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Redakførems Fqfiørxre

vi er i påskeuka 1998 og forerøpig er det er dr@mmevær for folk
som bruker dagene i fjellet. Skaren ligger knallendc hard mccl et nysnø-
lag oppå - såvidt det er styresnp fbr skicne.

Her fr. garden har jeg de siste to dagene kunne fulgt med store deler
av Forelhognastammen kornme trekkende østover fjella _ fia vinrerbei_
teområdet langt nord-vest i terrenget. på den harde skaren i april har de
fbr vane å trekke ned i flellb.igrkeskogen for å beite kvistlar, på fjell-
b.jørka. Ikke slik å fbrstå at reinen her i området trenger kvistlaven sonr
mattilskudd. Men dyra kommer årlig ned i bjør:keskogen når skareraget
holder dyrene oppe, og dette enda om moserabbene ligger kvite og mju_
ke i april. Det må være noe i et eldgammelt, nedarvet livsmønster: har
beitene i flellet <låst> seg med gnellencle hard skare og iskake av lav-
dekket, cr det mat å finne i bjgrkeskogens kvistlav!

Men det jeg egentlig hadde tenkt å ta frarn denne gangen, ettersom
vi i år har ei ganske sein påske med dertir lett fiamkomh"iieh.t for ski-
fblket, er hvor lett det er å komme inn til dyreflokkene og i åe fleste til-
f-eller sette dem i fart over alle hauger!

Allemanns-retten til å f'erdes hvor en vil i utmarka i dette lanclet. har
vært et allemannsgode som det fl'a mange hold blir tatt godt vare på. Er
viljen tilstede å tenke på den <<allcmannsrett> dyrelivet. her forstått vill-
reinen, har på de samme områdene som nå mennesket legger mer og
mer beslag på?

På enkelte områder hair myndighetene måtte gått inn og styrt clen
frie f'erdselen, til og med lagt ned fbrbud rnot ferdsel i den mest ,sårbare
og kritiske tida for artene. Hittil har t'erclselsfbrbudet komrnet fuglene i
våtmarksområdene til gode, men også andre viltarter som opp"holder
seg i samme område, nyter godt av myndighetenes lovbestemrne.lser.

Skal villreinen kunne få tied fbr mennesker i sin mest kritiske trd:
vårvinteren og under kalvinga, skal vi ikke i fiamtida være fremmede
for tanken om at menneskene får begrenset sitt aktivitctsområde i fiellet
i t-.eks. april/mai

viltlovens g8 åpner allerede for denne murigheten og når fbrskrifien
til denne paragraf-en blir utfbnnet, vet vi mer hva vi har i vente.

I regelverket for nasjonalparker som blir lagt til villreinområder, vil
det også være mulighcter og ganske enkelt å lovfeste en ferdselsregule-
ring. I området.yeg kan fBlge med i. Forerhognaområdet, har vilrreinut-
valget allerede i flere år hatt et aktivt våroppsyn uncler kalvinga - for å
styre nysgjerrige skigåere, birde med og uten fbtoarpparat, unna kalving
og nyfgdte kalver.

Så er det opp til oss alle som bruker f'fellet i den kritiske ticla fbr r.ei-
nen. å holde oss unna dyra - ikke oppsgke ornråcler hvor konflikter kan
oppstå, og kanskje kan vi dermed få ha en tilnærrnet fr-i ferdsel.

Men oppfprer vi oss ikke som <fblk>, Iigger riset allerede klart -
f'erdselsregulering i sårbare viltområder !
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Formannens spalte

VILLREINRÅOBT - et supperåd!

Dette var overskrifien på en helsides
artikkel i bladet JAKT og FISKE nr.
ll/97 og likeså i en pressemelding
29/10-91 , fra samme organ, skrevet
av Torgeir W. Skancke. Årsaken til
artikkelen og pressemeldingen, ser
ut til å vere at jeg som formann i
Villreinrådet også er ordf'ører i
Skjåk kommune, har gått inn for
kraftutbygging i Øvre Otta. Hensik-
ten er klar! Det er maktpåliggende
for skribenten og ett fåtal <medsam-
mensvorne>>. å få svertet sekretær-
styre og særleg fbrmann i Villreinrå-
det, mest mulig. I pressemeldingen
står det: <Villreinrådet i Norge blan-
der roller, har manglende faglig inn-
sikt og fokus på bagateller> og vide-
re <saksfbrberedelsene var svært til-
feldige og Iite gjennomtenkt, styret
fiemstår som svært lite handlings-
orientert, t-eilaktig lbkus og tilf'eldig
tilnærming til ulike fagtema>.
Artikkelen har ellers uttalelser med
sterk kritikk også fra Lars Arne Bay
og fra en av fylkesmennenes viltfbr-
valtere, sorn hadde vert på fjorårets

årsmøte, og ble så fiustrert at han
sendte en protest til DN. Kritikken
var så sterk, ifplge JAKT og FISKE,
at den ble hemmeligstemplet av mil-
jøsjefen selv. Bladet skriver ellers at
<DN også er misfbrnøyd> og at
<uoflisielle kilder i DN sier til
JAKT og FISKE, at det er stort
sprik mellom Villreinrådets mandat
og utfPrt arbeid.>

Styret i Villreinrådet har i m@te

med DN 18. februar 1998 tatt opp
de uttalelser og påstander som fiem-
kommer i JAKT og FISKE. DN
benekter at det finnes UOFFISIEL-
LE kilder i DN og at det derfia har
vert reist slik kritikk. Jeg har vert
medlem i Norges Jeger og Fisker-
forbund i en Iiten mannsalder, og
alltid betraktet denne som en serips
organisasjon. Når jeg opplever for-
bundets medlemsblad går ut slik
som de har gjort, og driver direkte
personhets og kommer med uriktige
og insinuerende påstander både mot
meg som privatperson og mot
Rådet, må jeg nok revurdere min
opplatning og fbrhold til organisa-
sjonen! Jeg synes ellers at både
media og enkeltpersoner burde
undersØke og sette seg inn i de saker

de vil uttale seg om, og ikkje slik
som i denne saken. Flere har uttalt
seg fgrst og kanskje undersgkt etter-
på. Villreinrådet har ifBlge JAKT og
FISKEs pressemelding, vert opptatt
av bagateller. Her vil det vere nok å
vise til Arbok fbr Villreinrådet i
Norge <VILLREINEN> 1997, på
side 66 til 69. Den beretningen viser
noe av det Villreinrådet har arbeidet
rred. Er dette bare bagateller'? Enn
om kritikerne kunne englsjert seg
t.d. i debatten om den nye Rein-
driftsloven. kan hende kunne vi
vunnet fram om f-lere hadde vist litt
interesse for villrein i den sammen-
hengen og! Når det gjelder å fir
infbrmert andre enn oss selv om
villreinsakene, så har vi vel ingen
bedre måte enn gjennom årboken
(bladet) VILLREINEN. Her har
redaktøren Jon J. Meli gjennom alle
år, utf-Ørt ett så fullverdig arbeid og
en bedre infbrmasjon om villrein-
natur-jakt og f'angst, at det skal letes
lenge etter. Til slutt vil jeg gjennom
VILLREINEN få ønske alle opprik-
tige villreinelskere fortsatt lykke og
hell! Takk fbr meg!

Httns KrogstrrJ



VILLREINEN 1998

Jakt under Snøhetta rundt århundreskiftet

John Ruste (1866 -1960) var en av de

stprste villreinjegerne i Dovre. Han drev

sin jakt i en periode da villreinstammen
var langt mindre enn nå, men til gjen-
gjeld var det få restriksjoner på jaktutg-
velsen. Derfor var det nærmest Jiitt Jiam
.for unge fjellkarer med muskler i bein og

rygg og med kiærlighet til jakten og tlet

.frie ljellivet.
Utvilsomt var det flere av John Rus-

tes kaliber på den tiden, men vi skal vcere

glnde for at det ikke var så altfor mange
av dem. For dersom det ddt hadde vceft,

er det ikke sikkert at scerlig mange vill-
rein hadde overlevet .fram til den hgyst
påkrevde .fem år lange fredningstiden frtt
1902. Det vil man trolig forstå av denne

beretningen!
John Ruste var spesiell.forsåvidt som

at han sammen med sin far Jo (John) og

sine brødre Iver og Simen dels livnærte
seg av jakten. De var førere og hjelpere

.for utenlandske jegere i en årrekke. Ikke
bare under villreinjakten, men også på

elgjakt i Namdalen og hjBrnejakter i Skå-

bu og mange ondre sleder.

På sine eldre dager skrev John Ruste

ned mange av opplevelsene frttjaktturene
og fiellivet sitt. På denne måten har vi fått
et godt innblikk i hvordan jaktmiljøet var
rundt Dovrefiell ved århundreskiftet. I
1997-utgøven av <Villreinen>> er Johns
beretning om sin fgrste jakttur i 1878

gjengitt. I den fBlgende beretningen.fgl-
ger vi ham og hans gode venn Hans Kors-
voØ på en strabasiøs jakttur inne i Stropl-

sjødalen nordgst for Snøhetta.

For lesere som ikke er scerlig godt

kjent i området kan det være verdt å nev-

ne at Rustes seter ved Gautåa ligger like i
ncerheten av Hjerkinn stosjon på Dovre-

banen. Gården Ruste ligger omtrent
midtveis mellom Dombås og Dovre.

Avstanden mellom setra og gården er

omtrent 3 mil. Jaktområdet i Stroplsj@da-

len ligger vest for Kongsvoll og Drivda-
len, omtrent 2,5 mil nord for Gautåsetra.
Det dreiet seg altså om ganske svære dis-

tanser. Den omtalte jakten foregikk trolig
rundt århundreskiftet, eller omtrent 25 år

før jernbanen over Dovrefjell ble bygget.

BjPrn Wegge

EI\ PRÆ MIEKOI\KURRAI\S E
AV JOHN RUSTE (1866-r960)

Det var en høst som Far og Anton
bror kom heim fra Gautstigen hvor
de hadde skut en reinsbuk ved gjelet
mellem Halvlarhø og Gråhgin - og
hvor den også var nedmuret.

Nu vilde Hans Korsvold, Iver og
jeg ta os en tur. I Gautstigen fant vi
et Iite reinsdyr som jeg skjgt og som
vi bar med os ned på sæteren vor.

Om morgenen så siger Iver: <Jeg
vil gå til Domås på skjytterstevnet
og døk kan gå nordi fjellet. Så får vi
se hvem som får den st@rste præ-
mie.>>

Vi fulgtes etter Kongsveien til vi
kom til Anfinshø og her skiltes vi.
Iver gik den slagne alfarvei mens
Huns og jeg begynte opstigningen
til Vålåsjøhø. M gik over alle høer i
retning mot hytten min og speidet til
alle kanter, men så ikke spor etter
rein hele dagen. Om natten hadde
det faldt et lite drys av sne og veiret
var koldt med is på de små vandpyt-
ter og bekke. Flyktige skyer
beklædte de høiere fJeldtoppe.

Som vi hadde vandret en times
tid fra hytten, fik vi se et <haill> i
Leirpulskaret. Vinden som kom fra
nordvest, var kold og stærk, så vind-
retningen var ikke til at ta feil av. På

en flyaktig flek holdt flokken sig
hele tiden. Vi måtte tilbringe dagen
bak en stor <legustein>> som bar
tydelige merker etter gamle jægeres
nattelosji. i skjul av denne store
stein kunde vi slå armene vore og
bevege os på lorskjellig vis mens vi
hadde god tid til at studere han
Salam og hans harem. Oh for en
disiplin! Den minste ulydighet vilde
bli straffet med døden hvis han had-
de ha't de moderne våben i sin
besiddelse. - Og det ikke alene mot
sine konkurrenter. men også mol
simlerne.

Reinsflokken gik tilsynelatende
rolig og beitet op mot nogen små
skrabhauger med vinden fra disse
og utsikt utover flyen. (Ja dette er
det almindelige standpunkt som rein
i haillti'n indtar.) Han sjøl var sjel-
den nede i marken med tranten, men
førte en skarp opsikt over det hele.
Av og til svinget han hodet og så

bakover på nogle mindre bukke som
ikke turde komme nærmere enn 3 å
400 meter.

Hans sa llere gange: .,Nå skyt os
på hopen. Sjå, nå er det så tjukt der
og der at einkvart må os trefTel>
<Ja>, sajeg, <eg like inkje å sjote på
flokken. Os kan nok få eit dyr el
tvaug, men mange kan bli forderva
og bli lidjan her og der og pinas
ihjel. - Også er dette her så nere
bu'n så os fæ nok vente. Så får vi
noget her så blir det inkje lang veig
å bæra kjøtet.>

Da reinen ha gå't så og <loa>
langt og længe, gik han sjøl nedpå
ein Iiten kuv og la sig på knæ. Men
da ikke flokken kom pieblikkelig
efter til den utpekte plads, sprat
bukken op iglend og med feldet
hoved gjorde en liten dans bortover
mot flokken. Og straks hadde den
tat plads på det anviste sted mens
han sjøl tok sæte Iidt til høire.

Her lå de langt og længe. men
det var nok bare vi og en simle som
syntes middagshvilen blev altfor
lang. En stor gjældsimle stod op og
begyndte så småt å rusle avsted.
Bukken strakte hals og uttrykte sit
halsende ..håe>. men simlen lot som
den ikke h6rte og vandret bortover
bakkekammen. Da var han sjøl ikke
osein med at få på sig buksa og ta
efter. De kom straks tilbage og det
med slik fart at det er bare rein som
kan præstere slikt hastverk. Simlen
var 4 å 5 meter foran og bukken hak
i hæl med I'eldet hoved og ragget på
hals og manke strittende ret ut og
med alle tagger kvasse som spjut på
sin vældige krone så den skrækind-
gytende ut. - Og hadde den nå'd
simlen så hadde vi i hvert fald ha't
ein rein. Men da denne rak flokken,
la den sig momentant som om den
hadde få't nakkeskud og han sjøl
indtog sin plads igjend.

