg å ta seg lydlaust
fram til posten. Etter tre timar og
fleire dusin myggstikk ruslar eg til-

bake til koia utan å ha sett eller
h@yrt noko til rådyra. Utpå dagen
kjem guiden for å syne meg eit nytt
område som kan vere aktuelt å pos-
tere i til kvelden.

Tidleg på kvelden er eg på plass
i jakttåmet. Etter som timane går
og rådyra ikde syner seg, tek tan-
kane mine til å krinse rundt denne
forrna for jakt. Som uerfaren rådyr-
jegar skal eg ikkje vere altfor kri-
tisk, men som ivrig elgjegar kunne
eg konstatere at jakttårnet var nok
sett opp med tanke på elgjakta og
ikkje rådyrjakta. Tomhendt tilbake
frå posten konkluderte eg med at
denne jaktforma - i alle lall i dptte
området ikkje var noko meir å satse
på.

Inn i Forelhogna og
kontakt med rein
Det er kvelden den 19. august. Ein
telefon til jaktoppsynet i Forelhog-
na avklarer kor reinsdyra står. Etter
nokre få timar med søvn, ber det
sørover via Trondheim og Tynset til
Vingelen.

Veret er heilt fantastisk. Disen
kallar fram eit trolsk landskap.
Etter kvart som sola stig i aust for-
svinn disen og fgr kl. 09.00 er him-
melen heilt skyfri og temperaturen
nærrnar seg 20 grader.

Kjartan - ein jaktkamerat - skulle

ha vore med, men på grunn av ufø-
resette ting i arbeidet kan han ikkje
kome før dagen etter.

Etter nokre timars gange mot
Gjersjøhøgda ser eg mykje rein og
nokre staselege storbukkar. Eg
bestemmer meg imidlertid ganske
raskt at eg ikkje vil felle dyr den
dagen. Kjartan kan ikkje reise heilt
frå Vestlandet til Forelhogna berre
for å bere reinsdyr, han må få vere
med å felle dyr og.

Eg fekk ein fantastisk dag i fjel-
let. Det er og stor jaktoppleving
berre å gå å nyte dyr og natur utan
n6dvendigvis å felle noko. På
vegen attende til bilen den kvelden
kjende eg at forma ikkje var som
ho vanlegvis brukar å vere, men eg
slo meg til tåls med at det hadde
vorte lite sØvn dei siste nettene.
Varmen og mykje svetting hadde
nok gjor-t sitt og.

Trekker ikke dyra mot vinden?
Neste morgon er det opp i otta. Eg
skal hente Kjartan på Ulsberg. Han
kjem med nattbussen frå Vestlan-
det. Kvelden før var det lokalisert
dyr i Orvildalen så vi vel å ta
utgangspunkt der. Denne dagen
renn og med eit fantastisk haustver.
Med stor optimisme ruslar vi inn-
over viddene sikre på at no skulle
storbukken fellast. --->
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Etter nokre timars gange ser vi
ein fin flokk oppe på Langfjells-
hogna. Dagen er enno ung, så det
er ikkje om å gjere å felle dyret
med ein gong. Vi finn oss ein lun
rasteplass. Stormkjøkkenet kjem
fram.

Etter nokre minuttar vert det ser-
vert krutsterk kaffi i heimelaga tre-
koppar. Vi nyt stunda og er samde
om at vi er svært priviligerte som
får oppleve reinsdyrjakt i Forelhog-
na. Vi pakkar sekkane og gjer oss
klare til å stille på flokken for å
plukke ut ein skikkeleg storbukk.
Framme på høgda der vi såg flok-
ken for under ein time sidan var der
ikkje eit dyr å sjå. Ja vel, tenkte vi,
reinsdyra trekkjer alltid mot vinden
hadde vi lært, så her var det berre å
følgje på. Etter som timane og kilo-
metrane glekk og ingen reinsdyr
var å sjå, vart vi meir og meir for-
undra. Hadde ikkje flokken trekt
mot vinden likevel? Sola seig ned
bak Forelhogna, og vi hadde ikkje
anna å gjere enn å ta på heimveg.

Nede ved bilen vart vi sitjande å
fundere på kvar flokken kunne ha
teke vegen. Medan vi sat slik og
diskuterte og saumfor liene gjen-
nom kikkertane fann vi lpysinga på
mysteriet. Langt nede i bj6rkelia
såg vi flokken. I staden for å trekke
mot vinden hadde den sett kursen
unnabakke mot skogen for å "riste
av seg" alle insekta som plaga han i
varTnen.

Fgr vi går til køys om kvelden
tek vi kontakt med oppsynet for å
ha opplegget klart for neste dag.

Full av optimisme og sikre på at
i dag vert det storbukk, er vi på veg

Villkreinjegeren fra Askvoll i Sunnfjord
på molteplukking i Nord-Østerdalen.

Foro JoN J.

til fiells før sola har runne. Det før-
ste vi får auge på er ein einsleg
reinsdyrkalv. Vi reknar med at sim-
la er skoten dagen f6r, og kalven er
kommen bort frå flokken. Vi tek
dette som eit teikn på at går vi mot
vinddraget vil vi snart få auge på
flokken.

Timane gjekk utan eit reinsdyr
var å sjå. Oppe på Bratthøa rraff vi
ein eldre reinsdyrjegar som vi kom
i prat med. Under samtalen spurde
eg om ikkje Hognareinen trekte
mot vinden. Jau, sa gamlingen,
men i slik ein varrne og med så
mykje insekt så måtte eg forstå at
reinsdyra heller ville ha "bremsen"
i ræva enn i kjeften.

Kveldstur etter molte
Vi må innsjå ar den tredje jaktda-
gen og vert utan resultat. Vi legg
raskt på heimveg for verten vår
skal ta oss med til nokre fine molte-
myrar denne kvelden. Då vi fortel
verten om opplevingane våre desse
jaktdagane så er det ikkje noko nytt
for han. Reinsdyra trekkjer ofte ned
i bjørkeskogen for å sleppe unna
den verste insektplaga. Med børsa
på ryggen og moltespann i handa,
dreg vi på bærplukking. Her må vi
ta konsekvensane av det vi har lært
dei siste dagane. Før vi veit ordet
av det kan storbukken stå midt på
moltemyra.

Med spannet fylt med fine mol-
ter ruslar vi tilbake mot bilen. Her
står verten og kan fortelje den mest
utruleg historia. Medan han gjekk å
plukka molter på ei lita myr, såg
han ein storbukk komme ruslande
på berre 15-20 m avstand. Ei sni-
kande kjensle kjem inn over meg.
A felle storbukk i Forelhogna skal
vere lett. Har eg k6yrt nærare 1000
km utan å få med meg reinsdyrstei-
ka heimatt?

Kjartan og eg er heller mismodi-
ge denne kvelden. Men etter å ha
snakka med oppsynet og fått for-
klart kvar flokkane stod om kvelden
stig humpret. Strategien er klar. Her
er det å komme seg ut av sengehal-
men så tidleg at vi er inne i fiellet
f'ør det lysnar av dag slik at vi når
flokkane før trekket startar.

Turen oppover liene er berre heilt
fantastisk. Det rØdmar meir og meir
i aust før sola l6yser opp tåkedisen
og gjev oss varme i ryggen. Fram-
me på eit hpgdedrag kjem kikker-
ten fram. Jau, endeleg, ein kilome-
ter lenger framme er det ein fin
flokk på trekk. Etter ei rask råds-
lagning avgjer vi at den største
storbukken i flokken skal bli vår.

Endeleg er storbukken der
Alle som har vore på reinsdyrjakt
veit, at å følgje ein reinsdyrflokk på
trekk er ikkje lett. Den mest fornuf-
tige måten er å pr6ve å avskjere
flokken. Eg og Kjartan småsprang
langs dalsida. Vi hadde mist flok-
ken av syne, men vonar at han ville
slakke på farten. Etter ein liten time
var vi komme fram på eit hpgde-
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drag der vi kunne få oversikt over
dalsøkket att. Eg veit ikkje kven
som vart mest forfiamsa, reinsdyr-
flokken eller eg. Flokken hadde
skifta retning og var på veg rett mot
oss. Avstanden var ikkje meir enn
30-40 m. Eg var raskt nede på kne,
tok eit overblikk, fekk sikte på det
største dyret, trekte av, og bukken
gjekk i bakken.

Eg har skote ein del dyr i mi
jakttid, men eg torer å seie at eg
sjeldan har vore så glad og letta
som då. Sjeldan har vel "totsupen"
smaka så godt som nett då.

Det h6yrer med til historia at eit
kvarter etter dyret fall, la skodda
seg tett over vidda. Den kvelden er
stemninga på hytta stor. Vi er hjar-
tans einige om at når det gjeld jakt
så er det ikkje langt mellom suk-
sess og fiasko. Vi legg oss godt
nggde den kvelden.

Neste morgon står vi tidleg opp,
for verten vil ha oss med til ei fin
moltemyr han hadde sett nokre
dagar tidlegare.

Moltespanna fylles
f6r heimvegen
For oss vestlendingar som er vane
med å finne berre enkelt spreidde
område med molter er det eit fan-
tastisk syn å sjå store område som
gulnar av modne molter. Fleire
spann vart fylte.

Men vi må dessverre forlate
"Gosen" for denne gongen, 600 km
skal tilbakeleggast før vi er heime
denne kvelden.

På heimturen gjekk praten livleg
om opplevingane i reinsdyrfjellet.
Denne jaktturen er med på å under-
streke at "ein ikkje skal selje skin-
net før bjømen er skoten". Likevel
kan eg no i ettertid seie at dette er
ein av dei likaste jaktturane eg har
hatt. Turen gav så mange uventa
opplevingar at det er mykje å henta
fram av minner når eg no sit på
jaktrommet og nyt geviret på
veggen.

Som nemnt innleiingsvis tykte eg at
den fysiske fonna ikkje var den
beste desse dagane i reindyrsfjellet.
Men sanninga er nok at forma var
skikkeleg bra den, for ein legesjekk
etter eg kom heim synte at eg had-
de dobbeltsidig lungebetennelse.

Dei fraktar reinskjøt
rned hest og kl@v

ReinskjØt blir framleis frakta på
gamlemåten med hest og kløv
ned frå Hardangervidda. Eivind
Gardsteig frå Edland og Livor
Romtveit fra Rauland brukar
fjordhest.

Dei kaupar reinsdyra som jegerane
til godseigar Treschow skyt på
eigedomen ved UgletjØnn på Har-
dangervidda, og fraktar skrottane
ned til Songavatnet med hest.

Jegerane som feller reinsdyra
tek ut vomma og legg dyra godt
synleg, slik at Eivind og Livor kan
hente dyra og frakte dei til hytta
ved UgletjØnn. Her blir reinsdyra
flådd og partert før dei blir pakka
og frakta til bygda der kj6tet blir
seld.

Turen frå Ugletj6nn til Songa-
vatnet tek to timar med hest og
klBv, og derfrå går turen med båt til
Songadammen der kjøtet blir lasta
inn i bil.

TEKST RACNAR LURÅS

Foro Helvon Garnstplc

Tradisjon
- I år har det vore ein kvote på 90
dyr. Til no er det skote 32 dyr. Når
det er varmt i veret, er det viktig å

få kjøtet fort heim, slik at det ikkje
blir pydelagt, fortel Halvor Gard-
steig frå Edland.

Det har vore ein tradisjon sidan
50-talet å frakte reinskjøt fra Ugle-
tjØnn med hest. Halvor Gardsteig
fortel at Treschow var inne på tan-
ken med å bruke fly til å frakte kjØ-
tet.

- Men dette gjekk i vasken, fordi
det ikkje er alle dagar det er flyv6r
i reinsjakta. No seier Treschow at
så lenge det går folk, så skal kjøtet
fraktast på gamlemåten til bygda,
seier Gardsteig.

Fine kalvar
Han fortel at slaktevekta på reins-
dyra er om lag 60-70 kilo. Det mei-
ner han er 10 kilo mindre enn for ti
år sidan. Gardsteig meiner årsaka
til at det blir felt så lite dyr, er at
jegerane mest berre får skyte sim-
ler og kalvar, medan det er mange
bukkar i reinsdyrfl okkane.

- Men kalvane er fine i år. seier
Gardsteig.

Det har vore ein tradisjon sidan S0-talet å frakte reinskiøtet fra Ugletiønn med hest'
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Den "nye" oppsynsrnAnnen!
Innenfor utmarksforvaltninga,
herunder landarealer, vatn og sjØ
her i landet, finnes det et utall
oppsynsfunksjoner.

Alle disse jobbene - bortsett
fra noe sesongoppsyn, innehas av
mannfolk! Jobbene bekles ogsa
av folk med vidt forskjellig bak-
grunn og utdanning. Dette treng-
er ikke å bety noe negativt, men
vi aner vel litt hvordan den
"nye" oppsynsmannen må være
skolert når vi ser rollen "han" er
tiltenkt i et framtidig "miljØ-
verntt -samfunn!

Villreinen har muligens møtt
den "nye" oppsynsmannen gien-
nom Jon Erling Skåtan!

Tersr oc Foro: JoN J. Msr-r

Naturinteresse og utdanning
V slo f6lge med Jon Erling noen
dager under reinsjakta sist høsten i
Setesdal Ryfylke Villreinområde.

Jon Erling Skåtan, fø& 1963 i
Lågendalen, 3 mil nord fbr Larvik,
er nok den typiske natur-"frelste"
ungdommen som allerede fra barr-r-
dommen fikk servert naturen inn på
gutterommet via fuglebrettet og
fantasifulle beretninger fra en kjær
onkel, til h6yere naturfaglig utdan-
ning.

Kommet opp på Gråmannsfjellet, er det godt for både Jon Erling og Nira med en kvil.
Rett nedenunder svinger Giuvvatnet seg rundt østsida av fjellet og på andre sida av
vatnet og videre østover, ligger Kolsvassfjellet.

,- -g:*," ',' *.,.-,

Jon Erling sitter her inne i Urddalsknu-
ten, i hiertet av Njardarheim. Bakafor ser
vi Bossvatnet (Valle) og lengst ute;
Svarvaren. Til venstre strekker Rluven
seg mot Ljosådalen og Såvatn.

Jon Erling har siden holdt stØ

kurs i yrkeslivet med arbeide
innenfor naturforvaltning, herunder
også oppsynstjeneste og i vårt til-
felle som villreinjaktoppsyn.

"Å gå på skauen"
Jon Erling vokste opp på en liten
gard i et sidedalføre til Lågendalen,
med Treschow/FritzBe-skogene tett
rundt på alle kanter og begrepet for
Jon Erling var "å gå på skauen"!

Naturfbtograferinga fenga alt fia
l4-årsalderen og de store fbrbilde-
ne var Jpm og Rolf's fenomenale
bilder (Jørn Bøhmer Olsen og Rolf
Sørensen). Også Mathis Kværne-s
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filmer og tegninger fra Fokstumyra
sitter ennå spikret i minnet og ble
en stor inspirasjonskilde til å utfor-
ske naturen for ungdommen.

Onkel Erik ja, det var en virkelig
gammel skogsmann. Hos Treschow
var han jeger også. og smitla gutte-
sinnet med naturopplevelser. Jon
Erling bestemte seg for å bli natur-
fotograf! Men sånn gikk det ikke!
Utdanninga ble lagt til Landbruks-
h6gskolen på As og linja på natur-
forvaltningsstudiet ble naturlig nok
naturvem, vilt og fiskeforvaltning.

Han hadde mange år hittil tusla
med sitt kamera, studert og notert
det som rørte seg av liv i en mang-
slungen natur og alt dette fikk så
mye større mening og verdi da han
under naturforvaltningsstudiet fikk
den teoretiske innfPringa i liv og
lære.

Arbeide i og med naturen
Jon Erling @nska seg et arbeide ute
og i naturen. Men naturfbtografe-
rings@nsket måtte legges vekk.
Familie ble stifta og det trengtes
mere sikker inntekt i en slik
f'amiliesituasjon. Men sjøl om
utdanninga kvalifiserer til kontorar-
beide, og dermed fast og sikker
arbeidsplass, prioriterer han fortsatt
å drive sitt enmanns konsulentfir-
ma, som han har gjort siden 1991.
Her har han hatt en fast kjerne av
oppdragsgivere med jobber "midt i
blinken" for Jon Erling!

Men han har vært innom fast
jobb også, med 3 år som lærer på
Kvås Folkehggskule, hadde der
natur og friluftsliv som fag, men
måtte her, som han sier; - forholde
seg mer til folk enn fugler og dyr!

Jobber på fylkesplan
Viltforvalteren i Vest-Agder, Tor
Punsvik, ble oppmerksom på den
naturinteresserte og habile naturfor-
valteren Jon Erling, og han ble
forespurt om skriving av forwalt-
ningsplanen for Setesdal Ryfylke
Villreinområde. Midt i blinken for
Jon Erling det, og for oss som har
lest denne 85-siders ulgreiinga om
villreinen generelt, forvaltnings- og
avskytingsplana, synes det er gjort
en meget god jobb for Setesdal
Ryfylke-reinen!

Jon Erling og Kurt Jerstad, pro-
sjektmedarbeider i Miljøvemavde-
lingen i Vest-Agder, har i flere år
fulgt hekkebestanden av fossekall i
Lygnavassdraget. Dette prosjektet

er nå kjørt i 2O år og med såpass
lang tidsserie vet vi det allerede har
i seg stor verdi.

Jon Erling viste ganske snart
evner til konstruktive lpsninger av
oppgavene han ble satt til, og med
resultatorienterte lØsninger, fulgte
også andre oppgaver på fylkesplan
- både i Aust-Agder og Vest-Agder.
Han var delvis sekretær for fler-
bruksplanen for Vestheia (ferdsels-
rapporten), han lagde ferdselskar-t
(konfliktkart) over villreinens om-
rådebruk, og dette igjen brakte han
inn på arbeidet med viltområdekart
i Aust-Agders kommuner (ikke helt
ferdig). Han har jobba med konse-
kvensutredninger ved vassdragsut-
bygging og veibygging, og denne
type utredninger er han også kobla
inn på i åra som kommer. Som hel-
frelst friluftsmann, synes Jon Erling
at utearbeidet går greit. men innear-
beidet er begredelig!

Villreinjaktoppsyn
Gjennom kartarbeidet han utførte i
Vestheia, lærte han å kjenne Heia

godt, og da Lars Arne Bay,
oppsynsleder i Setesdal Ryfylke,
spurte han om han ville ta oppsyns-
jobb, passa dette tilbudet glimren-
de. Sjøl om godtgjørelsa, ca 500 kr
for dagen. ikke blir den store time-
betalinga, var lønna underordna
bare han fikk jobbe ute. Men spiren
til et oppsynsarbeide ble lagt for
flere år tilbake - en gang da han
sjøl varjeger! Han kom da ut for en
helt uvirkelig jaktopplevelse; måtte
som jeger på en tur avlive 3 skadde
dyr! Denne inhumane jaktutpvelsen
fra jegere ga utlpp for følelser hos
Jon Erling som han i det hele tatt
ikke forbinder med jakt.

Jon Erling sier at folk som bru-
ker så mye tid og penger på reins-
jakt, skulle ha lært de elementære
tinga om denne jaktformen. Dette
er en hobby jegerne driver med i
noen uker av året og med offentlig-
heten så sterkt retta mot jakta og
jaktutpvelsen, at her må de gjøre
jobben på en skikkelig måte, sier

Jon Erling på oppsynsoppdrag. Bildet kan fortelle ei historie: Kvelden før kom Jon
Erling ned fra Rjuven (fjellet i bakgrunnen) og møtte ved Krøet-hytta (hvor bildet er
tatt) det nye jaktlaget som skulle inn til Hestebu, en god halvtimes marsi innover mot
Rjuven. Tidlig denne morgenen kommer to fra jaktlaget med stor fart ned mot Krøet-
hytta, der de visste oppsynsmannen Jon Erling holdt til.

Før avmarsj inn i jaktterrenget om morgenen, skulle karene sjekke iaktpapirene
sine, og til stor forskrekkelse kunne en av dem ikke finne igien iegeravgiftskortet.
Etter en logisk vurdering av hvor det måtte befinne seg, var siedet i bilen som sto på

dammen ved Roskreppfjorden! Gode råd vart nå dyre; å gå inn i iaktterrenget og
starte jakta uten jegeravgiftskortet, ville de ikke. To muligheter sto tilbake; bruke en
dag på å hente kortet eller å komme i kontakt med oppsynsmannen for å linne ei
praktisk løsning.

Karene, her til v.: Stein Otto Alm, Moi (Jon Erling i midten) og Knut Nysted, Sta'
vanger, rakk oppsynsmannen i Krøet-hytta om morgenen og Jon Erling kunne ved å
ha mottat de nødvendige personalia, gi tillatelse til iakt uten at jegeren hadde med
seg jegeravgiftskortet! Ganske ofte vil en oppsynsmann bli stilt overfor forhold med
manglende papirer hos en jeger, og i visse tilfeller må en finne ei praktisk løsning i

forholdet.

Jon Erling.
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Fra Jon Erlings billedarkiv

"Et trivelig bilde av storfuglkylling i ei
slåtteeng. Bildet er tatt fra bilvinduet!"

Svalbardopplevelsene står høgt
Med sitt vidtspennende engasje-
ment i natur og forwaltning, har Jon
Erling også fått tilbud om jobb i
DN, men måtte takke nei av famili-
ære grunner. Han har også fått med
seg feltarbeide på Svalbard, fått
oppleve [-uglerikdom og sjøpatte-
dyr, bli satt i land på E-skjæret som
det vanligvis er ilandstigningsfor-
bud på og Svalbardopplevelsene
kommer h6gt opp på opplevelses-
listal

Jon Erling har flere hunder og er
n@ye med å utvikle gode brukshun-
der. Villreinjakta kommer høgst på
jaktlista og her brukes Nira, ei grå
elghundtispe, som er en sikker og
god medhjelper og som markerer
godt både spor og åpentvær av rei-
nen.

Jon Erling synes naturopplevel-
sen ved å sjå reinsflokken på beite,

"Bildet fra Kongsfjorden på Svalbard. Det er E-skjæret i forgrunnen med hekkende ærfugl og hvitkinngås.
Bildet har hedersplassen i70x50 cm, over sofaen i stua vår heime. Nærmere et arktisk paradis kommer du ikke!"
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ArsmØte i Sn Øhetta
Villreinområde

Fra årsmeldinga til SnØhettaområ-
det ser vi at de hadde ei kvote på
1014 dyr I 1996 og at det ble felt
557, en fellingsprosent på 54.9.
Fordelinga på kommunene var slik:

kalvene og simlene. Den enkelte
rettighetshaver starter opp med
ordninga for å høste erfaringer.

Ei reviderl driftsplan skal legges
fram på neste årsmØte og Christian

"Mitt beste scoop må være parende
rådyr, det bildet fikk bronse i Villmarks-
liv. Det er beskjært kraftig da det var litt
langt hold. Bildet ble tatt på skauen, i et
halvåpent heilandskap på Sørlandet.
Jeg fulgte med dyrene i flere timer, det
var mange bukker i området, men denne
var sjefen og han paret geita flere gang-
er mens jeg bivånet det hele. Bildet er
dårlig teknisk, men du verden for en
opplevelse!

hvile og vandring som noe av det
største i villreinfjellet. Han oppsø-
ker villreinflokkene, setter seg til
hos dem og som regel skjer det noe
i nærheten av dem. Under jakta vil
jegerne omsider komme og ellers i
året de årstidsbetonte atferder hos
villreinen.

Den "nye" oppsynsmannen
Jeg nevnte innledningsvis naturfo-
tograf-"yrket" som Jon Erling
@nska seg, men også en fjellopp-
synsmannsjobb hørte til den store
drømmen i ungdommenl Nå er Jon
Erling delvis inne i en slik jobb,
med kvalifiserende kunnskapsinn-
henting fra naturen til bruk i utred-
ninger. rapporler mm. og praktise-
rende oppsyn under jakt. Nå gjen-
står den politimessige delen som
kvalifiserer til ivaretakelse av
diverse lover et naturoppsyn nor-
malt skal ivareta.