Om en time eller så efter denne
episode begyndte flere og flere at
stå op og beite sig væk, - også han
sjØl. Mens den skrækindjagede sim-
le lå alene tilbage en halvtime efter
at de andre var ute av syne. Vi var
så harme på denne syvsoveren ellers
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så clet ut som det skulde blit ei vo'n. dagen efter bar ned i bue og hængte gang. Bukken delte vi i to og bar
- Ja endelig ranglet den efter, og vi up. Neste morgen var det styggevær den med os til Gautåsæter. Her had-

også. så vi bandt et lommeklæde over de vi en gamel 5 våges bismer og på

Kommende oppå randkanten, ser mekanismen på vore rifler og vi var denne vog vi bøle rni. Vi fandt at

jeg i nogle av llokken oppe i skrab- ikke kommet langt tia hytten fgr vi den var omtrent 65 kilo - dette var

bet. <Ja, nå!>, sa jeg. Og ei gjæld- var sir tiliset at vi så ut soll van- <med hud og hår> som man siger.

simle lå der. I det samme
hprte jeg Hans si: oÅ,
neil', Han hadde :ik-
kert glemt at slå den
(sikringen) av. Med det
samme jeg hadde ladet
igjend, smalt det hos
Hans, alt mens reins-
flokken var i fuldt
sprang indover.

I det samme kom
den efternølende simle
op til det sted hvor jeg
skjØd den f-ørste, og
dermed var også denne
mln.

Jeg visste at reinen
ikke kunde komme
fiem der den dro indo-
ver, men måtte bøie av
til venstre. Jeg sprang
derfor beinast hvor jeg
møtte dem og fik to til.
Den ene av disse var en
åringsbuk. - Altså lader
storbukken slike små få
fglge med i fred.

Mange år forut så
jeg på samme sted 8

bukkekalve gå der ale-
ne. Og jeg tenkte da at
disse var jaget væk fra
sine mØdre av de stØrre
bukke. Siden har jeg
hørt at finnerne driver
og skyter vildsimlerne
og lar kalverne være i

fred til de senere kom-
mer rned sine tamme renhjorder og
da vil kalvene slå f61ge av sig selv.

Samme høst som jeg så disse
reinskalver, kom vi op til hytten den
13. august. Og den 14, - altså dagen
f'ør det var lovligt - gjorde jeg en
rundtur over Kalvældfjeldet med
min hund. Og da snuset denne op 9
indvolde av rein. Dette var imellom
Tythgen og Hesthagehgen. Og der
borte traf jeg en finne og en småbru-
ker fra Drivdalen med gevær. Fin-
nen fbrtalte at det var borte mange
rein for ham og at de var blit så vil-
de at han måtte skyte dem. Og her
hadde han jaget længe før andre
jægere fik begynde. Finnerne tror
jeg at var veffe fbr villreinen end
alle de andre rovdyr tilsammen.

Hans og jeg fik da 4 dyr som vi

Fotografi av John Ruste hjemme på gården på sine eldre dager.
Det var da han skrev ned jaktminnene sine.

drende snømæn. Kommende fiemo-
ver til Striåen, spretter det fiam en

rusk av en rØdrev som hadde søkt Iy
for uveiret bak en stor stein. Jeg rev
av tørklædet og fik ladet med det
samme den f6r over bakkekammen
lO 5, 12 meter ifra mig.

Striåe var så oppkjøvd at det var
bare såvidt vi kom over tøffe. Vi var
ikke før kommet over før han
<<Sjan> varslet rein. Og oppe på bak-
ken gik en flok rein som vi så bare i
baken på. Straks foran dem var en
liten bæk som var iset over og da

bukken kom til denne, svinget den
siden til meg, - rimeligvis for at fin-
de et bedre sted at komme over på.
Men med det samme var mit skud
gå't og bukken lå der. - De andre
forsvandt ind i snedrevet med 6n

Jeg hadde huden mer enn
Hans. - Som vi hadde
spist og stelt os. gik vi
de fire mil heim samme
dag.

Om morgenen efter
traf -jeg Tver som visst-
nok hadde flere av de
stØr\te prltsmier. Da jeg
fortalte om mine -5 blev
det ikke mere snak om
hvem som hadde den
største gevinst.

Dagen efier reiste
jeg og Hans efter kjø-
det. Da vi kom til sæte-
ren vor, var vi ['ørst

oppe i Gautstigen efter
Fars og Antons buk og
klBvjet denne ned til
Cautåsæteren hvor vi
før hadde kjødet av 2
dyr. Nu stappet vi
nogle høisække til
Blakken. Og da det i de
høiere regioner var sne,
tog vi med os en gamel
slæde. Vi kjørte med
kjerre til Svånålegeret
hvor vi byttet om, og
kjørte videre med slæ-
de over kjølen til min
hytte i Stroppelsjøda-
len. Da <ingen vet hvor
hlren hopper'', tog jeg
min rif'le med og de 9
skud som jeg hadde
igjend. Hans lod sin

<bue og pil> være hjemme.
Om morgenen som jeg skulde

ned i vesl-bue og stelle hesten, får
jeg se en flok rein <rækan>> utover
Stroppelsjøkinne. Så sier jeg til
Hans: ,.Ser du denna ..veggerånde"

der,du?>
Og så var vi straks i f'arten ned-

over mot Svartnosen. Her gik jeg
opmed bækken som kommer ned fia
løiften og måtte skynde mig det
bedste jeg kunde for om muligt at
treffe dem der. Ti kom de fbrbi
nosen og ut i den store kvØlve ved
<Rondfåinne>, så blev de ikke gode
at spille med. I samme minut som
jeg sveitt og andpusten rak Lgipen,
var reinen også der. Fortroppen var
alerede kommet lidt for langt for
mig. Da lyden av mit f'ørste skuds-
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kar igjennem lufien, kom fortroppen
tilbage. Og fBlgen blev at 7 dyr blev
liggende igjend. Derav var det 4
bukke, - den ene måtte jeg skyte op
at. Den ene bukken var uden horn.
noe som er mig en gåde. - Disse 7

dyr av samme flok på 6n gang er
min rekord. Ellers har jeg flere
gange rukket til 4 stykker.

Hans, som hadde Iigget bak som
tilskuer, kom nu op. Og efter at vi
hadde ta't ut indvoldene, drog vi
dyrene ned i dalen. Gik så tilbage
efter Blakken og kjørte dem op til
hytten hvor vi bar dem ind. Ved
hjælp av lys begyndte vi at flå av
dem skindene, - noe vi ikke greide
den kveld: men fortsatte neste mor-

Da vi var f-erdige og hængte op
hva vi ikke kunde ta med os. stelt os

sjølve og ordnet lidt op i hytten, lei
det langt over hPgst dag. Vi putta i
sækker kjgdet av 4 dyr og <<morrma-

ten>> som vi la på sleden sammen
med alle de 1-erske skind. Og med
dette reiste vi.

Alt gik bra til vi kom op mot
<Tvillingkollerne>>. Her knak den
ene skåk istykker. Og med en skåk
som styrstang blev det mer end van-
skeligt i dette ulende.

Jeg sprang fbran for at finde de
bedst fremkommelige stede. Mørkt
blev det sir jeg ikke kunde skimte
nogen strekning fremover og blev
derfor nødt til at fly frem og tilbage.
Så endelig kom jeg langs efter en

rande som endte nesten stupbrat. Så

roper jeg bakorer til Hans: -Her må
du komme, men vente lidt til jeg
fincler en utvei!> "Å, det går nok!>,
siger Hans, og kjører utover, - med
den tBlge at begge meierne smad-

dredes r-rnder slæden vor. Hans var
som mig, - tog alting med ro. M sa

bare at motgangen var til for at
overvindes og stålsætte sin mand.
Vi Ia nu en diger kløv på hesten og
..sjølve, kvar si bøI. Jeg bandt op
skåken for at vi skulde ha et merke
for at finde stedet igjend. Ved mid-
natstid kom vi ned i Svånåbue (som
dengang var en liten steinbu). Her la
vi på hesten en reinshud, bandt den
godt i dgrkjeingen, og med en reins-
hud over og en under la vi os på

<sjellen>.
Det hadde vært snedrev om nat-

ten så vore spor fia i går var helt
borte. Og tunge snekaver væltede
o\er os; men takket være skåken,
f'andt vi vore efterladte saker, som
vi lik med os på samme vis som i

går kveld. La alt på kjerua og kjørte
til Gautåseter. - Hvor vi stelte godt
med hesten og os sjølve.

Tanken var at holde der om nat-
ten. Men så begyndte det at storsjo-
go. Og da vi nu ingen slæde hadde,
så var det bedst at reise. Vi lu oppå
lasset de 3 dyr vi hadde her og kjØr-
te på heimveg. Snefaldet auket på

og det klabbet så på kjerhjulene at
vi stadig kjgrte utfbr veien. Vi måtte
gå og skyve på og puste på ret som
det var og gi hesten høi. Og på dette
viset slet vi os frem til veivæsenets
smedje ved nordre ende av Vå1åsj6-
en. Her bar vi sækken bakom smiua
og kjørte omtrent med tomme kjerra
heim. Dagen etter kjørte Anton med
slæde over Hardbakken efter kjødet.

Da veiret hadde roet sig efter det
store snefaldet, reiste Hans og jeg
med hver vor hest efter resten av
kjødet. Første dag kjBrte vi til min
sæter på Gautåen da vi der hadde

nok høi i fjøset til hestene og godt
Iosji til os sjølve. Herfra skulde vi
være tidlig ute for at gjøre turen lil
hytten og tilbage til sæteren samme
dag.

Nu da det var blit slædeføre,
hadde Hjærkin gård begyndt med
mosekjøring fra Koll1yen. Vi kjørte
derfbr moseveien så langt denne gik
og fortsatte videre over ved Vesl-
Kolla og frem til hytten. - La på kjø-
det og kjørte tilbage efter Stropla
elv hvor det nu hadde lagt sig is.
Hans kjørte foran og trallet og sang
mens en halvmåne av og til tittet
frem til os.

Så med et blev det slut på tral-
lingen og månen gjemte sig også for
godt.

Hesten til Hans gik igjennom
isen så bare hodet av den rak op
over iskanten. Heldigvis var ikke al
denne dybde fyldt med vand, men
endel skrtlvis. og lasset blev stående
igen oppe på isen. Vi fik hesten ifra
slæden og med meget nedslag av
isen og ved hjelp av den andre hest,
fik vi drat <Havhesten> i land.

Efter dette <<opstus>> turde vi ikke
fortsette isveien, men basket os
frem langs Kalvella elv. Gjennem
de uttallige grauper og av sne over-
fyldt vidje- og einkjgrholter kom vi
ved midnat ned til Kongsvolds enes-
te husmandsbruk Grønbakken. Her
varjeg nesten så godt kjent som hei-
me. Men mørkt som det var og efter
alle de kringlekroker vi hadde gjort,
var jeg likevis i hvilken retning vi
skulde kjøre videre før jeg hadde
orientert meg med plassens bebyg-
gelse og herav fundet den rette lei.
De 6 mil som vi da hadde igjend gik
knirkefiit. t

"j.l;Tl

Dette er våpenet som John trolig brukte under den omtalte iakten i Stroplsjødalen. Det er et tennstempel-
gevær bygget av Hans Larsen i Drammen ca 1895. Uten et slikt repetergevær ville John neppe klart å leg-
ge hele sju dyr overende der inne under Stroplsjøkinnen. Ser man nøye på fotografiet, vil man kunne se

at skjeftet er musegnaget. Det kommer av at denne børsa ble gjemt bort i et revehi i nærheten av Fokstua
under den siste verdenskrigen. Fem år i et revehi setter sine spor! I dag er det Johns sønnesønn, lvar

Angard, som eier denne børsa.
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Rein og mennesker i Nordområdene
AV OLAV STRAND OG PER JORDHØY, NINA, AVD. FOR TERRESTRISK ØKOLOGI

I tusener av år har reinen og men-
nesket levd i sameksistens. Inntoget
av den moderne sivilisasjon med
dens ulike ideologier har i gkende
grad påvirket forutsetningene for
denne sømeksistensen - slik et både
de opprinnelige kulturene og deres
n&turgrunnlag har blitt dramatisk
endret.

Trekker vi en linje gjennom Skandi-
navia og videre østover i Sibir idag,
ser vi at mennesket fbrholder seg til
reinen på svært ulikt r is i er geogru-
fisk perspektiv. I det s@rlige Norge
er reinen fbrvaltet som et jaktbart
vilt og et rekreasjonsobjekt. I Midt-
og Nord-Skandinavia foregår en
intensiv reindrift, sterkt påvirket av
den vestlige kapitalisme. Østover i
Sibir finner vi fragmenter av opprin-
nelige og genuine reindriftskulturer,
på tross av at kommunismens totali-
tærsystem i lang tid har fordrevet og
desimert disse. Politiske systemer
har i det hele tatt lagt mange flzlring-
er på forholdet rein - menneske,
men de har ikke hatt de npdvendige
egenskaper lbr ivaretaking av denne
niitur- og kulturarven i nordområde-
ne.