Når dette er sagt, er vi tilbake til
titlen til denne saken; -Den "nye"
oppsynsmannen. Heri er å forstå at
fremtidens oppsynsmann vil ha et
stort fortrinn med naturfaglig
utdanning, velskolert, stor og ekte
naturfølelse og være idealist innen-
for-yrket.

A følge og sjå Jon Erling i vill-
reinfjellet, føles for meg å være
sammen med en ekte oppsyns-
mannl

kvote
Oppdal 237
Dovre 98
Lesja 286
Sunndal 331
Nesset 46
Rauma 16

felt prosent
111 46.8
61 68.4

I4I 49.3
189 51 .r
37 80.4
12 75.0

I 1996 ble totaltellinga foretatt med
fly og fyver fra Fjellanger & Wide-
røe og denne tellinga ble gjennom-
ført som et prosjekt.

Fjelloppsynsmann Lars Børve,
Lesja, var koordinator for prosjek-
tet og har i ettertid utarbeida en
rappoft. Hele saken ble presentert
alle villreinområdene som deltok
på LandsmØtet i Villreinrådet på
Dombås i juni 1996.

Totaltellinga ga som resultat
1939 dyr, derav 315 på Vestområ-
det.

Årsmøtet vedtok et kvoteforslag
på 1025 for 1997, herav 125 dyr på
Vestområdet. SnØhettaområdet har
jakttid 2Ol8-I019 til og med år
2000.

Arbeidsutvalget for SnØhetta har
starta en prosedyre på ei vurdering
om å gjØre hele villreinområdet om
til et vald. På årsmØtet redegjorde
viltforvalter Lucasen, N{øre og
Romsdal fra Hjorteviltforskriftenes
muligheter til dette. Årsmøtet ga
Arbeidsutvalget fullmakt til A

arbeide videre med saken.
Fra 199'7 vil det bli innført bruk

av j_egerkontrakt i Snøhetta.
ArsmØtet gikk også inn på et

forslag fra Arbeidsutvalget om pre-
miering for felling av de minste

Et av tellingsbildene fra 1996-forsøket
med mer "profesjonell" flyfotografering
av villreinen i Snøhetta. Fjelloppsyns-
mann Lars Børve, Lesja, syner fram et
tellingsbilde fotografert av Fjellanger &
Widerøe. Foro JoN J.

Klemetsen, Oppdal Bygdealmen-
ning har tatt på seg dette arbeidet,
med bistand av en redaksjonskomi-
te bestående av Idar Hansen, Sunn-
dal og Saemund Vigenstad, Dovre.

Etter årsmøtet består Arbeidsut-
valget av Idar Hansen, Sunndal
(leder), Sæmund Vigenstad, Dovre,
Christian Klemetsen, Oppdal, Jon
Sæter, Nesset, Olav Fladmark,
Rauma og Ola Utgaard, Lesja.

Sekretæren fbr Lesja fjellstyre,
Kari Lothe, har også sekretærjob-
ben for Arbeidsutvalget for Sn6-
hetta.
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Kraftledninger og tangeproblematikk
i Nord-Ottadalen (Reinheimen)

TEKST OG FOTO PER JORDHØY

undersøkelser i forbindelse med
store vassdragsreguleringer er også
gjennomf6rt (M/lmen 1977, Bang-
Andersen 1983)

Generelt om kraftledninger som
tregrensende faktor for villrein
Store kraftledninger som etableres i
våre fjellområder, fører l32,3OO og
420 kY. Den planlagte ledningen
som er bakgrunn for denne vurde-
ringen hører til kategorien 300 kV.
Kraftledningers påvirkning på vill-
rein avhenger sterkt av graden av

av barriereeffekt mellom funksjons-
områder. Noen kategorier dyr utvi-
ser større skyhet til slik aktivitet
enn andre. Drektige og kalvefgren-
de simler (fostringsflokkene) er
mer følsomme enn de mere oppor-
tune bukkene, og menneskelig akti-
vitet i kalvingsområder vil ha bety-
delige følger for disse, ettersom de
er spesielt sky og lettskremte (Rei-
mers 1984). Trekkmotivet/trangen
fortrenges da ofte av redselen for
faren de knytter til anleggsaktivite-
ten. I forbindelse med stor bestand-
stetthet, overbeiting og sult er det
påvist at reinens atferd kan avvike
fra normalmønsteret. Reinen pres-
ses da til å bryte barrierer den sjel-
den eller aldri gjør og det kan i sli-
ke situasjoner virke som om men-
neskeskapte installasjoner ikke affi-
serer dyra. I SnØhettaområdet had-
de en mange eksempler på dette,
under den store bestandsveksten på
1960-tallet.

Etter at kraftledningen er etablert
vil dyras tilvenning til ledningene
avhenge av graden/typen av men-
neskelig "kontrollaktivitet" langs
linjen og dens plassering innen vill-
reinområdet. Klimatiske forhold
kan trolig også påvirke dette, da
akustisk stØy (coronaeffekt/elek-
trisk utladning) for eksempel er
saerlig framtredende i fuktig og uro-
lig vaer og i perioder med stor luft-
forurensing. En må være oppmerk-
som på at svæfi mange observasjo-
ner av rein som har krysset kraftlin-
jer er gjort i perioder med fint vær.

Trekkmotivet innen
sentrale/vitale deler av et villrein-
område er sterkt, og dyra vil her
ofte krysse linjen etter en tid. Kraft-
ledninger som f6lger utkanten av et
villreinområde, vil spesielt for fos-
tringsflokkene kunne f6re til en
redusert bruk av arealene mellom
linjen og den absolutte yttergrensen
av området. Et eksempel på dette
har en i Nord-Ottadalsområdet, der
@stlige vinterområder er avskåret
av to parallelle kraftledninger (her
går også en mindre trafikkerl, som-
meråpen bilveg). Tross store vinter-

Tar vi tilstrekkelig høyde for rei-
nens primærbehov i var forvalt-
ning av fjellarealene? Bør vi leg-
ge inn et lengre tidsperspektiv
samt en sterkere fokus på "buf-
fersonene" ved dokumentasjon
og vurdering av stammenes are-
albruk? I det følgende er dette ett
blant flere aspekt som berøres
med bakgrunn i en NINA-
betenkning omkring rein og
kraftledninger i Nord-Ottadalen,
i tilknytning til planer om kraft-
utbygging i Øvre Otta.

Generelt om kunnskapsnivået
Det er gjort en rekke studier på
temaet kraftledningers og andre
tekniske inngreps virkninger på
hjortedyr og villrein spesielt.
Omfattende arbeider ble eksempel-
vis i denne sammenheng utfgrt i
forbindelse med framfgring av
overjordiske oljer6rledninger i
Alaska (Shank 1979, Martell og
Rusell 1983).

I Norge er det gjort lite undersø-
kelser som går spesielt på effekter
av kraftledninger på villrein. En har
derfor relativt begrenset med kunn-
skap omkring denne problemstil-
lingen spesielt. Litteraturstudier-
/kunnskapsoversikter, samt under-
sØkelser rettet mot effekter av vass-
dragsreguleringer, berprer imidler-
tid temaet (Reimers 1984, JordhØy
og Kålås 1985, Bevanger 1995,
Skogland 1994 og Aanes et. al.
1996). Det er gjennomfprt omfat-
tende undersøkelser av kraftled-
ningers effekter på fugl (Bevanger
1993, Bevanger og Sandaker 1993,
Bevanger 1994, Bevanger et. al.
1994).

Videre foreligger nyere studier
om faunistiske effekter av gjerder
og andre menneskeskapte barrierer
(Bevanger 1995, Bevanger og Hen-
riksen f996). Diverse temafaglige
vurderinger er også gjort i forbin-
delse med ulike skjønnsrettsaker
(Sørumgård og Heitkøtter 1980,
Gaare og Aalbu 1988, Bevanger
1988 og 1994, Langvatn 1995).
Underbyggende

Kontroversielle kraftledninger i fjellet.

menneskelig aktivitet i tilknytning
til disse. Villreinen oppfatter men-
nesket som en trussel og skyr i stor
grad områder med vedvarende
menneskelig tilstedeværelse, uan-
sett habitatets kvalitet og betyd-
ning. Dyra vil derfor kunne være
mest negativt påvirket i etable-
rings/anleggsperioden, når det fore-
går transport av utstyr og materiell
til'og fra anleggstras6en og dyras
Øye- og hørselskontakt med men-
nesker er hyppig.

I denne perioden kan også st@rre

nærliggende områder settes ut av
bruk, som ikke nødvendigvis er
direkte påvirket av st@y og aktivitet
fra anlegget, men derimot resultat
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beiteressurser, har disse områdene
vært svært lite brukt siden kraftled-
ningene ble bygd i 1958 (132 kV)
og 1973 (300 kV). De har med
andre ord vært svært lite brukt i
forhold til det en skulle forvente
med utgangspunkt i en naturlig
rotasjonssyklus (Holthe I976). Det
er spesielt simleflokker som har
v€ert fraværende. Slike "tanger"
som her er nevnt utgjør ofte "hvi-
lende" beiter og benyttes gjerne
bare nå og da, men utgjØr viktige
beitereserver for reinen under tidvis
marginale forhold og kanskje spesi-
elt i inngrepsbelastede villreinom-
råder. For bukkene vil dette trolig
ha mindre betydning da disse er
mer opportune av natur og farler
over støffe deler av totalområdet
uten særlig påvirkning av faste
fremmedelement som kraftledning-
er. Med hensyn til elektromagnetis-
me under kraftledningene er det
ikke påvist målbare biologiske
virkninger på villrein.

Generelt om villreinens
dynamiske bruksmønster
Villreinen er med sin flokkatferd og
nomadiske levevis en spesiell pat-
tedyrarl i norsk fauna. Dens utnyt-
telse av et skrint næringsgrunnlag
betinger bruk av store arealer for å
få fylt behovet for mat (Skogland
1990, Skogland 1993).

Tilsynelatende kan store beite-
ressurser ligge "ubenyttet" i lange
perioder og synes uvesentlige. Det-
te er imidlertid noe av det sentrale
ved reinens beitedynamikk; der en
pulserende arealbruk og såkalt bei-
terotasjon alltid vil medføre at det
er et visst areal med "hvilende" bei-
ter (reserver) til enhver tid. Først
når beitetrykket begynner å bli godt
synlig, kan den flytte til andre
områder. Vinterbeitet kan derfor
være bra totalt sett, selv om enkelte
arealer er synlig sterkt påbeitet. Det
er derfor viktig å se reinens areal-
bruk i et langt tidsperspektiv (10-30
år) om en skal få et reelt og dek-
kende bilde. En viktig bekreftelse
på dette gir de fangstrelaterte kul-
turminnene i fjellet, som nettopp
skriver seg fra en tilstrekkelig tids-
periode til å fange opp vesentlige
holdepunkter om reinens reelle are-
albruk. Dette viser at det alt over-
veiende av sentrale fjellareal har
vært brukt av villreinen en eller fle-
re perioder gjennom en lang total-
syklus.

Utover vinteren må de kollete buk-
kene ta til takke med middelmådige
lavbeiter, ofte i leveområdets ytter-
kanter - og de yngre bukkene rang-
erer enda lavere i beitekonkurran-
sen. De jages vekk hvor de befinner
seg, av simler og støne bukker, og
må ta til takke med de dårligste bei-
tegropene. De svakeste ungbukke-
ne faller derfor gjeme fra i l6pet av
den kalde årstida. Simlene beholder
geviret helt fram til kalvingen er
vel overstått og er derfor dominante
i de beste vinterbeiteområdene.
Dette er en evolusjonsmessig til-
pasning til [orplantningsstrategien
hos simlene. slik at de har et for-
trinn i fgdetilgangen under svang-
erskapet. En kan si at simlene her-
sker med "hard hånd" over bukkene
i vinterbeiteområdene. Bukkene,
som har brukt opp store oppbygde
energireserver gjennom brunstperi-
oden, er på denne tid avmagret og
uten nevneverdig opplagret fett. De
må derfor beite iherdig utover sen-
høsten. mens laven ennå er lett til-
gjengelig og beitekonkurransen føl-
gelig er mindre.

Reinens beitedynamikk om vin-
teren har blant annet vært studert i
SnØhetta (Nellemann 1996).
Undersøkelsene fokuserte på ter-
rengets overflatestruktur i forhold
til reinens habitatvalg på seinvinte-
ren og under kalvinga. Den viktig-
ste effekten av terrengujevnhetene
var mange tettliggende vindblåste
rabber med god tilgang på ekspo-
nert lavhei. Reinen opps@kte area-
ler med stor overflateujevnhet, men
bare opp til ca 30" helling. Ble ter-
renget brattere, ble det ikke benyt-

tet. Selv om reinen beitet mye på
lavhei. fortalte utbredelsen av lav-
heiene svært lite om områdets
beskaffenhet som potensielle sein-
vinterbeiteområder. Det var ofte
like mye lavhei utenfor "vinterbei-
teområdene" som innenfor. Innen et
"vinterbeiteområde" ble enkelte
lokaliteter brukt svært mye, mens
andre @yensynlig meget like lavty-
per - forble omtrent ubrukt. Det
viste seg at bare ll3 av lavheiene i
SnØhetta befant seg i "gode" ter-
rengtyper. Dette betyr at bæreevnen
for rein på seinvinteren kan være ca
l/3 av det vi forventer ut fra vege-
tasjonen.

På vårwinteren starter de voksne
bukkene vårvandringen. I år med
mye ising i fjellet kan bukkeflokker
trekke ned mot fiellskog og seter-
vanger for å få tilgang til de første
grønne, proteinrike plantespirer. I
mange villreinområder vil det inne-
bære at de beveger seg vestover,
mot frodige og kuperte kystfjell
med lang spiresesong. Ettersom
vier og dvergbjørk spretter ut blir
også dette ei viktig næringskilde
for bukkene om våren. I enkelte år
kan det være stor snødekning i fjel-
let utover våren og forsommeren.
Da kan bukkene foreta lange
næringstrekk i h6gdelaga i l@pet av
d6gnet. Bukkene kan da ofte sees
helt ned i fjelliene mot kystbygdene
i lyse vårkvelder. Om dagen s@ker

de gjeme opp i høyden igjen.
På vårvinteren befinner simlene

seg i h6gfjellet hvor de er opptatt
med kalving, og dette habitatet lig-
ger nesten alltid nær sommerbeitet.
Kort veg til grgntbeitene er viktig

Ulvådalen i de nordvestlige deler av Nord-Ottadalsområdet.
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for kalvenes overlevelsesmulighe-
ter - de unngår da for eksempel
kryssing av flomstore elver, i stor
grad. Simler med nyf6dte kalver er
sårbare. De velger derfor h6gtlig-
gende, kuperte områder i kalvings-
perioden - hvor de opptrer spredt
og har gode skjulmuligheter. Dette
er en genetisk betinget verneatferd
for avkommet mot rovdyr og klare
karakteristika for nomadisk villrein
og caribou.

I barmarksesongen opps@ker rei-
nen de beste grpntbeiteområdene
og utover sensommeren og fram-
over mot brunsten går bukkene
gradvis inn i fostringsflokkene.

Nord -Ottadalsområdets
strategiske funksjon som
referanseområde
Området representerer et av de aller
siste europeiske villreinområder
med tilnaermet intakt gradient-
mangfold. Det vil si at en gjennom
en vest/Øst-gradient finner alle vita-
le funksjonskvaliteter- i et omfang
som reinens levesett forutsetter,
herunder store arealer med kvalifi-
sert villmark - med liten grad av
inngrep (JordhØy 1988). Omfanget
av ferdsel og menneskelig aktivitet
er her lite, i forhold til sør-norske
fjellområder forpvrig. Et slikt til-
næffnet inntakt fjellgkosystem vil i
framtida representere et svært vik-
tig holdepunkt og referanseområde
i forsknings- og forvaltningssam-
menheng (JordhØy m.fl. 1994). Her
vil en kunne overvåke en dyrestam-
me med en tilnærmet opprinnelig

livsutfoldelse i et tilstrekkelig tids-
perspektiv. Det vil være grunnlaget
for selve kunnskapsfundamentet for
å forstå reinens bestandsdynamikk
og reelle arealbruk. Dette som her
er nevnt er da også et sterkt motiv
når arbeidet med opprettelse Rein-
heimen nasjonalpark nå er vedtatt
igangsatt i 1997.

Villreinens arealbruk og potensi-
ale i Nord-Ottadalsområdet
Reinheimen, eller Nord-Ottadalen
som det benevnes i villreinsam-
menheng, har siden tamreindriften
opphørte på 1960-tallet vært opp-
fattet som et av landets beste og
mest produktive villreinområder.
Ved inngående studier av fangstre-
laterte kulturminner i dette området
får en et bilde av reinens tilstede-
værelse i de enkelte deler av områ-
det i tidligere lider. gjennom en
lang totalsyklus.

Ser vi bort fra hgytliggende og
tilnærmet lågproduktive areal
(utgjør hele 377o av Nord-Ottada-
lens totalareal) utgj@r vinterbeite-
arealet ca 357o av det samlede
beitearealet i dette villreinområdet
(Gaare 1986). Det vesentlige av
vinterbeitene finner en fra Lordal-
straktene og østover, med Tverr-
fjellet, Kj6len-Trih@ og områdene
rundt Finndalen som de mest
benyttede (Betten 1994). Potensia-
let av vinterbeiteressurser i den Øst-
ligste delen av området (rundt Slå-
dalstraktene) er også betydelig,
men har vært relativt lite brukt av
reinen siden villreinområdet ble
opprettet midt på 1960-tallet. Total-

tellinger i området gir et tilnærmet,
grovt uttrykk for hvor reinen har
stått midtvinters (Holthe 1914-16,
Heitkøtter 1977, Tengesdal 1979-
1993, Granum 1994). Tellingene
fra 1970-tallet (1974, -15, -76, -77
og -79) viser at hovedtyngden av
flokkene ble funnet i traktene Østa-
for Lordalen og områdene rundt
Kjølen og Skjaervedalen, mens til-
svarende tellinger på 198O-tallet
(1980, -82, -83, 84, -85 og -87)
viser at hovedtyngden ble funnet i
fjellområdet sør for Finndalen
rundt Skaihø (figur 1). Områdene
vestover fra dette området og rundt
Honnsjøen har også vært sentrale
vinterbeiter i de siste 10-15 åra
(Erling Mork pers. medd.), mens
områdene nord for Aursjøen har
vært mye brukt de aller siste åra
(tellinger I99O, -93 og -94). Spred-
te småflokker er funnet vest for
Lordalen under totaltellingene,
gjennom hele perioden. Ut ifra vin-
tefiellingene synes en å kunne spo-
re et rotasjonsmønster i dyras areal-
bruk om vinteren, med intervall på
i underkant av 10 år (figur 1).

Vår- sommer og hpstbeitene i
Nord-Ottadalsområdet utgjør 63Vo
av det totale beitearealet. Tilgjeng-
eligheten av dette kan imidlertid
variere mellom år, av klimatiske
årsaker. Spiresesongen er generelt
lang. En stor del av gr6ntbeitene er
representerl i områdene fra og med
Lordalen og vestover. Traktene
rundt AsbjØmsdalen, GrØna og Pyt-
tåa er sentrale sommer- og hgstbei-
teområder. Øst for Lordalen vtgjør
større områder rundt Horrongen
vitale grøntbeiter. Nærmere
bestemt er dette traktene rundt Aur-
sjøen, Leirungsvatnet-Råkåvatnet,
samt områdene vestover fra Honn-
sjøen - med gradienten Døktin -
Horrongen sentralt i dette bildet.
Reinens bruksmØnster i barmarkse-
songen er av klassisk karakter.
Simleflokkene bruker sentrale deler
av fjellområdet. Etter kalvinga i
mai, skjer det gjeme en bevegelse
vestover og mot slutten av juni fin-
ner en gjerne hovedtyngden vest
for Lordalen. De siste åra har vi
funnet dyra i Grøndalstraktene og i
hpyereliggende fjellpati over mot
Lordalen på denne tida. Bukkene
sprer seg ut mot kantene og lavere-
liggende områder om våren og
trekker da gjerne ned mot skogen i
dalførene rundt villreinområdet. I
Finndalen har for eksempel mindre

Dyregrav ved et vikig reinsdyrtrekk i den østlige delen av Reinheimen.
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bukkeflokker oppsBkt seterkveene
for å finne friskt gr6ntbeite om
våren. Dette har medført til konflikt
med bufeinteressene på setrene i
Finndalen, ettersom gjerdene tråk-
kes ned og reinen feller av mye
vinterpels utover kulturenga. Ellers
er det ikke uvanlig å se at bukkene
på vårvinteren graver seg ned på
vierbuskene for å beite på disse.
Utover sommeren f4lger bukkene
generelt spirefasen oppover i høg-
delaga. Mindre bukkeflokker kan
også oppholde seg innen svært
avgrensete områder hele somme-
ren. Et eksempel på dette er områ-
det sØr for Aursjgen og Horrongen.

Kalvinga foregår nå trolig noe
senere enn tidligere (1.-10. mai
rundt 1980 mot 10.-15. mai i dag,
iflg. E. Reimers pers. komm.). Sim-
lene trekker opp i mer mellom- og
h6galpine områder med blokkmark
når det nærrner seg kalving. Slike
områdekvaliteter finner en mye av i

Nord-Ottadalsområdet. De siste 10-
15 åra har hovedtyngden av simle-
ne kalvet i og rundt Trihøene. Det
foregår, eller har foregått, spredt
kalving i andre h6yereliggende
områder rundt KjØlen, Finndalen

og Aursjgen. På 197O-tallet var
traktene rundt Grøna sentrale kal-
vingsområder.

I forbindelse med årlige struktur-
tellinger av rein har en mange hol-
depunkter for hvilke områder rei-
nen bruker på denne tiden. En har
inntrykk av at reinen over tid bru-
ker et stort geografisk spekter av
områder under brunsten. En har
således funnet dyra fra Asbjømsda-
len og GrØna i vest, til Skjærveda-
lenÆinndalen og Aursjøen i øst.
Under strukturtellinga, høsten
1995,ble det funnet en stor brunst-
flokk sør for Aursjøen. Etter jakta i
1994 og 1995 stod det en stor flokk
i området rundt Døkte - Honnsj6en,
og denne roet seg her helt til brun-
sten var over og dyra spredte seg ut
mot vinterbeiteområdene fra Honn-
sjøen og sørøstover.

Det foregår et regionalt hoved-
trekkmønster gjennom villreinom-
rådet i en nordvest/sØrØst-gradient,
mellom kontinentale vinterbeiter og
mer kystnære sommerbeiter. Lorda-
len utgjØr her et grovt skille og
innerst i denne dalen passerer det
ofte store flokker på trekk mellom
sesongbeitene. Søre Løften og S6re

Områdene øst for Slådalen har vært lite
brukt av rein tross meget gode lavbei-
ter. Her fra Maningtjern og omegn.

Berget i Lordalen er et slikt sentralt
passeringspunkt. Ellers sirkulerer
flokkene mye rundt Kjglen og
Finndalstraktene om vinteren, mens
spredningen og lokaltrekk utover i
totalområdet er mer utpreget om
sommeren.

Funksjonsområder i regionen
rundt planlagt kraftledningstras6
Fjellområdet mot sør og vest fra
Finndalen, har et stort vinterbeite-
potensiale og har vært mye brukt
av stammen i Nord-Ottadalen de
siste 10-15 åra (alle kategorier dyr).
Utover mot slutten av mars forlater
vanligvis simlene området og drar
vestover mot kalvingsplassene,
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mens endel bukk blir igjen og disse
sØker da gjeme ned i h@gdelaga for
å oppspke den første groen på vår-
vinteren. I en lang periode fra
åpningen av villreinområdet til
t976 var dette området forpvrig lite
eller ikke brukt av reinen. Området
rundt HonnsjØen har nå synlig bei-
teslitasje, men er langt fra nedbei-
tet. I de aller seneste år ser det ut til
at områdene rundt Aursjøen har
blitt mye brukt om vinteren (alle
kategorier dyr).