Nenetsene på Jamalhalvøya er et
av få gjenværende eksempler på en
urbefblkning som har greid å bevare
og viderefBre sin opprinnelige kul-
tur. Nå når den kalde krigen er over
vil mulighetene lbr vestlig orienter-
te interesser muligens bli større i
disse områdene. Hvorvidt dette for-
hold vil bli en ytterligere trussel for
urbefblkningene i Sibir er et åpent
spørsmåI. La oss håpe at det gis rom
for en bærekrafiig utvikling der dis-
se kulturene og deres omgivelser
påaktes i økende grad. Verdenssam-
funnet trenger sårt det kulturelle
mangfold, med nenetser, jakuter og
tsjuktsjer som viktige elementer. De
kan sammen vise seg å bli et avgjø-
rende ref-eransepunkt for utviklingen
av et mer bærekraftig verdenssam-
funn

Villreinstammene i et euro-sibirsk
perspektiv
Reinen i Barentsregionen (figur 1)
inndeles i tre ulike underarter; den
skandinaviske fiellreinen, ( Rangfer

I Tabell 1. Estimerte vinterbestander av rein (Rangifer tarandus sp.) innen Barentsregionen.
I Bestandsanslagene er avrundete minimumstall og baserer seg enlen på totaltellingår av
I vinterbestander, offisiell statistikk fra rein-næringen, eller bestandsanslag gjort på grunnlag av

et al. '1996).

Områder Skogs-
villrein villrein

(R. f. f.) (R. t. p.)

Svalbard

Norge
Rondane-Dovrefjell
Østerdalens Østfjell
Jotunheimen
Hardangervidda-Nordfjella
Setesdalen
Sør-Trøndelag, Hedmark
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Ves! Finnmark
Øst- Finnmark
Totalt

Sverigc
Norrbottens len
Vesterbottens len
Jamtlands len
Totalt

Finland
Satakunda
Salamajarvi
Østre Finland
Totalt

Russland
Lovozero (nordøst delen av Kola-
halvøya)
Kvitsjøkysten
Lappland naturreservat
Kovdor-Kandalakscha
Karelen
Nenetski nationale region
Arkangelsk
Bol'shezemel'skaja tundra
Nojaya Zemlja
Totdlt

lsland

I 500

12000

14 000
13 500
12 600
I 700

87 200
60 200

208 200

'164 000
68 000
53 000

285 000

7500"
2500
3500

18000
5000

36 500

Utryddet Utryddet

200
800

1 000220 000 Utryddet

62 400

1750
750
150

4800
1 55 000

154 000

371 4AA

16 800

21 600
5000
50002650

1900
Totalt i Nordområdene

t

l-

. Antatt opprinnelig vill flellrein R. t. t.
1 084 600 40 950 22600 1 3500
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Villrein
Tamrein
Villskogsrein
Arktisk villrein {Svalbardrein}
Tamreinlvillrein

t a ran tlus turand u s ), tarmrein, arktisk
villrein (Rangft?r tarandus pltttyr-
ht, nc htts ), og skogsvill r ein ( Ran g i fe r
tarandu.s fennictrs). De to f'ørstnevn-
te underiirtene (fjellrein og tan-rrein)
kan ikke skilles på morfblogiske
(ytre) trekk. De enkelte delbestan-
dene er også blandet i og med at en
rekke av de norske villreinstan-rme-
ne enten har sitt opphav i fbrvillet
tamrein, eller at de opprinnelige
villreinstammene har blitt vesentlig
blandet med rØmt tan'rrein. En reg-
ner i dag med at Dovrefjellregionen
som det eneste området i Norge har
de opprinnelige restent: av den
skandinaviske fJellreinen (se egen
artikkel i denne årboka). De Bvrigc
villreinstammene i Sør-Norge el i
varierende grad oppblandet med
tamrein. Den totale skandinaviske
villreinstammen fbrvaltes i dag i 26
mer eller mindre adskilte stammcr.
samtlige i Spr-Norge. I de sentrale
områdene av Koliihalvøya finnes

Litteratur:
Jordhpy. P., Str-and. O.. Gaare. E.. Skogland. T. og Holmstrprn, F. 1996. Ovcrvåkingsprogram
for lrjorteviltbestander - Villreindelen. Oppsurnn'rering 1991-95. NINA-fagrapport22-191)6.

øverst til venstre: Nenetser på flyttefot. Under: Nenetser ved vinterlosjiet, Sibir.
FOTOS OI,AV S'IItAND

det også en stamme av den antatt
opprinnelige villreinen. Ut over det-
te er den altoverveiende andelen etv

de russiske reinstiimmenc enten
tamrein, skogsrein eller arktisk vill-
rein (tabell 1). Fjellreinen er utryd-
det tia Sverige og Finland (figur l).

I dcn russiske delen av Barents-
rcgionen finnes en rnindrc stamm(l
med villrein i tilknytning til Lapp-
land Narturreservat i Murmansk fyl-
ke (ca -500 dyr). I tillcgg til dette er-

det ca 2300 dyr som i ukjent grad er
blandet med tamrein. Den skandina-

9
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viske skogsreinen skiller seg morfo-
logisk fia fjellreinen og den arktiske
villreinen. Skogsreinen finnes i dag
i tre forekomster i Finland, samt i et
område i Øst- Karelen. Skogsreinen
er utryddet fia de @vrige skandina-
viske landene. Den arktiske villrei-
nen lever utelukkenede på de arktis-
ke gygruppene og skiller seg vesent-
Iig lia fjell- og tundrareinen både
når det gjelder morfblogi, fysiologi
og atferdsmessige tilpasninger.
Innen Barentsregionen finnes denne
underarten på Byene i tilknytning til
Svalbard og Novaja Zemlja. Majori-
teten av rein innen Barentsregionen
er derfbr tamrein. Tamreinholdet er
med unntak av noen få områder i
SBr-Norge og Finland knyttet til
samiske bosetninger og samisk kul-
tur. Antallet tamrein på beite har økt
betydelig i løpet av de siste l0 åra
og en har i dag store problemer med
overbelastning av vinterbeitene i de
lleste av de samiske områdene.

Villreinens begrensede utbredel-
se i Barentsregionen setter de s6r-
norske villreinstammene inn iet
svært tydelig referanseperspektiv.
Av en total bestand på ca 975 000
dyr er ca 8500 dyr arktisk villrein
(svalbardrein), ca 6000 dyr er vill
skogsrein som i hovedsak lever i
den russiske delen av Karelen, mens
stammene rundt Dovrefjell har ca 7
500 {ellrein, fbrdelt på i alt 5 mer
eller mindre adskilte områder. Den-
ne fiagmenteringen av Dovrefell-
stammen har ført til at reinen her
hur ulik fordeling av vinter- og som-
merbeiter. hvilket kan spores i reins-
dyras populasjonsdynamikk (se

egen artikkel i denne årboka) . De
@vrige stammene, herunder villrein-
stammen på Island, er forvillet tam-
rein eller en blanding av tamrein og
villrein. Tamrein utgjØr derfor hele
947o av all rein innen Barentsregio-
nen (tabell I )" mens villreinen rundt
Dovrefjell og på KolahalvBya
utgjør mindre enn l7o av det totale
reintallet i Barentsresionens f-ast-
landsområder.

Våre bestandsberegninger og
opplysninger fra tamreinnæringen
viser at villreinens utbredelse innen
Barentsregionen i all hovedsak er
begrenset til fiellområdene i Sør-
Norge. Hel,e 83o/o av all vill tundra-
rein innenfor regionen er begrenset
til disse tJellområdene. Tamrein
utgjØr hele 94Va av all rein innenfbr
reglonen.

kontrollveies der. Når en så på slak-
tevektene viste det seg at vektene
fia dyr skutt i Vingelen 1å noe under
dyr skutt hos rettighetshavere som
hadde oppgjør etter fastprissyste-
met.

Gjennom arbeidet med Hand-
lingsplan for hjorteviltet mot år
2000 ble det fokusert på at uttaket i
hjorteviltstammene måtte dreies
bort fra de store og kraftige indivi-
dene og legges mere på de svakere
individ. Et mulig virkemiddel for å
oppnå dette var oppgjør etter kilo
slaktevekt sammen med flytende
kilopris. Dette ville medføre at en
jeger betalte Iavere kilopris for et
lett dyr innen en dyregruppe i for-
hold til et tungt dyr i samme dyre-
gruppe.

Alen og Haltdalen fjellstyrer tok
fatt i disse problemstillinger og gikk
fra og med jakten 1995 over til opp-
gjØr etter slaktevekt (samtlige dyre-
grupper) og med flytende kilopris
for gruppene kalv og simle. Fpr
omleggingen ble det holdt jegermB-

sluttoppgløret på grunnlag av slak-
tevekta for det enkelte skutte dyr.
Fastavgiflen blir fiatrukket i slutt-
oppgjøret. Den flytende prisen
bestemmes ut fra en basispris (for
fjellstyrene kr. 19,- pr. kilo) fbr
gjennomsnittsvekten ibr vedkom-
mende dyregruppe det fbregående
år. Prisen stiger og synker med kr.
0,50 for hvert kilo vekten 6ker eller
minker i forhold til gjennomsnitts-
vekten.

Ren flytende pris ble valgt i ste-
det for faste priser for ulike vekt-
grupper fbrdi at det ved ren flytende
pris ikke blir så avgjørende for slutt-
oppgøret å få slaktevekten under en
vektgrense. Bukkene betales etter
basispris pr. kilo slaktevekt. Ved
fastsettelse av basisprisen tok en
utgangspunkt i tidligere prisnivå.
Inntektene til fjellstyrene er derfbr
tilnærmet det de ville vært etter det
gamle prissystemet. Det fbrutsetter
en fellingsprosent på ca. 907o, noe
som er realistisk med de gode over-
gangsavtaler som flellstyrene har.

Omlegging av betalingssystemet
for villreffiakten i Forelhogna

AV TERJE BORGOS

Ålen og Haltclalen fjellstyrer haclcle

tidligere, i likhet med de fleste
andre rettighetshavere, f'aste priser
for villreinjakten. Dette var god
gammel tradisjon, og et enkelt sy-
stem å administrere.

For en del år siden begynte tan-
kene om omlegging av systemet å

spire. Blant annet Mngelen hadde
dir i en årrekl<e hatt oppgjør etter
kilo slaktevekt. Det var opprettet
veiestasjon og alle skutte dyr skulle

ter der jegerne ble orientert om det
nye systemet. Det viste seg at det
var full oppslutning om omlegging-
en som ble oppfattet til å være mere
rettferdig enn det gamle systemet.

Alen og Haltdalen fJellstyrer har
nå derfor i tre sesonger benyttet
oppgjør på grunnlag av flytende
kilopris for gruppene kalv og simle
samt fast kilopris for gruppene liten
og stor bukk. Jegerene betaler en
f'ast pris fgrjakten starter og så skjer

10
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Pressemelding:
l{y oppsynsordnins på Hardangervidda

Frå l/l-1998 vert det endringar i
forvaltninga av verneområda på
Hardangervidda. Forvaltningsan-
svurel for desse områda vert
overført frå Statskog til dei
respektive fylkesmennene. Vida-
re vil Statens naturoppsyn (SNO)
på Hardungervidda verta setta i

drift frå 1998. Som ein fylgje av
desse endringane, opprettar dei
sju fjellstyra på Hardangervidda
eit driftselskap Hardangervidda
Fjelloppsyn as - soln har som for-
mål "å driva oppsynsverksemd
med utgangspunkt i Hardanger-
vidda villreinområde, samt utvik-
ling og sal av lenester innan
naturbruk og forvaltning på nBy-
tral og tverrfagleg grunnlag".

Selskapet har ein aksjekapital
på ca 750 000 kroner og selska-
pet sitt forretningskontor er i
Kvam. Sverre Tveiten fungerer
inntil vidare som dagleg leiar.
Fjellstyra på Hardangervidda har

idag skrive under ein intensjons-
avtale med Direktoratet for
Naturforvaltning (DN) om sam-

arbeid om natlrroppsyn på Har-
dangervidda.

Intensjonsavtala inneber fyl-
gjande: Hardangervidda Fjell-
oppsyn as skal l6ysa arbeidsopp-
gaver innafor villreinområdet fbr
fjellstyra og Statens naturoppsyn
innan offentrettsleg oppsyn,
skjøtsel, veiledning og informa-
sjon. Partane satsar også på å

utarbeida årsplanar som avklarar,
prioriterar og koordinerer
arbeidsoppgavene og tidspunktet
når dei skal utførast. Vidare vert
det lagt opp til eit f'elles rapporte-
ringssystem og eit nært samar-
beid om erf'aringsoverfpring og
kompetanseoppbyggjing. Begge
partar tek sikte på å oppretthalda
dagens økonomiske nivå på opp-
synstenesta. Det vert lagt opp til
at samarbeidet med politiet skal
halda fram og vidareutviklast.
Intensjonsavtala skal evaluerast
innan l13-2002 med sikte på
eventuell vidarefBring.

Hardangervidda
Fjelloppsyn as
Sverre Tveiten

Direktoratet
tor Naturf,orvaltning
Anne Berit Pettersen

11
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Villrein under press
Forvultning slik den oppleves &v en jeger

Bukken
Når en leser om villreinjakt, ikke
rninst i den tradisjonelle litteratu-
ren, er det de store bukkene det gel-
der. Det er bukkene historiene dreier
seg om og det er bukkene som blir
vist flum. Tidligere generusjoners
jakt på rein har for mange vært
ensbetydende med jakt på bukk - og
den skulle helst være stor og feit.

For reinsjegercn på Hardanger-
vidda i dag er realitetene i jakta
noe helt annet. Etter mange år med
nedskytningsprofil, der simler og
kalv har blitt beskattet rnens buk-
ken har vært skjermet, er det riktig-
nok rnye bukk å se, men det er
Iangt mellom de virkelig store. Etter
å ha gått n@ye gjennom notatene til
Gamlebu jaktlag for 1981-1991,
alrså I 1 år, ser jeg at av 30 f-elte

bukker. er det bare fem bukker over
70 kg. To av disse var til gjengjeld
over 80 kg, hvorav den største - et
flott rundt dyr som antagelig fort-
satt var i vekst, veide 84 kg.