Områdene mellom Aursjpen og
Honnsjøen, rundt Døktin, utgjør
noen av de beste tidlige vårbeitene
i villreinområdet. Her er store l6s-
masseforekomster, god fuktighet og
gunstig eksponering for produksjon
av gr6ntbeite. Gradienten nord- og
oppover mot Hor:rongan er også et
viktig element for reinens beitedy-
namikk her, da det her finnes til-
gang på h6yereliggende refugier
(snøbreer på skyggesida av Hor-
rongene) med tanke på insektvern i
varrne sommerdager. Disse finnes
innen rekkevidde av gr@ntbeitene
med tanke på d6gntrekkaktivitet.
Også grøntbeiteområdene rundt
Leirungsvatnet - Råkåvatnet, nord
for Horrongen tilhører på en måte
dette systemet. Dersom vi ser på
områdene øst for Lordalen samlet,
utgjØr dette systemet i og rundt
Horrongene derfor trolig den vik-
tigste gr@ntbeiterefugien i denne
delen av villreinområdet. Det utgjør
en uhyre viktig bufferressurs når
det er stor snødekning og begrenset
grBntbeitetilgang i de vestlige tradi-
si onelle sommerbeiteområdene.

Det er mest bukk som bruker disse
områdene og folk som ferdes i dis-
se fjelltraktene i barmarksperioden,
gir uttrykk for at det aldri er tomt
for rein her på denne tida. Også
rundt Skaihø finns det en tilsvaren-
de gradient, men av et lite foflnat.
Her er det endel godt grpntbeite i
hellinga ned mot Finndalen og en
snØbre på nordsida av Skaihø. Her
har det oppholdt seg 10-12 bukker
de siste somrene. Totalt sett har
området mellom Aursjøen, Leir-
ungsvatnet-Råkåvatnet, Finndalen
og kanten mot hoveddalføret et
bredt spekter av beitekvaliteter i
helårsperspektiv.

Det finnes mange kjente trekk-
veger for rein i området, både av
lokal og regional karakter. Av sist-
nevnte kategori drenerer en nord-
sØrtras6 ved utl@pet av Råkåvatnet
mye rein mellom Kjølen og Hor-
rongan - Liafjellet. Ellers foregår
det trekk på begge sidene av Hor-
rongen i øst vestretning, med det
s@rlige som det mest brukte. Dette
sommer- og vintertrekket går ved
D6kte og videre nord og sØr for
Aursjøen (Aurgjelet, nedenfor utlø-
pet av Aursjøen, utgjør en begren-
sing for trekk utover mot områdene
sØr for Aursjøen). Når reinen kom-
mer fra områdene nord for Aursjø-
en, går dyra gjerrre mot Døktin om
de ikke blir forstyrret. Om de blir
uroet, blir dyra gjerne stående vest
og nord for Horrongen. Dyr som
trekker utover på Liafjellet og
NordheradsIellet passerer gjerne
Øst for Honnsjøen og fortsetter @st-

over i sBrhellinga mot Skaih6 og

Fra Mefjellshaugen med Honnsjøen, Gråhø og Rondkollan i bakgrunnen.
Dette er sentrale funksjonsområder for reinen i Nord-Ottadalen.

runder da ofte innenfor denne og
videre østover. Det synes som dyra
er sårbare for forstyrrelser her ute
på denne tangen. Det er ofte obser-
vert at dyra tar på flukt vestover
mot HundsjØen ved den minste for-
styrrelse (Erling Mork og Jakob
Øyen pers. medd.). Dette er et rela-
tivt vanlig atferdsmønster når dyra
befinner seg på slike tanger med
smale innfallsporter. I de benevnte
områder gir forgvrig fangstrelaterte
kulturminner viktige holdepunkter
om sentrale passeringspunkter for
reinen.

Diskusjon
En vesentlig del av grøntbeitet
(vår- og sommerbeitet) forekom-
mer i områdene vest for Lordalen,
mot kystfjella. Klimabetinget
begrensing av beitetilgangen gjØr
seg trolig fra tid til annen gjeldende
i disse kystnære og ustabile klima-
områdene, med mye nedbpr og
hyppige temperaturendringer. Disse
forholdene forsterkes også med
h6yden over havet (en relativt stor
del av Reinheimen ligger i hpgalpin
sone). Dette fører ofte til nedising
av beitene på vårvinteren og reinen
kan da trekke helt ned mot bygdene
for å finne mat (Doseth 1995). For-
@vrig er de Bstlige vinterbeitereser-
vene, med stabilt vinterklima og
moderate sn@mengder, av stor
betydning under slike nedisingspe-
rioder i sentrale og vestlige områ-
der (Jordhpy 1993). Som fglge av
kjølig vær om våren og forsomme-
ren vil en ofte få stor sn6dekning i
vår- og sommerbeiteområdene
enkelte Fr. 1981 -91 var en slik peri-
ode i Nord-Ottadalsområdet, hvor
sommerbeitetilgangen først var
begrenset av stor sn@dekning og
deretter (mer indirekte) av sterk
varme slik at reinen måtte sgke opp
i h6ydene pga. insektplagen.

Sommerbeiteinntaket er viktig
for reinen med tanke på kropps-
vekst og oppbygging av muskel-
masse, og en fikk en markert vekt-
nedgang hos dyra her i denne peri-
oden (Jordhøy 1993). 1992 var en
mer normal sommer her og slakte-
vektene viste da en gkning i for-
hold til 1991. Ut ifra de forhold
som her er nevnt kan en diskutere
hvorvidt området er mer marginalt i
forhold til sommerbeitepotensialet
enn det en før har antatt. I så fall vil
de spredte sommerbeitearealene i
de mer kontinentale klimasoner i
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området være viktige bufferområ-
der. Disse områdene har da også
vært mye brukt av reinen de siste
somrene. Et annet forhold som nå i
Økende grad blir diskutert, er det
Økende antallet av beitende sau i
Nord-Ottadalsområdet (totalt ca 2O

000 sau på sommerbeite innen vill-
reinområdet), og hvordan dette
påvirker reinens beitepotensiale- og
tilgang.

De store fostringsflokkene har
gjennomgående stØrst tilknytning
til de sentrale deler av villreinområ-
det, mens de mindre og spredte
bukkeflokkene opptrer mer vanlig i
områdets perifere terrenger. Etter-
som fostringsflokkene er den kate-
gorien som eksponerer seg mest
kan nok dette i en viss grad ha satt
sitt preg på hvordan områdebruken
har vær1 vurdert. Det er derfor vik-
tig å unngå "nedgradering" av peri-
fere deler (tanger) av villreinområ-
det. Disse områdene utgjør forpvrig
viktige bufferareal/reserver under
mer tilfeldige marginalsituasjoner.
Når en vurderer reinens område-
bruk bør en derfor i sterkere grad
basere seg på gkologiske forutset-
ninger innen det enkelte område i
et tidsperpektiv.

Det er bygd 5 kraftledninger i
den @stlige delen av villreinområ-
det. En 66 kV-ledning ble bygd i
november 1965 og fglger en tras6
langs Aursjøens sørside, HundsjØ-
ens sørside, Finndalens sgrside og
videre sørøstover mot Vågåmo. To
parallelle 66 kVledninger går over
fjellet fra Dombås til Vågåmo. To
parallelle ledninger over Slådalen
(132 og 300 kV) ble bygd i hen-
holdsvis 1958 og 1973 og overfører
kraft mellom Aura kraftverk på
Sunndalsøra og Vågåmo. Disse led-
ningene går i nord-s@rretning fra
Lesja til Vågåmo. De 3 fØrstnevnte
er små ledninger og produserer lite
eller minimal coronastøy i forhold
til stØrre ledninger. Det er observert
at reinen beiter under og rundt den
førstnevnte ledningen i HonnsjØ-
området. Det er lite trolig at led-
ningen her legger begrensinger av
betydning for reinens bruk av dette
området. Ledningen krysser inn-
fallsporten mot fjelltangen s@r for
Finndalen. Det er kjent at reinen
ikke brukte disse områdene i en
årrekke før 1916. Hvorvidt dette
var naturlig i forhold til reinens
rotasjonsbruk eller om det i noen
grad var påvirket av ledningen her

er usikkert. Det er også observert at
flokkene svært lett trekker ut av
dette området ved forstyrrelser.
Hvorvidt reinens sterke frykt- og
fluktatferd her er forsterket av at
ledningen krysser innfallsporten til
området er også usikkert.

De store kra[tledningene over
Slådalen skjærer gjennom et poten-
sielt viktig vinterbeiteområde.
Områdene Øst for ledningene har
vært lite brukt av reinen i forhold
til det en skulle forvente gjennom
30 år. Omfattende fangstsystemer
viser at områdene Øst for ledninge-
ne, på begge sider av Jønndalen,
har huset rein gjennom rotasjonspe-
riodene i tidligere tider (MPlmen
1988). Fra Kjølenmassivet finnes
ingen topografiske barrierer av
betydning i østlig retning mol tan-
gen mellom Jønndalen og Dovre-
bygda. Vegen over Slådalen er en
lite trafikkert, sommeråpen veg og
vil vanskelig ha kunnet skapt frykt-
atferd hos reinen da flokkene for-
trinnsvis vil opps@ke lavbeitene her
om vinteren, når vegen er ned-
snØdd. Det er nevnt at mye "dPd-
lav" kan være en årsak til at områ-
det er lite brukt (Graffer og Lyf-
tingsmo 1961-73). Dette er ikke i
tråd med erfaringen fra andre vill-
reinområder med rike lavressurser.
Del er gjon sporadiske reglstrering-
er av villreinens atferd ved kraft-
ledningene her om vinteren.

I 1961,1968 og 1969 ble det gått
en sporregistrering langs ledningen
på Lesjasida og på alle turene ble
det registrert spor etter flokker som
hadde snudd når de nærmet seg

ledningen (Øystein M6lmen pers.
medd.). Det ble ikke funnet spor-
sleper etter flokker som hadde
krysset ledningen mot øst. 15.

februar 1974 ble det ved en bakke-
rekognosering sett spor etter ca 600
dyr som hadde kurs mot ledningene
i 6sthellinga av GrØnhø. Flokken
hadde stoppet ca 250 m vest for
ledningen og trukket tilbake opp
mot Grønhø (Heitkøtter f974).
Senere. i 1916 (3 år etter at den
største kraftledningen ble bygd),
ble det igjen gjennomfgrt en spor-
registrering her på vinteren (Rei-
mers 1976). Sporsleper viste da at
ledningen var krysset mot øst, og
en bukkeflokk på 60-70 ble også
observert Øst for ledningen mellom
Stakåhø og Oksli. En flokk hadde
gått ca 200 m langs ledningen like
vest for den, før den hadde snudd
og trukket vestover igjen.

Under en sporregistrering 2. mars
1911 hadde en stor flokk gått langs
med ledningen og krysset den på
flere steder. Ved begge sporregis-
treringene hadde kryssing funnet
sted i området hvor ledningene lig-
ger lavt i terrenget. Under totaltel-
lingene ble det også funnet noen
flokker øst for ledningen i denne
perioden. Ved en anledning (1983)
ble det funnet en større flokk (1129
dyr) som hadde gått under og i
umiddelbar nærhet på begge sider
av ledningen, før den hadde trukket
vestover igjen (figur 1). Under kal-
vetellinger vi har foretatt i juni, har
vi ved en anledning sett en liten
bukkeflokk ut mot kanten til Jønn-
dalen. Amerikanske undersøkelser

Reinsdyr beiter musøre på seinsommeren i Høggøyen.
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på caribou i Alaska har vist at det
er simler med kalver/ungdyr som er
mest skeptisk til å krysse mennes-
keskapte barrierer, mens bukkene
er mer opportune (Shideler m. fl.
1986 og Shideler 1986). I påska
1995 var det mye rein på Slådalen.
Flokkene hadde sirkulert i område-
ne vest for ledningene uten å krysse
disse. Et annet spørsmål er det
hvorvidt den avtagende bruken av
områdene Øst for Slådalen kan set-
tes i sammenheng med en antatt
økende skyhetsgrad hos stammen
her.