Hardangervidda:

Kjøttjakt
Ut fia tanken om at det er du og jeg
som jegere som i praksis bestemmer
om vi gjennom avskyting skal lyk-
kes i å regr-rlere stammen, har Gam-
lebu jaktlag vært opptatt av å for-
holde seg strengt til tildelte dyr, og
l'ølge opp lbrvultni ngens intensjoner
i praksis. Det har derfor aldri vært
snakk om å sortere ut de største
dyra og la skrapdyra gå. Med unn-
tak av en del bukker, er alle dyra
skutt etter prinsippet om tilf-eldig
avskyting - det dyret som stiller
seg best til for skudd har gått i bak-
ken. Ved å skyte på det dyret som
står åpent og stille blir det samtidig
sjelden dårlige skudd. I noen miljø-
er synes det å være gildt å sortere ut
store dyr. Etter vårt syn bgr det være
motsatt - det er den som også pluk-
ker de dårlige dyra som er den beste
forvalteren I

Camlebu juktlug jakter på eien-
dommen til Mårfjell Sameige nord
for MØsvatn/Kvenna i Vinje, et
område som gjennom mange år hatt

god jakt. Vi har vært heldige og felt
192 dyr i l6pet av 1 I år, noe som er
over 90 prosent av tildelt kvote.
AIle dyr har blitt veid på fellingsda-
gen. Slik villreinstammen på Har-
dangervidda har vært i denne perio-
den har det blitt rnye kjøttjakt på
simler og kalv.

Rune Eid bærer tung bør med små dyr.

Nedtur nå igfen?
På grunn ilv beiteressursene må

villrein-forvaltningen være langsik-
tig og holde stØ kurs, og det er vik-
tig å ha med seg historien tbr å

kunne forvalte riktig i fiamtida.
Etter at reinstammen ble tatt helt

ned på slutten av sekstitallet etter å

vært rekordstor, vokste den sterkt
utover på slutten av 1970-tallet. De
av oss som var med på nedskyting-En av de få store bukkene. Skytteren er Sigurd Espeland.

12
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en i 1982 og 1983 husker slunkne
simler som i slutten av august fort-
satt ikke hadde ressurser til å skifte
ut all vinterpelsen. KalvedBdelighe-
ten var stor, og enkelte kalver som
overlevde fram ril hØsten vur så små
at de nesten kunne få plass i side-
lomma på ryggesekken.....

Utover 1980-tallet ble beskat-
ningstrykket fbrtsatt lagt på pro-
duktive dyr og kalv, og bukkene ble
skjermet. Bestandsstørrelsen var da
under kontroll. Formålet med denne
beskatningen var å 1å opp bukkean-
delen og dermed oppnå tidligere
parring, tidligere kalving, lavere
kalvedBdelighet og kalver som var
stØrre når de mØtte sin første vinter.
Arkitekten for dette opplegget var
Terje Skogland, et opplegg som
viste vei ut av ufØret.

Flere år etter hverandre var sim-
leandelen i kvota på 60 prosent. Til
tross for det viste strukturtellingene
at bukkeandelen vokste seint, langt
seinere enn det kvotetildelingen
skulle tilsi. Såvidt jeg kan skjønne
er eneste forklaring på dette at
jegerne ikke forholdt seg til de dyra
som ble tildelt, men ga blaffen og
skjøt bukk av gammel vane. Det er
sannelig ikke lett å drive fbrvaltning
i en slik situasjonl

Bukkeandelen vokste sakte, men
den vokste, samtidig som bestand-
størrelsen var under kontroll. Resul-
tatet av dette skulle da også vise seg
etterhvert, og villreinforskerne kun-
ne rundt 1990 fortelle om kalving
ca. to uker tidligere enn vanlig, min-
dre dpdelighet og større kalver.
Prognosen gikk da ut på at når dyra
får en bedre start i livet. blir de stør-
re som voksne.

Ettersom Gamlebu jaktlag har
skutt såpass mange dyr har vi også
fått et inntrykk av hvordan rein-
stammen har utviklet seg. M kunne
faktisk se at det var en forandring på
gang allerede fra 1990. Kalvene var
stØrre. og det var litt bedring også
for simlene. Vi regnet derfor med at
dersom jegerne fortsatte å beskatte
gamle, små simler, ville etterveksten
av unge dyr med en bedre start i
livet s@rge for nye generasjoner med
større dyr og mindre dødelighet.

Dette skulle dessverre vise seg å
ikke holde stikk. Det vi nå ser. og
som var ganske tydelig i 1996 og -
9J, er at både kalver og simler går
tilbake i vekt. Enkelte kalver var
under 10 kg, og gjennomsnittlig
stØrrelse på kalvesimle var i under-

kant av 24 kg. Det var igjen vanlig å

se kalvesimler med rester av vinter-
pels i slutten av august. Jeg håper
jeg tar feil, men utviklingen i slak-
tevekter for simler og kalver i vårt
jaktlag de siste årene er ingen hyg-
gelig lesning.

Slaktev€kt - simler

?0

19A7 1989 1997

1C

Leveområdene
Villreinstammen på Hardangervidda
er den største i Nord-Europa, og
stiller krav til et stort leveområde.
Genetisk sett mener fbrskere at
Ieveområdet bør øke i fbrhold til i
dag for å sikre en livskrafiig stam-
me på lang sikt. Reinen er fiatatt
betydelige leveområder på grunn av
veg, hytte- og turistanlegg. Eksem-
pler på dette er Dagalitangen og
lmingfiell som hver for seg repre-
senferer mer enn l0 prosent ar vin-
terbeitene i det opprinnelige vill-
reinområdet. Det bør startes et pro-
gram for å innløse og rive bebyggel-
se og vinterstenge veier slik at dyra
igjen kan bruke overgangene og
komme ut til vinterbeitene. Antage-
lig ville mange jegere være villige
til å betale et tillegg i fellingsavgif-
ten i et spleiselag med viltfondet,
dersom pengene går til konkrete og
synlige forrnål av denne typen.

Forstyrrelser
Jakta er kanskje den aktiviteten
som lbrstyrrer r illreinen mest
intenst og foregår i en periode når
dyra skal bygge opp reserver for å

m@te vinteren. Samtidig er forvalt-
ningen vår basert på jakt, og utfor-
dringen blir derfor å begrense fbr-
styrrelsene. Her er det allikevel en
del å hente, og etter mitt syn bPr
det blant annet bli f'ærre glinsende
traktorer, firehjulstrekkere og cam-
pingvogner å se i fjellet underjakta.
Kommunene har her et ansvar for å

skjerpe inn på motorf-erdselen.
Turgåingen har økt en god del

på Hardangervidda de siste ti-åra.
Selv om mesteparten av turgåingen
er kanalisert langs merkede l6yper,
utgjØr lBypene et stort nettverk.
Antagelig b6r turgåingen reduseres
i forhold til dagens nivå, både som-
mer- og vinter. Tida har antagelig
kommet for å innføre en ordning
med begrenset antall <<turkort>> etter
mønster fra amerikanske nasjonal-
parker. Som sin del av dette bør
DNT vurdere å redusere overnat-
tingskapasiteten eller legge ned
hytter i de mest sentrale villreinom-
rådene.

Beitekonkurranse
Det har aldri vært så mye sau på
beite på Hardangervidda som i dag,
og mange hevder at sauen er et
reelt problem i en del områder.
Landbruksnærinsa har her en utfor-

kg
30

kg
2A

1S87 1989

Hva er forklaringen denne gang-
en?
Isolert sett, uten å ta hensyn til inn-
skrenkning av leveområdet, forstyr-
relser, beitekonkurranse og lang-
tidsvirkninger av dårlige vinterbei-
ter, synes forklaringen på nytt å

være denne: BestandsstØrrelsen har
vært ute av kontroll. Stammen har
vært for stor i forhold til grunnlaget.

Direktoratet for naturforvaltning
bør ta kritikk for at det gjennom
flere år ikke ble lagt fram troverdi-
ge bestandstall, slik at det ble
grunnlag for tro og tvil. Kommuner
og næringsinteresser rundt vest- og
nordøstvidda jobbet iherdig for nær-
mest å frede villreinen, samtidig
som stammen vokste ukontrollert.

Hva giør vi?
Det er rimelig enighet om at villrei-
nen og leveområdene må forvaltes
som en enhet. I den sammenheng er
det flere forhold som er viktig
både på kort og lang sikt. Jeg vil
her nevne noen konkrete forhold
det bør gjøres noe med:

I 991

Slaktevekt - kalv

dring.
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Jakt som en del av forvaltningen
I altfor mange år har jakta hatt en

klar nedskytingsprofil, med tung
beskatning av produktive hunndyr.
Det er nå på tide å 1å regulert
bestandsstØrrelsen slik at den stem-
mer med grunnlaget. Når bestands-
stØrrelsen er på plass, bpr profilen i
jakta Iegges om slik at den blir mer
i tråd med hvordan vi fbrvalter elg
og hjort. Målet bør være optimalt
uttak n-red hoved-beskatningen på
kalv, ungdyr og voksne hanndyr.

Intakte økosystemer i høyfiellet
Skulle det allikevel vise seg al vi
ikke klarer å oppnå de fbrvaltnings-
målene vi har satt oss f or jakta, er
det kanskje grunn til å la naturen
hjelpe oss litt.

I dag mangler Hardangervidda
store rovdyr. Ved å tilbakefpre jer-
ven til Hardangervidda i en kontrol-
lert bestand vil det bli en jevnere
beskatning av villreinen. Fjellreven
som er direkte knyttet til eksistensen
av jerv og dens byttedyr vil komme

tilbake og muligens presse rPdre-
ven ut av fjellet. Dette vil bli en

rimelig stor konflikt i tbrhold til
sauenæringa, men vi får tilbake et
intakt gkosystem.

Hva med Gamlebu jaktlag i åra

fiamover? Joda, vi har ny avtale
sorn gir oss f-lere år på iakt i norsk
villreinnatur. Vi gleder oss og fglger
spent rned i fbrvaltningen videre!

Tekst og foto Morten Johannessen

Tabell.
l\x7-s7

Kvote 212.(X)

Antall felr 192,00

Fellingsproser.rt 90,-57

Samlet vekt 5310,00

Middelvekt 21 .66

Felte kalvcr, antall 5 1,00

Midclelvekt 13,11

Dyr I

Dyr 2

Dyr 3

Dv'4
Dyr 5

Dyr 6

Dyr 7
Dyr 8

Dyr 9

Feltesimler/ungdurtall I 10.00

Middelvekt 25.61

Dyr I

Dyr 2

Dyr 3

Dyr 4

Dyr -5

Dyr 6

Dyr 1
Dyr 8

Dyr 9

Dyl l0
Dyr 1l
Dyr 12

Dyr 13

Dyr lzl

Dyr 15

Dyr 16

Dyr l7
Dyr l8

Felte bukker, arrtall 30,00
Middelvekt 60,20
Dyr I

Dyr 2

Dyr 3

Dyr 4
Dyr -5

1987 1988

t4,00 14,00

13,00 14.00

92.86 100.00

372,00 433.00

28,62 30,93

2,00 3,00
13,50 15,33

13.00 12,00

14,00 15,00

19,00

1989 1990
r-5.00 21,00
10,00 13,00
(t(t,67 61,90
4444 +++#

30.80 28,16

2,00 4,00
14,-50 15,50

1,1,00 l -5,00
15,00 16,00

t-5.00

16,00

r99t 1992
26,00 10,0i)

26,00 8,00
100.00 80,00

4444/+l!r^t ftftftfi

28,50 26,88

7,00 2,00
11,43 I4,50
13,00 14,0t)

12.00 15,00

1-5,00

16,00

13,00

17,00

15,00

1994 1995
19,00 24,00
19,00 20,00
t00.00 83,33
+o / -\A/ fifififi

25.63 28.20

1996 1997

28,00 30,00
28.00 30.00
4444 4444ftfrftt frftftft

tfr#ft fffrff#

26.1| 23.33

8,00 9,0i)
11,15 11.56

13,00 9.00
l l,00 9,00
9,00 10.00

8.00 10,00

1,+,00 16,00

9.00 14,00

14,00 12.0i)

16.00 13,00

I t,00

16.00 18,0t)

21.13 23,61
23,00 20,00
26.00 21,O0

33,00 26,00
2-5,00 19,00

16.00 22,00
25,00 21,00
24.00 22.00
26,00 20.00
21.00 21,0o
2l ,00 27 .oo
27.0O 26,00
25,00 28.0i)
22,00 25,00
28,00 24,00
2l ,00 24,00
23,00 21.00

19,00

2-s.00

4,00 3,0i)
62,15 56.61

66,00 58.00
12,00 57,00
49,00 .55,00

621.00

r993
l 1.00

I 1,00

3,5.36

9,00 9,00
26,56 2'7.6'7

24,00 26,00
26,00 24,00
24,00 31,00
30.00 21,00

30,00 24,00
30,00 26,00
25,00 22.00
25,00 33,00
25.00 36.00

2,00 2,00
53,00 69,00
54,00 56,00

-52,00 1J2,00

6,00 5,00
26,33 21,10
31,00 25,00
24,00 25,00
28.00 34,00
23,00 29,00
26.00 24,00
26,00

2,00 3,00
60,50 57,00
59,00 -59,00

62,00 61,00
5 I.0t)

I5,00 5,00
25,60 26.20
30,00 30,00
25,00 23,00
2l,00 25,00
24.00 26,00
21,00 27,00
23,00
24,00
28,00
25,0t)
21,00
28.00
28,00
26,00
25,00
29.00

4.00 1,00

64,00 55,00
14.00 55,00
57,0t)
66,00
59,00

3.00 6,00 5,0t)
15.61 12,83 11,20

16,00 16,00 r4.00
13,00 9,00 14,00

18,00 I-5,00 1,1,00

r 2,00 14,00

I -5.00 I 5,00
10,00

5,00 10.00 12,0i)

27,OO 24.90 26,92
21,00 26,00 25.00
29.00 24,00 34,00

25,00 26,00 24.00
23.00 22,00 28,00
31,00 20,00 21,00

21.00 24,00
2-5,00 29,00
22,00 2-5,00

23,00 24,00
34.00 29,00

2-5.00

32.00

3,00 3,00 3,0i)
69.00 53,61 56,61
66,00 62.00 7l,Ot)
57,00 5l,00 56,00

84,00 48,00 37,00
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l\ordfi ella Villreinområde
Villreinen har tidligere presentert

mye stoff om Nordfjella, takket
være Per Aksel Knudsen, Geilo
(medlem av viltnemnda i Hol, fJell-
oppsyn i Hol og i OPPsYnskorPSet I

Nordfjella. i rillegg sekretær l-or

villreinnemndar for Nordfiella) og

Jakob Mk, Lærdzrl (medlem av Vill-
reinutralget i en lO-årsperiode med

særlig ansvar fbr drektighetstelling-
er og kalvetellinger). Første artiklen
om Norclfjella hadde Jakob Vik i
1986, da bladet ien oppstartingsl-ase
ble kalt fbr Hognareinen.

Mye kunnskap om Nordfiellarei-
nen finner vi også i Per Aksel
Knudsens rapport om <Aurlandsre-
guleringenes innvirkning på villrei-
nens habitatbruk og skader På jak-

ten.> av 1989.
Så slik sett skulle det kanskje

r ære unødvendig i dra i gang en nY

artikkel om Nordtiella'l Men saken

er at Villreinrådet i 1998 skal avvik-
le sitt landsmøte i Lærdal- og lor å

presentere Nordfjella i Villreinen'
har <gamlekara> Anders Nesse,

Lærdal f.19t9 og TrYgve Haug, Al
l'. 193 I satt seg ned og minles oPP-

starten til ei organisert forvaltning
av Nordfjellareinen.

Mye tamrein i området
I clet s@rlige Norge var det på slutten

ev 1800-tallet og utover 1900-åra

stor interesse for tamreinhold. Tam-

reinholdet var ei tid ei vekstnæring

VILLREINEN 1998

Trygve Haug og Anders Nesse

forteller om oppstarten og de første åra til

som kan sidestilles med pelsdyrnæ-

ringa og som var tufta i fjellbYgd-
miljøer der næringsgrunnlaget ellers

var tynt og ensidig jordbruk.
Rundt det vi i dag kienner som

Nordfjella Mllreinområde, grodde

også tumreinselskapene l-ram som

<pacldehatter> og felles for de fleste

var at interesserte folk var nordover
i landet, nord fbr R6ros og kjøPte en

flokk dyr, drev dem s@rover fiella
og begynte havning i lokalmiljØene
sine.

Flere av selskaPa hadde kort
levetid, ned til et Par år mens ulter

andre fbrtsatt eksisterer.
Villreinen rundt Hardangervidda

brukte i historisk tid både Setesdals-

områdene og Nordfjella (Nordfjella
er de nordligste fjellområdene av

hpyfjellsletta Hardangervidda), men

ved etableringen av alle tamreindrif--
tene. og i tillegg hard jakt på en stu-

dig mindre bestand av villrein, ble
den rundt århundreskiftet så fåtallig,
at den ble fiedet i tidsrommet 1902-

1906. Fra 1907 ble det villreinjakt
igjen, parallelt med tamreindrift i de

samme områdene. Fram til krigen
var tamreinholdet sterkt i mange

opprinnelige villreinbygder. Under
krigen begynte villleinstammene å

bygg. seg opp igjen og tamreindrif-
tene fikk problemer med å holde På
dyra - i en stadig Økende villreinbe-
stand.

Denne utviklinga fikJ< en også i

Nordfjella, slik at området i dag er

reint lbr tamrein, bortsett fra even-

tuelle overganger fra Valdressida,

her grensa mellom Nordfiella og

tamreindrifta går etter RV fra Hem-
sedal til Lærdal. Om tamreinholdet i
Nordfjella og i bYgdene omkring,
kan en lese mye om i Ivar A. OPdals

bok <Tamreindrift og fjellfolk> -

erindringel og oPPtegnelser'

Episode fra krigen
Ettersom krigen synes å bli et skille
mellom mange lokale tamreindrifter
og tilbake til villreinstatus, lar vi
Anders Nesse fbrtelle en episode fra

1942. Under heimgarden til Anders

hører en stØrre fielleiendom i Nord-
fjella, Sanddalen i Lærdal kommune
og inne i denne fine dalen ligger
Djupevjehytta som blir brukt til jak-

ter i området.
Anders forteller: -UtPå hgsten

dette året drev vi og bar opp materi-

aler og ior å skalfe oss mat- skatrt vi

oss to matreiner; en bukk og ei sim-

le. Geværene gjømte vi i ura. Sein-

høstes gikk det oPP noen kal'er som

skulle bære fram ved til vinteren. på

den tida lå det ofte tamreinfolk i
hytta. Og eltersom dette var såpass

seint på høsten, trodde de at det ikke

ville komme flere folk oPP i dalen

om høsten og vinteren, og de tok
derfbr og bar inn geværene.

Men det merkelige var, at dagen

etter cle for ned igien, kom det oPP

fem tyske soldaler. De brøt seg inn i

hytta og lå der i to dager og fant

sjølsagt geværene. EtterPå kom de

necl hit med geværene og fortalte at

de hadde funnet dem i hYtta.

-Vi har ikl'<e noen geværer der'

det må være jegere som har ligget
derl Få sjå disse geværene. sa jeg'

-Ja, dette er tYPiske jaktgeværer'

De bærer kjøtt og ramler oPPi urene

der og bryter av kolben. Og her har

det vært fint å ta fingeravtrYkk, og,

sa jeg og så klipte jeg til, slik at det

Villreiniakt i Lærdal i 1953-54' Det spe-
sielle med dette bildet, er at iegeren'
Asbiørn Hagen fra Drammen, har kik-
kertsikte På geværet og kan dette
være det første kikkertsikte i villrein-
fjellet noen gang?
Eier av bildet: Anders Nesse
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var mine fingeravtrykk som var der.
-Ja, hytta var låst, sa tyskeren.
-Låst, sa jeg, vi låser aldri hytta

fbrde den bare blir brutt opp !

Da vart tyskerne livende redde -
ja, vi var nødde til å bryte oss inn,
for det vart slikt uvær, sa tyskeren,
men vi la igjen l0 kr lbr mat vi had-
de brukt.

Vi visste nå ikke våre arme råd.
Vi trean som hadde vært oppi der,
samles og holdt krigsråd. Men etter
et kløktig innfall fikk vi ordna med
ei tilbakedatering av et brev til lens-
fflannen med hjelp av postmesteren,
der det ble rapportert om funnet av
våpna og disse lagt inn i hytta og
denne låst. Saken virka da tillbrlate-
lig og vi hørte ikke noe mere!

Her må det også innskytes, at
Anders gjØmte unna ei Remington i
nærheten av garden, men når freden
kom. hadde han glemt gjØmmesle-
det! Og den ligger der fortsatt!

Slutten på tamreindrifta
I Mllreinen 1993 hadde Per Aksel
Knudsen et referat fia ei jervejakt i
januar 1950, der Erik Tufte og Gus-
tav Granefjell var sentrale aktører.
Og jervejaktu hadde også sitt
utgangspr"rnkt fia Djupevjehytttt,
men det som det her skal berettes
om, er tia 19-5 I og står i Ivar A.
Opdals bok, og avsnittet fbrteller
om: -Torstein Solberg er en flink
reingjeter og er en kraftig og helse-
sterk kar, - en bjgrn. Mens han gje-
tet reinen sin i Jungsdalen samrnen
med Erik Tufte, kom dyrene over til
Aurland og Lærdalsfjellene og blan-
det seg rned villreinen.

Om sommeren 195 1 var Torstein
Solberg og Erik Tufte nedover og
forsøkte å samle inn reinen som
hadde fbrvillet seg over og kommet
inn blant villrein. Dette Iikte imid-
lertid ikke hverken aurlendinger
eller lærdøler, som helst så at tam-
reinen gikk inn som et tillegg til
villreinflokken. Mangen gang gikk
det nok hardt lbr seg. En dag Sol-
berg og Tufte var der nede på rein-
sarnling, ble de beskutt og hgrte

På garden til Anders Nesse (nå over-
latt til sønnen Lars), er det et utrolig
villreinmiljø. På vei ut og inn i fiellet
samles jegere fra mange kanter av
landet her og den aldrende Anders er
fortsatt en levende <historiebok" om
reinen i Lærdalsfjella. Her sitter han
på stabburstrappa i 1994 og på veg-
gen henger reinskjever til tørk.

susen av kulene som også slo ned i
bakken Iike i nærheten, slik at kare-
ne måtte søke dekning. Om kvelden
kom de fbrbi ei garnmel steinbu. På
døren sto det en plakat med fPlgen-
de påskrift: Det er kr 100.- i skudd-
premie på Erik Tufte og Torstein
Solberg.

Dette syntes nok karene vnr litt
nifst. men om de oppga reinssam-
lingen av den grunn er ukjent. (Sitat
slutt).

Men i alle fall, tamreinholdet på
vest i Nordfjella gikk mot slutten og
villreinen. i vekslende antall
begynte pånytt å rå grunnen!

Det første om felles forvaltning.
Anders felte sin f-ørste rein i 1939

Disse to karene var med å "dro lasset" da Nordfjella fikk ei organisert villreinfor-
valtning. Til venstre den snart 80 år gamle Anders Nesse fra Steinklepp i Lærdal,
som hadde hånd om økonomien iutvalget. Trygve Haug (f. 1931) var leder iinte-
rimstyret og fortsatte som leder av utvalget og av oppsynstienesten' I oppsynet
er han fortsatt. Her sitter de to Nordflellaveteranene og blar i minnenes album!

FOTO JON J,

og kjente godt til fbrekomstene av
rein på Lærdalssida. Trygve var for
t-ørste gang inn i fjellområdet i
1949, og den garngen var han med
og samla inn driftene av sau og
okser. I 1957 starta han som sesong-
oppsyn for allrnenningen i Åt, og
har fortsatt, etter over 40 år i opp-
synstjenesta, l5-25 oppsynsdager
under villreinjakta!

Trygve forteller: -Utover 50-ta1-
let var det blandingsrein vi jakta på,

men kvotene var små, helt nede i
seks dyr for allmenningen i Å1.

I 196-5 var den første viddareinen
(rein fra Hardangervidda) på besøk i
Nordfiella. Da jeg så dem, tenkte
jeg med det samme, at her hadde
dem but-ørt geitene tidlig denne
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Den gamle og nye formannen i villreinutvalget for Nordfiella, Lars Nesse til venstre
og Trygve Haug til høyre, har her kommet seg til fiells en dag i 1997. Det er struktur-
tellingstid, og dyra går i kjerneområdet Fossanosi, Håstarren og Bubottnosi.

FOTO JON J.

et naboterreng, uten å kunne griPe
inn !

Dette fikk han til å tenke oppsyn
over grensene, og resultatet kom
ganske raskt; Jacob Skogheim som
initiativtaker og Hol viltnemnd som
møteinnkaller. krtlte inn replesen-
tanter fra kommunene og rettighets-
haverne rundt Nordfjella, til mØte
på Geilo 21. oktober 1912.

Her var det i grunnen snakk orn
samordning av opps) nsljenesten
både på jakt og fiskesida, derfor var
også innlandsfiskenemndene kalla
lnn.

På Geilomøtet deltok ogsir Jakob
Sæbø, Samarbeidsnemnda for Har-
dangervidda, Bjørnar Kristiansen,
Samarbeidsordninga for vilt, fiske
og bygdeturisme, Stein T. Falck,
Direktoratet for vilt og ferskvanns-

virren! Men etterhvert ble jeg klar
over at det var viddarein vi hadde
fått - de var atskillig mprkere i pel-
sen enn vår rein, og mye mindre -
ikke stort \tørre enn geiter.

Dette var dyr fra den store over-
populasjonen på slutten av sekstital-
let på Vidda. På den tida hadde vi
på eget område store dyr - bukkene
kom opp i 100 kg og den største jeg
har hørt snakk om, hadde ei slakte-
vekt på 139 kg! Oppsynet på 50-tal-
let og utover, var ut fra de enkelte
rettighetshavere, noe som i de fleste
tilf-eller resulterte i oppsyn på de
større allmenningene, og bare
innenfbr eiendommens grenser.

Dette erfarte Jacob Skogheim,
Geilo (den gang formann i Hol vilt-
nemnd) en gang han var i fjellet og
satt og så alarmerende jaktutgvelse i

fiske og Finn Løken fbr Viltstell-
konsulenten i Øst-Norge.

Møtedeltakerne var fullt enige
om at et samarbeide kommunene
imellom måtte til, skulle oppsynet
bli effektivt og en kunne tå utnytta
t ilg.iengclige ressursel på heste

måte.
Mgtet valgte et interimstyre; for

Hemsedal; Erik Huso, Aurland,
Knut Loven, Hol; Olav Kaupang og
Ål; meg. Jeg ble valgt som ansvarlig
lbr å kalle inn til det første møte.
Senere valgte Lærdal Anders Nesse
som sin representant i interimstyret.

Geilornøtet ga oss også et man-
dat: -Utrede og komme med forslag
til retningslinjer fbr opprettelse av

nBdvendige organer fbr å ivareta
interessene på vilt- og fiskesektoren
innen fjellområdet i kommunene
Aurland, Lærdal, Hemsedal, Al, Hol
og Ulvik. Mrndatet omfatta også
f'em underpunkter.