Med utgangspunkt i den tidligere
tamreindrift og disse dyras tradisjo-
ner for bruk av området (tamreinen
beitet ikke rundt Slådalen av rettig-
hethensyn) er det utenkelig at det
har påvirket villreinens bruk av
området vesentlig i ettertid, etter-
som hovedtyngden den utsatte rei-
nen (402 kalver og åringssimler)
stammet fra Sør-Ottadalsområdet
(Reimers 1995). Registrerle fel-
lingsteder for de utsatte dyra i åre-
ne etter jaktåpningen er det da hel-
ler ikke noe i dette mønsteret som
tyder på at de utsatte dyra var
påvirket av tamreinens tidligere
bruk av området, (Jordhøy 1987).
Fjellområdet øst for Slådalsvegen
og kraftledningene er for6vrig pre-
get av svært lite menneskelig ferd-
seVaktivitet og dermed forstyrrel-
ser. Området har også et stabilt kli-
ma og lite nedbør/snØ (rundt 400-
500 mm normal årsnedbør). Antall
beitende sau har vært økende i Slå-
dalstraktene som i Nord-Ottadals-
området forgvrig, men hvorvidt

dette har påvirket reinens bruk av
området har en ikke noe faglig
grunnlag for å si noe om. Totalt sett
synes det å være klare og faktiske
holdepunkter for at kraftledningene
over Slådalen har virket begrensen-
de for reinens bruk av vinterbeitea-
realene Øst for disse.

Mulige virkninger av
eventuell ny kraftledning
Slik reinens bruk av dette området
fortoner seg i den tidsaktuelle situa-
sjon, vil den planlagte kraftledning-
en berØre vitale trekk og flerfunk-
sjonelle beiteområder. Innenfor et
stØrre område rundt Døktin vil dyra
naturlig sirkulere under beiting, og
det er derfor usikkert hvorvidt led-
ning etter ulike altemativer vil
utgjøre en støne belastning for rei-
nen enn det andre. Det er her forØv-
rig påliggende å vurdere det vitale
funksjonsmangfoldet i og rundt
Horrongen i et overordnet perspek-
tiv. Reinen sirkulerer mye rundt dis-
se fjella. Dette systemet kan som
tidligere nevnt utgjØre en viktig
bufferressurs under spesielle som-
merbeitebegrensinger lengre vest i
villreinområdet.

Kraftledningen berØrer perifere,
men vitale deler av dette systemet
og vil kunne utgjPre en begrensen-
de faktor for reinens bruk av beite-
gradienten fra Horrongen og sør-
over mot kanten av Ottadalsføret.
Videre vil den kunne være et trekk-
hinder når dyra sirkulerer rundt
fiellmassivet her. Det er registrert et
kalvingsområde vest for Aursjøen
som blir berØrt av ledningen. Områ-

Storbreen og Dordiholet på grensa mellom Lesja og Skjåk
er fredelige strøk for reinen i Nord-Ottadalen om sommeren.

det sØr for den planlagte kraftled-
ningen i Finndalen er et delvis
avsnørt randområde og kan komme
til å bli ubenyttet av simleflokker i
lang tid som fglge av en ny kraft-
ledning over den relativt smale inn-
fallsporten her (se avsnittet om
generelle forhold). Anleggsperio-
den og medfplgende menneskelig
aktivitet vil kunne medføre at rei-
nens tradisjon for bruk av det ber@r-
te områder blir brutt. Den geogra-
fiske utstrekningen på området som
dyra vil unngå i denne forbindelse
kan bli støffe enn de umiddelbare
nærområder til kraftledningen. I
perioden etter ferdigstilling av
ledningene vil totalbruken av områ-
det på lang sikt avhenge av typen
og graden av forstyrrelser langs led-
ningen og trolig også graden av
st@y fra ledningen.

Ved rutinemessig kontroll/-
inspeksjon av linjen vil en peke på
fglgende: SnØscootere og andre bel-
tekjøretøy vil vekke små reaksjoner
hos reinen dersom de ikke stopper
opp og mennesker visualiseres for
dyra. Luftgående fart@y som heli-
kopter vil være et stort forstyrrel-
seselement ved lavtflyging over
ledningene. Ved direkte flygning i
over 300 meters høyde vil forstyr-
relsesgraden vaere liten. Under etap-
pevis flyvning med innlagte lan-
dinger vil forstyrrelsesgraden være
stor. Også inspeksjon av linja til
fots/på ski vil være et vesentlig for-
styrrelsesmoment for reinen. A1l
kontrollaktivitet langs linja vil være
mer eller mindre belastende for rei-
nen uansett tid på året, ettersom
området har alle funksjonskvaliteter
og brukes av dyra gjennom hele
sesongen.

Ut fra de faglig baserte holde-
punkter om reinen i Nord-Ottadals-
området som her er nevnt, herunder
dens atferd i forhold til kraftled-
ningene over Slådalen, må en anta
at den planlagte ledningen - i for-
hold til den eksisterende - vil kunne
sette begrensinger for reinens bruk
og potensiale både i et lokalt og
totalt perspektiv for villreinområ-
det. Dette vil blant annet si at at
fjellområdet sør for Finndalen, samt
området Døktin Horrongan, blir
mindre utnyttbar for reinen. Kvali-
tetene i disse områdene er viktige
for villreinområdet i et totalper-
spektiv, og nye begrensinger for
reinstammen her vil kunne påvirke
bæreevnen negativt.
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Dokumentasjon av kalvingsområder i Setesdal-Austhei

Tradisjonelt er vi gode med tall i
villreinforvaltningen. Stammenes
størrelse og sammensetning samt
jaktresultat btir bearbeidet og
presentert etter alle kunstens
regler. Det blir brukt betydelige
ressurser på det. Selv om områ-
debruk har vært tema lenge, er
det først i de siste årene at det er
begynt å bli trøkk i dokumenta-
sjon og presentasjon av dette. Det
er en selvfølge for de som arbei-
der med villrein at den er areal-
krevende og sårbar. Dette er ikke
så selvfglgelig for verden utenfor
tt de sluttede kretser."

Dokumentasjon av reinens område-
bruk er fundamental for de som
kjemper for villreinens eksistens-
grunnlag. Uten dokumentasjon stil-
ler villreinforvaltningen sist i køen
når kommuneplanleggere og "byg-
deutviklere" kaster sine @yne på
villreinområdene. Særlig planleg-
gere er vant med å forholde seg til
kart.

Erfaring har vist at kar-tfestet
dokumentasjon av villreinens om-
rådebruk har markerl slørre gjen-
nomslagskraft enn skriftlig og
muntlig "mas" fra en eller annen
instans.

Grunnleggende er det også at
informasjonen er tilgjengelig i id6-
fasen. Stikkordet her er "premissle-
verandør". Ngdvendig hensyn kan
dermed tas fra starten av planleg-
gingen. Undertegnede har de siste
3-4 åra bl.a. arbeidet med kartfes-
ting og presentasjon av villreinens
områdebruk i Setesdal-Ryfylke -
(heretter kalt Vestheia) og Setesdal
Austhei - (heretter kalt Austheia)
villreinområde.

I denne artikkelen beskriver jeg
hvordan kalveområdene i Austheia
ble "oppdaget" og dokumentert.

I modeme tid er Setesdal Aust-
hei et relativt nytt villreinområde.
Som navnet sier ligger området øst
for Setesdal i Aust-Agder, men i
realiteten deler Aust-Agder og
Telemark Austheia mellom seg.

Tamreindrifta ble avviklet i
1979. Områtdet ble definert som
villreinens rike og det ble åpnet for

AV JON ERLING SKÅTAN

jakt i 1981. Området er delt i to av
veien mellom kommunene Valle og
Tokke over Store BjØmevatn.
Nordområdet (ca. 770 km'?) har tra-
disjonelle fjellvidder. mens i sør-
området (ca. 1600 km'z) er det mye
skog. Mesteparten av skogen ligger
i kategorien vemeskog.

Utvekslingen av dyr mellom sør
og nord, over veien, er stadig blitt
vanskeligere pga. hyttebygging og
turisttrafikk (hørt noe lignende
før???), og dyrene i sørområdet for-
valtes i praksis som et eget område.

I 1992 beregnet forvaltningen
bestandsstØrrelsen i sØrområdet til
å være ca. 700 vinterdyr. Det er
ikke gode tall for de siste åra.
Området har mer innlandsklima
enn Vestheia. Det er brukbare lav-
beiter og kondisjonen til dyra her
ligger i midtsjiktet blant norske
villreinstammer.

I nord grenser området til Vest-
heia. Her er det utveksling av dyr
over riksveien nord for Hovden, og
dyrene her er i stor grad felles med
Vestheia og forvaltes sammen med
denne. Også denne vegkryssinga er
truet av hyttebygging og trafikk.

Jeg fikk forespgrsel om å lage et
villreinkart for Austheia i 1994.
Grunnlaget for kartet skulle være
eksisterende kunnskap i form av
viltkart, rapporter og eventuelt
intervju av lokalkjente. En gjen-
nomgang av eksisterende materiale
og en viss kontakt med lokalkjente,
viste at det ikke lenger var kjent
kalving av noe stØrrelse på Aust-
heia.

I nord regnet en med at det mes-
te av kalvingen foregikk på Vest-
heia, og i s6rområdet var det kun
spredte rapporter om kalving, og en
var usikker på om og hvor det
eventuelt foregikk kalving av noen
betydning her.

Etter oppmuntring fra viltforval-
ter i Aust-Agder, Helge Lyngstad,
skrev jeg i samarbeid med Per
Espen Fjeld, Natur & Miljpunder-
søkelser. et notat som summerte
opp situasjonen, og anbefalte bruk
av sporsnø for å avdekke område-
bruk.

Ideelt sett trengte vi snø som var
minimum ett døgn gammel. Vi
skulle registrere spor fra småfly, da
dette er betydelig billigere enn heli-
kopter. Som hobbyflyger med eller
uten propell hadde Per Espen grei
tilgang på småfly. Notatet og en
sØknad med budsjett ble sendt vill-
reinnemnda, og bifall til opplegget
ble gitt på årsm@tet i mars 1995.

Våren 1995
Vinteren 94/95 var kolossalt snØrik
i Setesdalheiene, så det var snØ nok
som grunnlag for nysn@en vi gikk
og ventet på. Den måtte komme
mellom 15. og 25. mai for at vi
skulle treffe kalvingsperioden.

16. mai datt det ned en god klatt
snø i heia og i8. mai var vi på
vingene med utgangspunkt fra Kje-
vik flyplass. Denne dagen ble mest
en prøve på om opplegget fungerle,
i forhold til flyets aksjonsradius og
observasjonsforhold.

Vi fløy nordover og registrerle
snart at i solskinnet var alle spor
ned til revs stØrrelse lette å se i
nysnøen, selv fra en flyhByde på
200 meter over bakken. Vi tok en
sving i Nordområdet, brukte litt tid
her, retumerte og landet på Kjevik
etter tre timer i lufta.

Konklusjonene etter
denne turen var klare:
Observerbarheten av spor på nysnø
i sol, fra fly, var stor! Det var tilsy-
nelatende få spor i området, men vi
hadde sett lite av arealet. Vi måtte
ha base for etterfylling av bensin på
en flyplass som lå nærmere enn
Kjevik.

Det klaffet ikke med registre-
ringsmannskap og fly igjen fgr 22.
mai. I mellomtiden hadde somme-
ren kommet og det var omlag 20
grader i lavlandet. Fly, bensin og
registreringsmannskaper ble an-
brakt i Fyresdal. Pga. varmen, var
mye av nysnøen smelta. men var-
men gjorde også at det var lett å
skille mellom nye og eldre spor.
Det var faktisk bare i nordhellinge-
ne at eldre spor var synlige, den
sterke solvarmen i sprhellingene
smeltet bort det meste av sporene
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på noen timer. Spora var noe verre
å se i den råtne snØen enn på nysnø,
men slett ikke umulig.

Vi fløy systematisk over nord-
området og de sentrale delene av
sørområdel. Det ble registrert spor.
Vi var også interesert i å observere
dyr og fotografere for dokumenta-
sjon og bildeanalyse, men det var
vanskelig fra småfly da det ikke er
man@vrerbart nok til å fglge spor-
sleper.

Vi ønsket å fly mer denne våren,
men det klaffet ikke med ledig fly,
så vi fikk ikke kontrollert områdene
utenfor det sentrale området.

I notatet som ble skrevet etter
flygingen våren 1995 står det:
(Tallene i parentes etter navn, er
kartreferanser fra turkart i
1 :80.000) fra området.)