Konstituering
Fra meldinga Trygve Haug senere
ga til komlnuner. lrg. orgunisasjonel'
og private rettighetshavere som var
involverte i utmarksforvaltninga i
området. ser vi ztt neste møte ble
holdt i Lærdal 3. f'ebruar 1973, og
hvor grensene fbr området ble fore-
slått til Bergensbanen - Mørkedalen.
Interimstyret mente også at i s0m-
merhalr året rnålte minst lre mann
ha <utvida> politimyndighet fbr å

dekke området.
Så kommer vi til det konstitue-

rende mØtet. som skulle holdes i
Aurland 16. juni 1973. Og her må vi
la Trygve tbrtelle: -Den gangen var
ikke vegen kommet og det ble da
bestemt at vi østfra skulle reise sam-
let over med natttoget, midt i juni.
Jeg hadde lagt meg nedpå og måtte
ha sovna til, fbr plutselig vakna jeg
med at toget gikk ut ['r'a stas.jonett.

Nå sto jeg igien med to rnulighe-
ter 1il å nå rr-rØtet i Aurland kl I 1.00;

flytransport eller kj6re bil til Erdal i
Lærdal og ta skiene over tJellet!
Men så syntes jeg det var leit å vek-
ke flyveren og bråke ut tidlig på
morgenkvisten. Derfor valgte jeg
turen til Lærdal og opp Erdalen. Det
vart en fin tur over {iellet og på sida
mot Aurland nådde jeg i anleggstra-

Villreiniakt i Sanddalen i Lærdalsfiella.
Nåværende leder av Villreinutvalget
for Nordfjella, Lars Nesse, har fått
uttelling på f ridyr-kortet.

FO'I'O ODDML]NI) LUNDE
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fikken og kom meg inn i en arbeids-
leir og fikk ringt ned til Aurland.
Herfra ble det sendt bil etter meg og
mØtet ble satt akkurat kl 11.00!

-Dette konstituerende møtet i
Samarbeidsnemnda vedtok regler
for samarbeidet og vi fikk presentert
Ulviks syn på grensa, der de mente
at deres areal nord fbr Bergensba-
nen måtte høre til Hardangervidda. I
ettertid vedtok DVF at Nordfjella-
området skulle fglge fylkesgrensa,
dermed vart Ulviks terreng hprende
til Hardangervidda.

Aurlandsmøtet foretok også valg
og fglgende ble med i styret: Lars
Brattaker, Hol, OIav Kaupang, Hol,
Knut Loven, Aurland, Anders Nes-
se. I-ærdal og jeg ira Å1. som også
fikk formannsjobben.

De første åra
Anders Nesse. som var formann i
innlandsfiskenemnda i Lærdal, var
også interessert i at det skulle bli
orden på oppsynstjenesta på fiskesi-
da, men han kan fortelle, at når
DVF og Justisdepartementet hadde
fått vurdert vedtektene, kunne ikke
innlandsfiskenemndene være delta-
kende partnere i Samarbeidsnemn-
da. Det ble også fra offentlige myn-
digheters side reist betenkninger
over å blande private eiendommer
og statsallmenninger.

Anders forteller videre: -Proble-
met var likevel å få med alle - for
skulle Samarbeidsnemnda fungere
med en oppsynstJeneste - som var
hovedmålsettinga med å sette den i
virksomhet. måtte det en kontin-
gentfastsetting til. Her var vi forsik-
tige og satte den i starten til 0,5 øre
pr dekar for private. Senere økte vi
denne satsen til I øre.

Vi sendte ut brev til i alt 40
grunneiere om medlemskap og Øko-
nomisk støtte, men fikk i første
omgang bare seks positive tilbake-
meldinger og flre negative svar!

Det var likevel fjellstyrene som
bar den økonomiske byrden, med en
utlignet arealkontingent på 5 gre pr
dekar. Vi oppnådde også med ord-
ninga vår økonomisk bistand fra
DVF.

Andre arbeidsoppgaver
Til møte i Samarbeidsutvalget 4.
mai 1914, stilte DVF med to mann;
Arne Krafft og Vidar Holthe. Etter
konsulent Kraffts fbredrag, ble årets
kvote diskutert. Totalkvota tor l9l4
fbreslås som for 1973, <men leggast

meir vekt på skyting av bukk og
mindre simler og kalv for å få auka
stamma.>> Konsulent Krafft lurte
også på om det var mulig å samord-
ne ei bakketelling i lgpet av april
neste år.

Hermed ser vi at fellesorganet,
som i utgangspunktet hadde som
målsetting å samordne oppsynstje-
nesta, straks fikk forvaltningsoppga-
ver som gikk på individforvaltning
av Nordfjellareinen!

Til neste mØte, 1 mars 1975,
møtte Arne Krafft iglen opp og ori-
enterte om reinstellinger, og det ble
bestemt at Samarbeidsnemnda skul-
le stå for ei bakketelling i april sam-
me år. Til møtet fbrelå også endelig

Ennå farter fjellreven i Nordfjella og
det er et positivt tegn! Bildet er fra så
seint som senhøstes 1997, så en må
bare håpe at mattilgangen er så rike-
Iig, at den kan yngle våren 1998!

FOTO JON J.

godkjenning fra offentlige instanser
av vedtektene og formann Trygve
Haug skriver: -og dermed var et
langt arbeid og mange vansker ryd-
da av veien!

Bakketellinga kort tid etter, 4. og
5. april, gikk greit, det ble funnet
3977 dyr. Men det knytta seg endel
usikkerhet til tallet - hvor mange
som egentlig var Nordfjellarein?
Utveksling med Hardangerviddarein
som trekte inn i Nordfjella på vin-
terbeite, var en årlig foreteelse.

Den nyvalgte nemnda måtte
også ta stilling til flere hgringer, sy
sammen et budsiett, noe som forøv-

rig Trygve og Anders fikk ansvaret
for, og ansette oppsynsmenn.

Fortsatt tar oppsynstjenesten seg
rv fiskekontrollen og interessant er
det å lese årsmeldinga for 1975,
hvor det står: -Største skaden sports-
fiskere kan gjera, er når fbrbodet
mot bruk av levende agn (grekyte
o.1.) blir overtrådt. Her ligg alltid
ein latent fare, og innlandsfiske-
nemnder, grunneigarlag og fblk som
leiger ut fiske/sel fiskekort, bør inn-
skjerpe det totalforbod som gjeld
mot slikt fiske!

Hvor sprgelig sanne disse linjene
skulle vise seg å bli vet vi nå, og
ikke minst; hvor fiemsynte fblka i
Samarbeidsnemnda var - også på
flskesida!

I 1915 var det så duka for det
første ordinære årsmØte i Samar-
beidsnemnda og fremdeles brukes et
annet navn på området enn det vi
omtaler det som i dag. I flere år går
det for Hardangervidda Nord, men
vi kjenner området også som Hal-
lingskarvet, Hemsedal-Hallingskar-
vet og fra 1916 dukker Nordfjella-
navnet fram, og fra nevnte år heter
organisasjonen for Samarbeidsut-
val get/Mllreinutvalget for Nordfjel-
la.

Stor innvandring av Hardanger-
viddarein
Trygve Haug fbrteller at fra midten
av 7O-tallet var det store årlige orer-
ganger fra Hardangervidda og sam-
tidig vokste egen stamme, slik at om
vintrene var det ca 10000 viddarein
på beite i Nordfjella pluss egen
stamme på etterhvert over 4000 dyr.

Trygve forteller: -Villreinbestan-
den lå fbrut pir et beskjedent antall,
noe som også fikk Østre Hol tam-
reinlag til å starte opp iglen i 1916.
Noe av årsaken her ligger også i
villreinens suksessive bruk av area-
lene. som gjorde at mange områder
hadde vært ute av bruk ei tid. Men
når villreinen atter kom tilbake og
skapte problemer for tamreindrifta,
laØstre Hol tamreinlag inn <<årene>>

i 1982.
Anders: -Vi fikk også problemer

innenfbr organisasjonen, da Aurland
meldte seg ut med virkning lia
1977. Samtidig etablerte Aurland en
generell samjaktavtale for hele
kommunen, noe som var positivt fbr
å hgyne fellingsprosenten.

Men pga. store krafiutbygginger,
kunne reinen komme inn i le-soner
og bli stående der og ofte ble det
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store jegerkonsentrasjoner på slike
ornråder. Fellingskvoten var rett og
slett ikke tilpasset jaktf'elt i stØrrel-
sesorden 800.000 dal

Synet på ei f'elles forvaltning av
NordfJellareinen var i Aurland delt i
to, men etter ei tid fikk de tenkt seg

om og kom inn i orgunisasjonen
igjen.

Trygve: -Den store Viddainnvan-
dringa tok knekken pår både vinter-
beitenc r åre og kvaliteten på dyra.

I en analyse av kondisjon,
bestandsdynamikk og bæreevne
Skogland gjorde, konkluderte han
med ca 300 krn'lavmatte (vinterbei-
te) og at dyretettheten gikk opp fra
1.5 til 6.2 dyr/km2! Denne overbei-
tinga lør'te til drastisk nedgung på

slaktevektene; 25-30 kg tor vaksen
bukk, 15-20 kg for simler og pro-
duksjonen gikk ned.

Årsmøtet 1979
Ved årsmØtet i 1919 forlot <vetera-
nerne>> Trygve Haug og Anders
Nesse styret i Samarbeidsutvalg-
etlVillreinutvalget. Men begge fbrt-
satte på sine t-elt; Trygve som leder
i-lv oppsynet ienda seks år og
Anders med kassa fbr utvalget.
Denne ble skilt ut fia de valgte med-
lemmene og Anders hadde kasserer-
jobben fram til 1988, da organisa-
sjonen ble reorganisert ved villrein-

nemndenes inntreden på arenaen.
Trygve er fortsatt i oppsynstjenesta.

Framtida for Nordfjellareinen
Mye har skjedd fra den tida Trygve
og Anders var med på fia oppstarten
og fram til nå.

-Er det noen fiamtid fbr reinen i
Nordfjella, Anders?

-Jeg håper det, men har mine tvil
av ulike årsaker. Kvaliteten på dyra
har gått drastisk ned. hva er'årsaken
og hva kan en gjøre med det? Jeg
trur at luflfbrurensinga er farlig, den
kveler plantene og fbrureiner dyra.
Det er også lbr mye uro i fjellet - av
både mennesker og rovdyr. Kan
uroa avgrenses ved at jegerne 1år

flere 16yver og dermed minske
jegertallet'/ Kan det hjelpe at bukke-
jegerne får jakte første uka og sim-
le- og bukkejegerne seinere - da vil-
le kalven få gå lengere med mora si

og lå et bedre livs- og. overvin-
tringsgrunnlag !

Når reinflokkene blir jaga av
mennesker (med lBshunder) mye av
året, tråkker de sund mat og mose
som tar lang tid å vokse fram igjen.
Stammestørrelsen må også være til-
passa tilgjengelig beite. Det er mye
å tenke over og jeg trur fiellbygdfbl-
ket er best skikka til å handtere sta-
dig nye problemstillinger i dette

innfløkte forvaltningsarbei det I

Trygve: -Reinen har ikke nå sto-
re områder den kan få fied på og
lavmengden nå - den er ikke å snak-
ke oml

Dermed har jeg vel nemnt
hovedproblemstillingene - kontroll
med slamrnestarrrelsen og områder
hvor reinen kan flnne det nØdvendi-
ge beite og den roen den trenger.

Med 2500 vinterdyr som det nå

opereres rned. er det etter mitt syn et

alt for høgt tall. Klarer vi ikke å få
ned stamma med ordinær jakt, må vi
finne andre ordninger - til beitene
tar seg opp igjen.

Det mest alarmerende de siste
årtider har vært den stadige utbyg-
ginga til turistformål i randsonene.
Hver utbygging snevrer inn en liten
flik av reinens leveornråde. Hvis
denne utviklinga de siste 20-25 åra

med stadig utbygging fortsetter og
trafikk lia utbyggingene inn i kjer-
neområdet, ser jeg en meget stor
trussel for eksistensen til Nordfiella-
reinen! Vi får nå sette vår lit til at
den f-elles Fjellbruksplanen som er
utarbeida, kan være med og berge
restene av Nordfiellaområdet - sonl
leveområde for villreinen I

TEKST JON J. MELI

Ras ved Øljusj Øen vinteren 1997 AV LARS NESSE

Like før påske fekk eg melding
om at det hadde gått eit snøras Iike
nord lbr demningen ved Øljusjøen,
på grensa mellom Lærdal og Hem-
sedal. På spor etter rev og jerv kun-
ne det sjå ut til at det hadde gått
med rein i raset, sjølv om det ikkje
såg så stort ut. Raset vart halde
under observasjon utover våren så

lenge det var snø.
Ca. l. juli f'ekk eg melding fiå

ein fbtturist som hadde gått lbrbi
rasstaden om at det Iåg mange daue
rein der. Eg reiste då opp og fann
36 kadaver som Iåg meir eller min-
dre samla. Dette fbrdelte seg på 28
sin-rler, 4 kalvar, 2 bukkar og 2 som
var oppetne av rovdyr.

Det har også tidlegare gått fleire
ras i desse områda av Nordfjella
som det har gått med rein. Det stør-
ste var ved Breistølen i 1988 der et

gjekk med ca. 200 dyr, det meste
var drektige simler.

Rester av de 36 reinene som gikk med i raset ved Øliusiøen vinteren 1997

20



VILLREINEN 1998

Jakta i Nordfjella Villreinområde.
Jaktresultat for sone 1:

Tildelt Felt c/c

Hemsedal 90 30 -31

Ar 391 126 32

Hol 325 ll4 35

Aurland 40I 232 58

Lærdal 453 271 60

i660 i74 47

Jaktresultat for sone 2:

Hol 4
Aurland 6
Ulvik 5

I -')

Bruk av fellesjaktavtaler i Nord-
fjella 1997:

lnnen egen kommune: I annen kommunc

3 (3 i lærdal)

16 (9 i Lærdal. I 0 i Hol, 6 i Hemsedal)

61 (51 iLa:rclal, 7 i Aurland)

t.,

TJ

JaktutØvelsen og andre forhold
som er bemerket i oppsynsrap-
porten

-De fleste rapportene fra oppsy-
net går ut på at de fleste jegere utf@-
rer jakta på en bra måte.

-Det lbrekommer fremdeles fbr
mye slurv med kontrollkorta, dette
er et forhold som bør bedres.

-Ett annet forhold som fbrekom-
mer er at det blir skutt fbran dyre-
flokken fbr å stanse eller snu flok-
ken, dette er en meget dårlig måte å

ut@ve jakta på.

-I noen tilfeller kunne jegerne bli
flinkere til å foreta ettersøk etter
påskutte dyr, fBr de tortsetter jakta
oå andre dvr.

Vest-Jotunheimen
Villreinområde

Fra årsrapporten 1991 fbr Vest-
Jotunheimen Villreinområde. ser vi
at det i kommunene Årdal og Luster
(som har villreinterreng i Vest-
Jotunheimen) ble f'elt 49 dyr av en
kvote på 69 dyr, dvs. en fellingspro-
sent på 65.3. Luster hal ei t-elling på
34 dyr og Ardal 1-5 dyr. Oppsynet
har vært ote 292 timer under jakta,
inkludert en dag fpr jaktstart. Opp-
synet kontrollerte 38 jegere tør f'el-
Iing, I 5 under slakting og flre under
transport. Av saker er det fem OPS-
saker, tre rapporter og en sak politi-
anmeldt. Det er Villreinutvalget som
organiserer oppsynstjenesta under
reinsjakta

På Lustersida er det inngått fel-
lesjaktavtaler som dekker hele
området. På Ardal-sida fungerte
også fellesjaktavtalene bedre. Rap-
porten sier at jakta gikk fbr det mes-
te fint for seg, men at enkelte jegere
tar seg tbr lite tid før de skyter.

Bedre kondisjon
Villreinen i området viser no tegn
på bedre beiteforhold, idet stam-
mens stØrrelse er mer tilpassa til-
gengelig beite. Dette vises på at
dyra har blitt større og det er oftere
å sjå store bukker. Kalvene har hgy-
ere vekt om høsten og simlene kal-
ver tidligere enn før. Flesteparten av
simlene har kalvet før 10. mai. Vin-
terstammen fgr kalving våren 1998
er rekna ut til å være på 3 I 8 dyr og
med en tilvekst på 90 kalver våren
1998. Strukturen etter jakta 199'7

vtr 53Vo simler, I9% bukk 2 /'ir+,
'7 Vo blkk |' /' ilr og 2l o/a kalv.

Villreinnemnda
Villreinnemnda har det siste året
vært ledet av Steinulf Skjerdal, men
fra 1998 har Sveinung Haug, Øvre
Årdal overtatt lederjobben i nemn-
da. Sekretær har vært flelloppsynet i
Luster, Einar Fortun. Fra nemndas
arbeide ser vi de har hatt 

.l 
0 saker til

behandling siste året; to vedrØrende
motorferdsel og tilrettelegging for
tuffuter, en på bygning/anlegg, en
på oppsynsordninga og seks andre
saker.

Fra annen kommunc

Hemsedal

A1:

Hol:

Aurlancl:

Lærdal:

0

26

8

123

82

5

t,

I

1

63

Jakttida i Nordfjella var i tidsrommct 20. augr.rst - 2-5. september.

Oppsynet
Oppsynsmannskapet besto av l0
personer, herav en lokalt i Aurland
og en lokalt i Hol. Oppsynet ble
ledet av Gunnar Dokk, Al. Disse var
ute i felt 112 dager, i tillegg kom-
mer l2 dager som ble utf-Ørt av poli-
titjenestemenn. Det ble utført 415
kontroller som fordeler seg slik:

-168 jegere kontrollert f6r felling
-206 jegere under slakting eller like

etter
-41 jegere kontrollert under trans
poft

Tre saker er meldt til politiet og l7
tilfeller av OPS-saker, de lleste av
disse gjelder bruken av kontrollkor-
tene.
Registrering av skadde dyr:;

Skadde dyr sett av oppsyn: 24
Skadde dyr avlivet av oppsyn: 11

(4 kalver var ikke skadet av skudd)
Skadde dyr avlivet av jegere: 5
Antall dyr funnet døde: 2
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Forsøk på nyutsetting i Luster
bekreftet at reinen er

menneskeskapte barrierene som rei-
nen møter på sine vandringer, slik at
vi kunne gi den bedre adgang til
tanger og ylterkanter innen sine
leveområder?

Radiopeilinger
Flere simler fikk påmontert hals-
bånd med radiosender ved utsetting-
en slik at en skulle kunne lglge
dyras bevegelser i terrenget. Pei-
linger ble flere ganger foretatt (Fos-
sum Fly AS, Lillehammer), og alle
radiomerkede dyr ble relokalisert
(se kart). Under kalvetellingene fra
fly den 04.01.1997 ble også dyra
peilet. Vi hadde denne dagen store
problemer med å finne de største
fostringsflokkene og det siste radio-
merka dyret, simle nr. 365. Da vi
skulle ta en siste sveip rundt Skard-
tind fikk vi endelig inn svake signal.
Dette ledet oss til de største flokke-
ne i et område vi slett ikke hadde
fbrventet å finne dem, på høyeste
toppen av Nordre Kjølen i Lesja.
God hjelp var det altså i radiosimla
ved denne anledningen.

I de fBlgende tre rapportene fra
Luster, Skjåk og Lesja kan du lese
mer om dette utsettingsprosjektet.

AV PER JORDHØY NINA, AVD.
FOR TERRESTRISK ØKOLOGI

Født til vandring
Et forsgk på etablering av villrein i
en vestlig, perifer del av Ottadalen
sBrområde fikkfor mange en uven-
tet utvikling. Kort tid etter utset-
tingen bega dyra seg ut på en leng-
re vandring i nordgstlig retning.
Om tilstedevcerelsen av store rov-
dyr, tradisjonsbundne simler og
savnet uv det rolige landskapet på
Rgros, eller øndre forhold påvirket
<<rgmningen>> kan det selvsagt spe-
kuleres mye omkring. Etter hvert
slo dyra seg til ro, om enn milevis

frø området de var tiltenkt. Noen
havnet i fjella sgr for Skjåk og
noen i Nord-0ttadalen, hvor de

fleste i skrivende stund fortsatt
antas å befinne seg.

Fare for konflikt tamrein/villrein
Underveis var det rett nok tilløp til
dramatikk, idet seks dyr, herav to
med radiohalsbånd, ble observert på

dyrka mark ned mot trafikkåren ved
Lesjaskog den 20.mai 1997. Andre
observasjoner tydet til og med på at
de hadde krysset over dalen her.

Dette var heldigvis falsk alarm, og
noen aksjon for å hindre at dyra
(tamrein) blandet seg med fjellrei-
nen i Snøhetta ble derfor ikke nød-
vendig. En stilte seg imidlertid flere
spØrsmål om berettigelsen av denne
type tiltak og hvorvidt det er i tråd
med villreinBkologisk forståelse.
Kanskje vi skulle fokusere mer på

hvordan vi kan redusere alle de Bakgrunn

Utsetjing aY rein i Luster sin
del av Ottadalen villreinom-
råde

Luster sin del av Ottadalen villrein-
område er på 446150 dekar teljande
areal. Det er delt opp i seks god-
kjende vald. Kvart av desse valda
nemnde ut våren 1995 ein represen-
tant til ei nemnd for å arbeida med
oppattbygging av villreinstamma i
denne delen av Ottadalen villrein-
område. Frå gamalt av var dette eit
godt villreinområde. Siste åra har
det berre rore observert bukkar på

sommarbeite, simler og kalvar kjem
ikkje over. Det var med bakgrunn i
dette at nemnda for oppattbygging
av villreinstamma i området vedtok
å kjøpa inn tamrein for å pr@va og
byggia opp att ein fast stamme.

Utsetjing av rein
Det vart tinga med reineigar på

Røros om kjgp av tamrein. Dette
gjekk i orden på vilkår av at tilgren-
sande tamreinlag godkjende det.
Lom tamreinlag var det laget som
hadde lamrein nærmast ulsetjings-
området. Dei godkjende utsetjings-
planane. Rein vart då bestilt og kom
på eigna bil til Luster den l4.mars
1997. Det var i alt 37 dyr iordelt på
åtte bukkar og resten drektige sim-
ler. Alle skulle vera ungdyr (to år).
Utsetjinga vart fbrdelt på to plassar.

18 dyr vart sett ut fiå bilen på
Drægni i Fortun. Av desse var fire
utrusta med radiosendar. Desse
drog rett til fjells og oppheldt seg i
fjellområdet mellom Fortunsdalen
og Mgrkridsdalen. Dei vart obser-
verte ved fleire høve. Den 6.apri1
var alle l8 i ein flokk og observerte
frå småfly. Ved andre observasjonar
var dei delt opp i 2-3 f-lokkar, men
ikkje langt frå kvarandre. Den 29.
mars vart ein jerv observert då den
dreiv å uroa flokken heile dagen.
Dei som observerte var på andre
sida av Mørkridsdalen og brukte
kikert. Flokken vart ikkje sett i
utsetjingsområdet etter 1.mai. Den
14.mai vart deler av flokken obser-
vert ved Sottjørna over Skjåk-sida.
Trekkruta er ikkje registrert, men
mogleg trekkrute er innteikna på

Fra Nord-Ottadalsområdet med Kari'
tind (t.v.) og Pyttegga (1999 m.o.h.)

FOTO PER JORDHøY

22



VILLREINEN 1998

vedlagt kart. På same kart er og inn-
teikna utsetjingsområdet og stad der
dei vart observert etter vandring.

Resten av dyra som kom på las-
tebilen vart sette i ein innhegning
og lbra ll'am til 7.apri l. Dei vurt då
frakta opp til utsetjingsstaden med
helikopter, fire bukkar og l5 simler.
Fire av simlene hadde radiosendar.
Dei heldt seg i utsetjingsområdet
fiam til l6.mai. Trekking ut tiv
området starta truleg tidleg om
morgonen den 16. mai og fylgde
innteikna trekkveg på vedlagt kart.
Spora vart tylgde til Mysubytta i
Skjåk. Sjå vedlagt kart med innteik-
na tilhaldsstader og trekkveger.

Kvifor roa ikkje dyra seg
Det var gode levevilkår for rein i
utsetjingsområdet. Lav var det
mykje av og snøen var borte liir
hggdedrirga, så lavmattene var godt
tilgjengeleg. Det vart ved to høve
observert ein ulv i omrirdet. sikre
observasjonar den 20.februar og
14.mai 1991 . I tillegg vart som
nemnt tidlegare, ein jerv sett då den
dreiv med reinflokken ein heil dag.
Såpass mykje rovdyr i f'asen då rei-
nen skulle etablera seg var svært
uheldig. I fylgle fagfolk som driv
med rein var ein del av simlene for
garnle fbr flytting til nye områder.
Dei hadde trang til vandring mot
opphavsområdet. Det var ikkje lang
avstand til villreinstarrmen i Otta-
dalen Sør. Dei utsette dyra fekk lett
konterkt med desse.

EINAR FORTUN (FJELLOPP-
SYNSMANN I LUSTER)

De utsatte dyras bevegelser
i skjåk

Etter at reinsdyrene forlot Luster og
trakk inn i Skjåk i midten av mai
1997 delte de seg ytterligere opp i
flere flokker.

Omtrent l0 dyr ble rærende på

sørområdet - de beveget seg noe
Østover og oppholdt seg i området
mellom Tundradalen og Bråtådalen
- og ganske fort ble de integrert i
villreinflokkene der.

Seks simler trakk videre nord-

Fostringsflokken ved Billingen 4.7.97.

"Radiosimlene" med gult halsbånd
sees fremst i flokken.

FOTO PER JORDHØY
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En del av reinen som forlot Luster, fant seg til rette i munningen av Tordalen i

Skjåk. Seterkveene på Billingen var fristende beiteareal, før dyrene ble gierdet ute.

villreinf-lokkene og en stadig mer
sky atf-erd utover sommeren og hgs-
ten Ødela slike fbrhåpninger. Utset-
tingen av rein i Luster må derfor
sees pir som en tilvekst og innslag
av dyr som er noe ulik den villrein-
stammen vi har i dag.

Ottadalsreinen har i dag en kal-
vetilvekst på ca. 52 kalver pr. 100

simler ungdyr og den gjennomsnitt-
lige fpdselsdato, når halvparten av
simlene har kalvet, er omkring
10.mai. Dyrene som ble utsatt i Lus-
ter hadde sommeren 1997 sitt kal-
vingstidspunkt rundt 25.mai og en
registrering viste seks kalver av 22
sirnler. Dyrene var dessuten noe
mindre i kroppsst@rrelse enn villrei-
nen i Ottadalen. En kan håpe at
dyrene alt i l998 nærmer seg villrei-
nen i området både når det gjelder
ti lvekst og krrl veproduksjon.

AV KNUT GRANUM (SEKRE-
TÆR I OTTADALEN VILLREIN_
UTVALG)

Peiling etter <Luster-rein> i Steinbotn i Lordalen.

østover, de krysset Ottaelv ved osen
av Heggebottvatnet (Billingsdalen i
Skjaklden l9.mui og kom da inn på

nordområdet i Ottadalen villreinom-
råde. Turen gikk raskt videre mot
Lordalen og Lesjaskog, der de prPv-
de å krysse Lesjadalfgret, men Lira-
gen, samt trafikk på vei og jernbane
fikk dyrene til å returnere til fjellene
i Ottadalsområdet. Hadde dyrene
krysset Lesjadalfgret og kommet
inn i SnØhettaområdet, hadde de
sanr-rsynligvis blitt avlivet for å unn-
gå innblanding rned villreinstam-
men der. som er de siste restene av
den opprinnelige ville fjellreinen i
Skandinavia. Dyrene blandet seg
med villreinen i Lesja og utover
sommeren skilte de lag, det gikk
flokker på begge sider av Lordalen
sorrr hadde innslag av ett eller to dyr
rned gule @remerker.