I nordområdet:
Generelt lite spor, men ei slepe (Ø-
V) mellom )"tre og midtre G.juvatne
(190 915) os ei slepe (Ø-V1 i
vestenden av Folurdvatnet (205
865). Noen enkeltspor i sØrkanten
av Urdenosi (255 865). (Det var
mer scooterspor enn reinsdyrspor i
nordområdet, særlig mye scooter-
spor @st for Hovden.)

I sØrområdet:
Mye spot' etter .smågruppet' og
enkeltdyr i området fra nord for
TorvikvatnlFitbekkvatn (200 755)
og sør til nordenden av Heddevatn
(270 540), vest til tregrensa i Valle
og øst til en akse fra Nutefjellet
(270 730) langs Himmelkvtevriste-
ne (290 670) ned til Bærvatnet (285
575) og Heddevatn (270 510). Det
var nesten ikke spor å se utenfor
dette området. (Merk: Også vøn-
skeligere forhold med mer skog i
deler av området utenfor.) For@vrig
stod det mye elg i bjPrkeskogen
sentralt i s@rområdet f eks. i Finn-
dalen.

Oppsumering øv resultater:
Lite dyr i nordområdet de .fleste
(alle?) bttkker (observerte sikkert
28 dyr trolig 44). Ikke dyr eller
spor i de tradisjonelle kalveområ-
dene ut mot Tokke.

Noe mer dyr i s@rområdet de

fleste simlelungdyr ( observerte sik-
kert 59 trolig 68 hvorav 4 kalver).
Kalvesimler og høy konsentrasjon
av spor av enkelt dyr og småflokker
i et relativt begrenset område. I
dette området foregikk det kalving.

Vurdering av resultatene
og konklusjon:
Nordområdet er relativt oversiktlig
og resultatene derfra er de sikreste.
Det kan selvsagt foregå kalving i
dette området som ikke vi oppda-
get, med det er i så tiffelle i svevrt
liten skala.

I sØrområdet er resultatene noe
mer usikre. Srerlig i områder med
noe skog kan det stålsto det dyr
uten at de ble oppdaget. Det var
også opplagt mange .flere dyr
innenfor det området vi takserte
enn de vi oppdaget Jraflyet.

Vårt lille prosjekt hadde gitt
vesentlig ny informasjon i forhold
til områdebruken i sørområdet, men
det var pnskelig med ytterligere
registreringer. Særlig utenfor det
sentrale området i sør. Her er sko-
gen tettere og vi konkluderte med
behov for helikopter for å få sikre
obserwasjoner. Med helikopter kun-
ne vi også lettere finne dyr og
dokumentere hvor de står og kalver
i dette området.

Nytt notat og s@knad ble sendt
villreinnemnda, som gav full opp-
bakking og bifall til opplegget.

Våren 1996
Var vinteren 94/95 unonnalt snørik,
var vinteren 95/96 tilsvarende snø-
fattig. Det var faktisk nesten ikke
skiføre i store deler av heiområdet,
og det så dårlig ut for våre registre-
ringer. Men 20. mai slo værgudene
til og slapp ned 30 cm snø over
Austheia. Fra 600 m.o.h. og opp-

over var det glimrende forhold for
det vi hadde fore.

Den 22. mai var vi samlet et
sterkt lag av observatØrer ved par-
keringsplassen ved Store BjBme-
vatn. Med helikopter fra R6dmyr
miljøsenter, gikk vi systematisk til
verks og flgy noenlunde rette linjer
øst-vest/vest-Øst med ca. 2 km mel-
lomrom.

Vi startet rett sør for innsj6ene
Hovatn og Topsæ og arbeidet oss
nordover til veien ved Store Bjør-
nevatn. I vest var det en naturlig
avgrensning i ca. 600 m hpyde, på
brekket av heia mot Setesdal, lave-
re ned var det ikke snø. I øst avslut-
tes ikke heia så markert, men vi
fl6y omlag ut til en akse fra Nes-
vatn til Øysteinsfjell. Spor og "dyr
sett" ble notert direkte på kart, og i
lgpet av 6 timer i lufta hadde vi et
meget godt bilde av reinens områ-
debruk i sØrområdet. Vi avsluttet
med et lite sveip over nordområdet,
hvor Martin fikk bekreftet sin
lokalkunnskap. Dyra sto der han
forventet!

Enkelt sagt fikk vi bekreftet det
vi hadde funnet ut i 1995. I nord-
området var det lite spor, men vi så

spor etter simle og kalv to steder,
foruten noen bukkeflokker. Dette er
altså for tiden et lite brukt kalve-
område. Tidligere var de vestre
delene av nordområdet mye brukt.
Bl.a. tamreindrifta brukte dette
området til kalving.

I sør, innenfor det arealet som vi
hadde tegnet inn som kalveområde
etter registreringen i 1995 (se s. 61),

* 'o/1

F. fi;

Simla har funnet seg en barflekk i fjellskogen, hvor den står alene noen dager.
Typisk miljø på kalveplassen i Setesdal Austhei-Sør. Snøværet den 20. gjorde at
barflekken i Finndalen var hvit 22. mai 1996. Foro K,tnr- G. HovEN
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1 996.

var det h6y frekvens av spor. Her
var det også kor.t mellom spor etter
simle med kalv.

Det er meget vanskelig å anslå
mengden av dyr generelt og simler,
spesielt ut fra den takseringsmeto-
den vi brukte. Det en kan si med
sikkerhet er at det var et tresifret
antall dyr som hadde brukt de sen-
trale områdene. Utenfor dette
området var det mer sporadisk med
spor og dyr, og det ble bare regis-
trert kalvespor i Øysteinsfjell, helt
nord-øst i sØrområdet.

Ut fra det vi kunne lese av spor
og observere av dyr, kalvet de fles-
te dyrene i sørområdet nede i fjell-
skogen. Særlig er Finndalen sen-
tral. Helt fra Fitbekkvatnet i nord
og nedover til Timmerviksvatnet i
sør var det svært h6y aktivitet av
spor og dyr. Her sto dyrene enkelt-
vis og kalvet, fortrinnsvis på bar-
flekker i glissen bjørk- og furuskog
(se bildet foregående side). Etter
kalving trekker i alle fall noen av
dyrene opp i h6yden mot vest, der
vi observerte små simleflokker med
kalver (se bildet over)

I utgangspunktet ønsket vi svar på
flere spØrsmål enn å dokumentere
kalveområdene. De fleste av disse
forble ubesvarte. For spesielt inter-
esserte er dette beskrevet i eeet
notat (se litt. liste).

Oppsummering
Sportaksering på nysnp fra flylheli-
kopter for å dokumentere område-
bruk er meset effektivt. En får raskt

Foto Karl G. Hoven

en oversikt over store områder og
kan vurdere omfang og utbredelse
av dyr. I områder uten skog går det
også forholdsvis lett å følge spor og
finne dyr/flokker med helikopter. I
skog er det derimot meget vanske-
Iig.

I kalvingsperioden må en være
spesielt forsiktig og ikke gå for
nær, eller bruke for lang tid over ett
område. Simler må selvsagt ikke
stØkkes eller jages på denne tida,
det vil kunne få fatale f6lger for
kalvene. For å oppdage dyr som
står i ro på barflekker inne i skog,
under disse forutsetningene, er en
avhengig av et øvet Øye og falke-
blikk. Likevel vil det være tilfeldig-
hetene som avgjør hva en får se. I
et så kupert landskap som Austheia
er fly uaktuelt for å lete opp dyr.
Selvsagt vil en kunne finne noen,
men det blir tilfeldig.

Registreringsarbeid fra flylheli-
kopter er krevende, og en blir fort
sliten av å konsentrere seg og ni-
stir:re på bakken for ikke å gå glipp
av noe. For det gjør en fort om en
ikke følger med nar farten er 80-
100 km/t. For å lykkes, er en
avhengig av å ha minimum to lag
som kan veksle på å obserwere,
eventuelt ta gode pauser. Dessuten
bør observatørene være godt over
gjennomsnittet når det gjelder
observasjonsevne.

Lignende dokumentasjon av
områdebruk som vi gjennomf6rte i
Austheia, har jeg ikke lest eller hørt
om andre steder. En må være klar
over at dette beskriver siluasionen

slik den er nå. Yi vet at områdebru-
ken varierer over tid. Det er nok å
gå til nordområdet, hvor det var
utstrakt kalving for 20 år siden. Det
er derfor n6dvendig å fglge med
utviklingen.

Selv om villreinområdet er ungt,
var det overraskende at det ikke var
kunnskap om kalvingen som fore-
gikk der. Denne arstida er nok en
tid det er liten trafikk i fjell og
skog. Skaref6ret ryker ofte tidlig på
morgenen og meterdyp råtten snø
er det ikke mange som tar seg fram
i. Det var nok noen Iokalkjente som
satt inne med observasjoner. men
disse er ikke mye verd i forhold til
det totalbildet som vi fikk og doku-
menterte.

Medlemmene i villreinnemnda
hadde en mistanke om hva som
foregikk i Austheia, men også disse
ble overasket over omfanget, og
var svært dokumentasjonforrr@yd
over det de fikk igjen for investe-
ringa. Prosjektet "endret historien",
i alle fall for dokumentasjon av kal-
veområder i Setesdal Austhei.

P.S.
I skrivende slund moltar jeg siste
kommunale behandling av vill-
reinkartet for Austheia. Det gjen-
står noe arbeid hos Asplan Viak
som fremstiller kartet. Dette kartet
og skapelsesprosessen av det, håper
jeg å få presentere ved en senere
anledning.

Takk til Per Espen Fjell for godt
samarbeid og til de andre observa-
tørene, Tarald Flateland, Karl Gun-
nar Hoven, Kurt Jerstad, Martin
Kolberg og Gunnar K. Veum, alle
med observasjonsevne godt over
gjennomsnittet!

Figur l. +
Kartutsnitt fra temakartet "Villreinens
områdebruk i Setesdal-Austhei villrein-
område". Kartutsnittet viser kalvings-
området som ble avslørt i 1995 og 96.

k-å
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Simleflokk med kalver. Etter kalving nede ifjellskogen, samles simlene i småflokker
og trekker opp i åpnere områder. Her er de fotografert søt-øsl for Valevatn 22. mai
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Ashild Eikefet Lien,
første kvinnelige villreinnemndleder

Endelig, nå er en ny kar-domi-
nert skanse erobra av ei kvinne -
4{-årige Ashild Eikefet Lien fra
Vaksdal, har i ett års tid hatt
ledervervet i vilreinnemnda for
Fj ellheimen Villreinområde !

I viltforvaltninga har svært få
kvinner hittil sluppet til, det
synes som utmarksforvaltning og
spesielt områder som har med
vilt å giøre, har vært og fortsatt
er forbeholdt karenes domene.

I den private grunneierforvalt-
ninga er det t'særs ille", mens de
offentlige organa til en viss grad
prøver å etterleve kjønnskvote-
ringsbestemmelsene. Dette har vi
sett giennom et visst tilsig av
kvinner i fjellstyrene, tidligere
viltnemndene (kommunale viltor-
ganer) og til villreinnemndene.
Men sjøl om de sistnevnte kom i
virksomhet i 1988, måtte vi altså
til 1996 før den første kvinnelise
lederen ble valgt.

Fjellheimen Villreinområde
Fjellheimen ligger i kommunene
Modalen, Vaksdal, Voss, Hgyanger,
Vik og Aurland, og dekker godt
1700 km'. Fiellheimen hadde da
Åshild Eikefet Lien gikk inn som
leder i villreinnemnda, ikke klarl å
etablere et samlende villreinutvalg
for området. Følgelig måtte vill-
reinnemnda også ivareta et villrein-
utvalgs oppgaver. Men i L991 ser
det ut som et felles villreinutvalg
for villreinområdet vil bli danna og
dermed lette noe av trykket av van-
skelige saker på villreinnemnda!

Voss (Hordaland) og Vik (Sogn
og Fjordane) er de største av de 6
kommunene i området os hadde
innril Åshild ble valgt inn-i nemn-
da, veksla -med å ha lederwervet.
Men med Ashilds, fra den mindre
Vaksdal kommune, inntreden i
nemnda, synes det her som det er
gjort et klokt valg, ikke bare på
grunn av at ho er kvinne!

Åshild - allsidig interessert
Av yrke er Ashild institusjonskokk,
gift og med 2 jenter (22 og 24 Fr
gamle). Hun er hjortejeger, ikke
rart det forresten, for i kommunen

ble det felt 89 hjorter i 1995. Hun
har også prøvd seg som rypejeger.
men det var ikke så kjekt, sier hun,
for liten bestand!

Det med skytterinteresse har nok
væft en langvarig interesse, noe
som også brakte henne inn i leder-
vervet for Eidsland Skytterlag og
hvor hun fikk med seg oppbygging-
en av et fellesanlegg for kommune-
ne Vaksdal og Modalen.

Men det stopper ikke med skyt-
ter- og jaktinteresse fra Ashilds
side; nå sitter hun på 3. perioden i
kommunestyret i Vaksdal, har vært
innom formannskapet, er med i
Planutvalget (miljø, teknisk og
landbruk) og innehar lerderwervet i
vilt- og fiskenemnda.

Som vi skjønner; ei veldig aktiv
kvinne i organisasjoner og kommu-
nal forvaltnins!

Ashild Eikefet Lien, første kvinnelige
villreinnemndleder og en meget dyktig
leder av nemnda for Fjellheimen!

Dyktig
Johan Danielsen, fØrstekonsulent i
Direktoratet for naturforvaltning
(saksbehandler på villreinsaker),
berØmmer Ashild for hennes dyk-
tighet som leder av villreinnemnda.
Han sier:

- Fjellheimen har ved hjelp av
Ashild kommet veldig langt. Hun
har vært utrolig flink og vist impo-
nerende integritet allerede! Det sis-
te forstår vi når vi kjenner bakgrun-
nen for at det har tatt så lane tid

med å etablere et felles utvalg for
rettighetshaveme i de 6 kommune-
ne. Men nå merker Ashild det posi-
tive i at det er valgt folk fra rettig-
hetshaverhold som er positive til et
grunneiersamarbeide.

Hittil har villreinnemnda også
jobba med villreinutvalgssakene,
bl.a. oppsynstjenesten. noe som j

utgangspunktet er el grunneiersam-
arbeide. Nemnda har til en viss
grad holdt seg å jour med stamme-
stØrrelse og vet at det nå er mini-
mum 582 dyr i vinterstammen.

Gjennom arbeidet til nemnda
siste året, vart også fellinga i 1996
hevet fra 31 dyr (tildelt 138) i 1995
til 178 (tildelt 199). Dette gir en
Økning av fellingsprosenten på ett
er fra 22 til 89

Hvis dette ikke hadde vært
mulig. ville Fjellheimenstammen
ha vokst seg ut av kontroll med
nedbeita vinterbeiter som resultat,
mener Åshild. Nemnda har disku-
tert beiteundersØkelser, men vil nå
vente på driftsplanen fra villreinut-
valget når dette kommer i arbeide.
Videre vil utarbeidelsen av et kart
over området prioriteres.

- Tilslutt - et eksempel på hvordan
Ashild takler sitt ansvar og sin
habilitet i villreinjobben:

Til årets kvotefastsetting og for-
deling på rettighetshaveme, satte
viltforvalteren i Hordaland, Lønø,
viltnemndsekretær Nils Kvamme
og nestleder i nemnda, Jan Rasdal
seg ned el dags tid og gjorde denne
jobben. Ashild ville beholde sin
habilitet og fungere som klagein-
stans og ta imot "sinte" telefoner
fra rettighetshaveme! Men ingen-
ting h6rtes - så her hadde tydelig
strategien og tildelinger vær1 rikti-
se!

Lykke til videre Åshild - med ei
styrt forvaltning av reinen i Fjell-
heimen - fra både rettishetshavere
og det offentlige!

Tersr oc Foro:
JoN J. MSLI
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Fellingsresultat L99 6 :

Jakta i Setesdal - Ryfylke i 1996

Felt Felling i 7o

av innløyst
23 64
25 22

258 51

380 64

-1-t a I

62 19

104
138
00

67 l8
t2
00

18 31

880 34

Felling i 7a

av tildelt
64
22
5l
64
24
19

4
8

0
l4
2

0
20
32

lF
Odda
Vinje
Bykle

Tildelt Innløyst

36
l14
512
593
135

343
/3J

155

5

468
50
l7
9I

2734

36
114
468
590

89
331

z) -)

159

4
375

49
8

58
2551

Valle
Bygland
Suldal
Hjelmeland
Forsand
Gjesdal
Sirdal
Kvinesdal
Hægebostad
Åseral
Totalt

Oppsynet
Dette ble etablert med 14 lokale
oppsynsmenn, inkludert 2 faste
oppsynsmenn til Njardarheim og
oppsynsleder. Dessuten har lens-
mannskontorene i Valle og Sirdal
deltatt i tjenesten.

Før jaktstart var oppsynet samla
til kurs, der opplegget var et samar-
beide mellom Landsdelspolitikam-
meret for Agder og Rogaland
(representert ved Bj6rn Haaland)
og oppsynslederen. Programmet
var et rollespill i regi av Bjøm Haa-
land i samarbeide med Sirdal lens-
mannskontor ved Helge Tonstad og
Egil Netland, med etterf@lgende
rapportskriving og gjennomgang i

plenum.

Oppsynet hadde 1051 timer i felt
fordelt på 111 dagsverk (88 dags-
verk i 1995).

I tillegg har lensmannskontoret i
Valle tatt beslag i 8 ulovlig felte
dyr. Denne saka blir fulgt opp av
lensmannskontoret i Valle.

Skadde dyr
Rapporten fra jakta forteller om 15

observerte skadde dyr, 1.77o av fel-
te dyr, og dette tallet er veldig posi-
tivt i sammenligning med mange
andre områder i Norge.

I rapporten sies det at hovedinn-
trykket er lågt antall skadeskyting-
er, og at årsaka til dette er gjen-
nomgående korte skotthold grunna
topografien og at det blir jakta på
små flokker.

Totalt kom fellingsresultatet ut med 34%
av innløste løyver, og mest dyr ble det
felt i Valle. (bildet er derfra) med 380 dyr
(64%) og Bykle med 258 dyr (51%).

Foro JoN J.

Hovedinntrykket fra siste års
jaktut6ving er god, men det Ønskes
også mere kunnskap om villrein og
praktisk jaktutgving hos et større
antall jegere og at dette ville bedre
jaktresultatet.

Konsentrert felling
I 1996 vart 9O7o av de felte dyra
tatt i et avgrensa område i Valle og
Bykle og at årsaka til denne kon-
senlrasjonen av rein. kom av ei sta-
bil vindretning fra sør-øst. Bare
noen få dager med vestavær og
regn f6rte dyra til andre deler av
terrenget og mere spredning, men
så snudde vinden igjen og dyra
kom på sør-øst og ble stående til
jakta var over.

Kontroller og anna oppsynsarbeide:

111 jegere kontrollert f6r felling
43 jegere kontrollert under slakting
51 jegere kontrollert under transport
8 fall er observer-t, men ikke kontrollert

15 skadde dyr er observerte av oppsyn
7 skadde dyr avliva av oppsyn
8 skadde dyr avliva av jegere
1 dødt dyr er funnet

13 tilfeller av kort med manglende underskrift
1 tilfelle av uforsvarlig skyting

15 saker er oppgjort på stedet
4 saker er innlevert til oppsynsleder
1 rapport er overlevert politiet
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(RIFLESTROPPEND
- gjør go?e jegere til be?re tkyttere/

Er en pøtentert ",ttøtteretm, aom

garantert forbe7rer ? in d ky t{er? ig lze t /
Ypperlig øm brere,ttropp til råfoa
eller til å ?ra felt uitt meZ.

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

Kn 254- + porto/oppkrav

Gode tilbud på våpen og jaktutsgzr
Rlng og vi 

"en)er 
)eg brodjyre

HÅKEDAL JAKT OG FRITID
1ømmerelK uaro, Jl Jc I orøo

Tlf.: 55 58 58 25 - Fu: 35 38 33 32

Fra årsrapporten til
Vest-Jotunheimen

Det foreligger nå en fyldig årsrap-
port fra villreinnemnda for Vest-
Jorunheimen, skrevet av sekretæren
Einar Fortun. Medlemmene i vill-
reinnemnda er Steinulf Skjerdal,
leder, Sveinung Haug, nestleder,
Odd Johan Bugge og Vidar Moen.

Fra årsrapporten ser vi at det no
er flere tegn som tyder på at det er
ei god utvikling i reinstamma. Dyra
har blitt større, store bukker er ofte-
re å sjå, kalvene har hgyere slakte-
vekt om høsten, simlene kalver tid-
ligere enn fgr og dette tyder på et
dyreantall mer i balanse med beite-
ne enn det var for en tid tilbake, da
vinterstammen var for stor.

Jakta 1996 ga ei uttelling på 61
dyr som ga en fellingsprosent på
83,5Vo, noe som tilskrives gode
samjaktavtaler.

Det er gjort ei beregning av
stammestør:relse før kalving 1997
til 306 dyr, etter at det er beregna et
"svinn" av ulike årsaker påt 23 dyr.
Villreinnemnda forventer våren

1991 ei kalvetilvekst på 90 dyr, slik
at før jakt i år er det ca. 400 dyr i
stammen.

Gar vi tilbake til jaktutBvelsa fra
jakta 1996, ser vi at det var 3 opp-
synsmenn ute i felt i 223 timer og
kontrollerte 7 4 jegere.

Oppsynet felte fire skadde dyr
og så dessuten 2 skadde dyr. Opp-
synet registrerte fire uregelmessig-
heter med kort og ett tilfelle av
uforsvarlig skyting. Tre saker ble
politianmeldt, mens fire var såkalte
OPS-saker. Men konklusjonen på
jakta er at det for det meste gikk
bra for seg, bortsett fra at enkelte
jegere tok seg litt for lite tid før de
skøt!

Kvoten 1996 påt71 dyr ble for-
delt slik: 33 frie dyr, 10 bukker
under 50 kg, 15 simler/ungdyr og
15 kalver.

Kalvetellinga som i 1996 ble
foretatt av oppsynet i forbindelse
med jakta, viste et resultat på 80
kalver. Men det er 6nskelig å gå
over til kalvetelling om våren eller
tidlig sommer, som det har vært
praktisert f6r.

hokhondelen

eller fro

Tor Punsvik og Torstein Storaas:

Viltforvoltning
Lærebok og veileder om kunsten å forvalte viltet. MåI, definisjo-
neq etikk, økonomi, rammebetingelser, samfunnet og viltet, viltet
i et skiftende landskap, praktiske virkemidler, vilthensyn i areal-

forvaltninga. I bokas siste del utdypes temaer som står sentralt i
dagens viltforvaltning.
SBN 529-l 763-1 . 296 s. Innb. Kr 328,-

Stein Lier-Hansen og Bjørn Wegge: NY utg.

Jegerprøveboko
Lærebok og kursbok forjegerprøven. Fargetegninger av viltartene
av Jan Fekjan. Ellers glennomillustrert med svart/hvitt tegninger
Vedlegg med viltloven ogjaktforskriftene (47 s.).9. utg. 1997.

SBN 529-l 81 8-2. 328 s. lnnb. Kr 360,-

Per Søilen (red.); NY utg. i april hvert år

Norsk ioktolmonokk 1997 / 98
Ajourførte jakttider, jaktbestemmelser, adresser. Stor kalenderdel

for notater.
SBN 529-l 848-4. Kr 140,-

Knut Beverlblt:

Hundeeierens lovsomling
Ny utgave av den unike samlingen av lover, forskrifter og andre

bestemmelser, kommentert av Knut Beverfelt. Et funn for alle som
eiel benytter eller arbeider med hunder. Hvor og når gjelder
båndtvang? Hvilke regler gjelder ved bruk av hunden påjakt? Når
kan eieren bli erstatningspliktig? Når kan hunden forlanges avli-
vet? Boka er utgitt i samarbeid med Norsk Kennel Klub og Norges
Jeger- og Fiskerforbund.
SBN 529-1985-5. I l9 s. Hft. Kr 160.-

Postadresse: Boks 9303 Grønland 0135 Oslo. Tel.:2298 09 20. Faks 2298 09 2l
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