Resten (ca 20 dyr) av "Luster-
reinen" krysset Ottadalføret ved
Nysetra i Skjåk den 2O.rnai og holdt
seg i munningen av Tordalen utover
sommeren. Tre bukker forlot denne
flokken og trakk vestover, fbrbi
Grotli og blandet seg med villrein
på grensa mellom Skjåk, Stranda og
Norddal - og var lglgelig delvis på
besøk i MBre og Romsdal fylke.

Villreinutvalget for Ottadalsom-
rådet bestemte seg fbr å tiede dyre-
ne og ba rettighetshaverne oppfor-
dre jegerne til ikke å skyte disse
reinsdyrene som var merket med
gule @remerker og/eller gul halskla-
ve. Vi fikk heller ingen melding om
at noen av <Luster-dyrene>> ble f-elt
under høstens jiikt og til neste jakt
har sikkert mange av dyra mistet
@remerkene og vil da bli fritt vilt.

Rettighetshaverne som hadde
fbretatt utsettingen hadde nok et lite
håp om at dyrene ville trekke - eller
eventuelt kunne drives - tilbake til
Luster, men dyrenes innblanding i

"Luster-reinen" i Ottadalen
villreinområde

Undertegnede som også er sekretær
i Ottadalen villreinnemnd, hadde på
et tidlig tidspunkt informasjon om
utsettingen av tamrein i Luster. Vill-
reinnemnda syntes at det var infor-
mert for lite omkring utsettingen,
men f'ant etter hvert at dette var
godkjent gjennom driftsplanen for
Ottadalsområdet. Villreinnemnda
stØttet i mØte den 26.april en søk-
nad fia "Nemnda for oppattbyg-
gjing av villreinstamma i Luster"
om å få felle en jerv som herjet
rundt de nylltsatte dyra. Så vidt en
kjenner til, ble det ikke gitt f-ellings-
tillatelse på jerv i Luster.

Den 19.mai fikk en hpre rykter i
Lesja om at reinen var rØmt fia
Luster, og den 20.mni ble det obser-
vert rein like ved Rauma på Lesja-
skog. Undertegnede, Ola Jo Nørste-
gård og Lars Børve undersØkte
området samme kveld, samt dagen
etter for å prBve å komme i kontakt
med dyra. Det ble også tatt kontakt
med f'lere som hadde sett dyra. Det
var usikkert om dyra krysset dalfg-
ret, men en f'ant ikke spor sorn tydet
på kryssing over til SnØhettaområ-
det. Det ble tatt kontakt med NINA
v/Per Jordhøy og DN v/Johan Dani-
elsen, som begge understreket vik-
tigheten av å ikke få oppblanding
av tamreinen med ljellreinen i SnØ-
hetta. Dersom så skjedde burde
dyra avlives. Det ble derfbr tatt
kontakt med Fossum Fly for å for-
søke å radiopeile dyra lia fly. Fly-

FOTO HAI-LVARD DOSIjI'H
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peilingen ble satt i verk ved f'ørste
godværsmelding, og det ble konsta-
tert at alle dyra fiemdeles var i Otta-
dalsområdet. I hvert fall var alle
dyra med radiosender her. DN,
NINA og rettighetshaverne dro et
lettelsens sukk over dette. Det var
enighet om å fPlge dyra videre uto-
ver våren/forsommeren fbr å kart-
legge bevegelsen og eventuell inn-
blanding i flokkene i Ottadalsområ-
det. I starten av juni var Fossum Fly
på vingene igjen, og på ny ble det
konstatert at dyra var i Ottadalsom-
rådet, og at flere hadde blandet seg
med Ottndalsreinen.

Det ble også gjennomfgrt pei-
linger fra bakken. Ola Betten hos
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
peilet 19.-21.juli uten å komme i
kontakt rned de radiomerka dyra.
Undertegnede peilet den 23juli, og
fant dyr med fiekvens 335 i Stein-
botn i Lordalen. Dyret gikk i en
flokk på over 300 dyr. Videre pei-
ling denne dagen ble lbr øvrig umu-
liggjort pga tordenvær som Ødela
peileutstyret.

Peiling ble også utført av NINA
under kalvetellingene (se innlegget
fbran).

Som det går fiam av Granums
innlegg, ble det henstilt fia villrein-
utvalget og rettighetshaverne om å

spare dyra under villreinjakta. Flere
jegere som fjelloppsynsmannen har
vært i kontakt med, bekrefter at de
hadde flere "Lusterdyr" på kornet,
men at de klarte å holde seg. Obser-
vasjoner av "Lusterdyr" under jakta
ble bl.a. gjort ved Grøntjønnin.

AV FJELLOPPSYNSMANN
HALLVARD DOSETH.
LESJA FJELLSTYRE

For oppsynspersonellet avvikles det
orienteringsm@te fgr jakta og et
oppsummeringsmøte etter jakta, der
både lensrnannsetaten og villrein-
nemnda deltar.

Oppsynstjenesten har ellers et
lukket sambandssystem med en
repeater på Forelhognatoppen. Sam-

Kommune
Tynset
Tolga
Holtålen
Midtre Gauldal
Rennebu
Os

l5-5 r 38
fellingsprosent

89.0
91.6
89.3
61.9
93.8
9l .3

84

l3r

kvote felt

t5

82
111

r84 t25
l6

Den noe lågere fellingsprosenten
kan tilbakeføres konstante vindret-
ninger under store deler av jaktperi-
oden (2018-20/9'1 og sjøl om over-
gangsavtalene dekker godt de fleste
valda, var ikke jegerne ute "på rett
sted til rett tid".

Oppsynsrapporten forteller :

Oppsynsdager
Kontrollerte jegere
qo av kott
Rapportforhold
Herav anmeldelser
Oppgjort på stedet
Skadde dyr
Skadeskytingsprosent

Fordeling på dyregrupper:
Stor bukk
Liten bukk

Oppsynstjenesten
Forelhognaoppsynet administreres
av Villreinutvalget, men ledes under
den praktiske oppsynstjenesten a\ et
lederteam på fire oppsynsmenn,
med fjelloppsyn Terje Borgos som
koordinator og rapportskriver. Totalt
dekkes lokaloppsynet av l2 oppsyn
med begrenset politimyndighet
(naturoppsyn med to års varighet på
oppsynsmyndigheten). I | 997 deltok
i tillegg seks lensmannsbetjenter fra
tilknyttede lensmannskontorer.

80 13

215
JJ

8

-1

9
l

1.3

550

bandet vil i inneværende år renove-
res totalt. da det hur vært gjentulte
svikt med det i det siste.

Oppsynslederens konklusjon;
Jaktutøvelsa i Forelhogna har vært
positiv, skadeskytinga ligger på et
lågt nivå og det er registrert få fbr-

r996
72

263
40

7

0
o

o

1.5

hold som ble underlast offentlis
påtale.

Jegerkontraktene, som mange
rettighetshavere benytter seg av, tar
mye unnår fbr offentlige påtale, men
blir istedet oppgjort med rettighets-
haverne. Det gis ros til rettighetsha-
verne for at de legger lbrholdene
godt tilrette for jegerne. jegerne
roses for god jakt og oppsynet fbr
vel utført arbeide under alle slags
værforhold i fjellet. I

1995 1994
66 84
151 20r
25 29
410
24
66
12 10

2.2 1.6

J

I

4

-l

3

0

B

1

5

0

I
3

I
I
2
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Jakta i Forelhogna 1997
Oppsynsrapporten fra 1997-jakta i
Forelhogna Villreinområde viser en
nedgang i f-ellingsprosenten fra 92.2
i 1996 trl 84.60/o i 1991. Likevel er
denne fellingsprosenten den hpyeste
blant de større villreinområda i lan-
det i 1997 Tildeling og felling i de
enkelte kommuner:
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\lillreinj akt på Hardangervidda

Maarfjell Sameige
i Tinn kommune
I 1994-utgaven av Villreinen hadde
Sigmund Holte en artikkel om tJell-
lnannen Ola Sondresen Bakke fia
Tinn. Holte refererte og.så det sorn
står i bygdeboka Tinn Soga fra
1926. som karakteristikk om denne
f'jelhrannen: -Der tinnes dog i fiell-
bygdene lægmænd, sorr forstaar at
tyde de skjulte runer av hpyfjeldets
veldige saga. Slike gamle bygdevis-
mænd vet mere end videnskaps-
mændene. fordi de har ættens aar-
hr-rndreder og gamle traditioners liv,
og bygdens tusenaars sugusus i sin-
det. En saadan gammel vismann i
fjellet er Ola Sondresen Bakke.

I artiklen har Holte også et for-
sommerbilde av steinbua ved Slett-
eid, ei bu som Ola Sondresen brukte
og som lå midt i hans rike.

Maarfjelleiendommen
Aret 1904 står sentralt i historia fbr
to av Sør-Norges største privateien-
dommerl I 1904 starta Thorvald
Meyer Heiberg oppkj6pet av fjell-
eiendommer i Rogaland, Vest-
Agder og Aust-Agder og når han
avslutta handlene sine i I 91 1. hadde
han fått råderetten over ca 1000
kmt! Denne store eiendommen
kjenner vi idag som NJARDAR-
HEIM.

I.S. Maarfjell har sitt konstitue-
rende mØte også i 1904 og rekner
historia si l'ru dette året ! Denne

TEKST OG FOTO:JON J. MELI

eiendommen hadde i en lengere
oppkjøpsperiode komrnet opp i 340
km' og ligger i to kommuner (Vinje
og Tinn), men bare i et fylke; Tele-
mark.

Njardarheim-eiendommen skrev
vi om fjorårets utgave av Villreinen
og Maarfjelleiendommen har vi
egen artikkel om i denne utgaven.
Både Holtes artikkel og bildet ga
meg en sterk lyst til å komme inn i
denne delen av Tinnfjella, og derfor
ble det vinteren 1997 sendt sØknad
til Maarljell Sameige om fellings-
lgyve på rein.

Som det går fram av artiklen om
MaarfJell Sameige, har de et tilbud
på ei <jakt- og fiskepakke>, og jeg
var så heldig å få kiøpt ei slik <pak-
ke> i 19971

Maarfjell-eiendommen delt opp
i mange jaktfelter
Maarfiell Sameige har delt opp sitt
totalareal, 340 km' og med ca 360
fellingslgyver på rein i 1991, i
mange jaktf-elter og på et av disse
feltene, Sletteidterrenget, var jeg så

heldig å få kjgpt to f-ellingsretter
(simle/ungdyr) pluss flske med fem
garn i Nordtjønna i ei ukes tid.

Jaktordninga ga muligheter til å
jakte på naboterrenga som hører
under Maarfjell, men med alle dyra
som var på Sletteidterrenget den uka
vi var der, var det ungdvendig å

benytte denne rnuligheten.
Fra Jaktstatistikken ser vi at Tinn

kommune gjennomgående har den
hpyeste fellingsprosenten blant Vid-
da-kommunene og dermed gode
rnuligheter for uttelling på et fel-
lingslByve!

Synken ved Mårvatn
Derfor var det med stor fbrventning
og med en indre stille naturglede jeg
sgndags efta 3 l. august passerte
Kalhovd i et fantastisk sensommer-
vær. Målet denne kvelden var Syn-
ken ved Mårvatn, hvor Tore Fæhn,
sekretær for Maarfjell Sameige, har
sitt hovedkvarter og hvor han holder
til hele sommeren og langt Lrtover
høsten.

Der var det også avtalt møtested
med min turkamerat. Jan Erik. Tore
hadde nylig hatt mange hundre Vid-
darein på besøk - så og si på trappa,
da dyra var på trekk fia vest mot
øst. Trekkruta går over ved Stegaros
mellom Kllhovdl.jorden tlp Mår-
vatn.

Første kvelden og natta tilbring-
er vi i Maarfjellstogo ved Stegaros,
da det er for seint å ta i veg på den
mange timers lange turen til Sletteid
samme kvelden.

Gråværet kommer
Mandags morgen er det gråvær,
regnslit og skodda henger nedover
fjellsidene. Første etappe er ut Kal-
hovdfJorden, i lånt båt av Maarflell,
men med egen motor, og vestover
inn i Viervatnet. Langt innpå halv-
annen time bruker vi inn til
ankringsplassen rett utafbr turiststi-
en til DNT-hytta Stordalsbu, som
ligger litt lengere vest.

M er blitt forklart hvor veistien
til Sletteid tar av og finner den
straks. Med tung oppakning - fbrråd
til ei ukes opphold - tar det si tid å

gå innetter. De siste opplysninger
om rnulighetene til å komme i kon-
takt med rein på terrenget. er negati-
ve. Vinden har stått på lra sør og
mye rein har samla seg utover mot

Her sitter forretningsføreren for Maar-
fjell Sameige, Tore Fæhn, oppi nuten
rett nord for Nordtiønna, den som
kommer tram i høyre billedkant. Rett
foran seg har Tore austre tiønna og
bakerst Vestre Sletteidvatnet. Buene
ved Sletteidvatna midt i bildet.
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Første eftaen vi er i Steinbua ved Sletteidvatna, får vi øye på en liten reinsf lokk
oppi Sletteidnibba. Uten vanskelighet kommer vi innpå dyra og oppdager ei lita
simle med skadd framfot. Feller denne og ser at skaden er et skudd gjennom

venstre framklauv. Simla er ett og et halvt år og veide 20,5 kg.

Tinnsjø. Det kan kanskje derlor opp for bua. Alt går bra - vi låser
synes rart, at vi fia Viervatnet legger oss inn og får ordna oss i stand i bua
iveg i nesten motsatt retning; nord- og fplger samtidig med bukkene fra
over! vestvinduet. En av bukkene undres

På veg innover kan vi tydelig sjå j.g på om er en halvannetåring - rett
at det har vært et av de større molte- dyr for oss altså!
åra på Vidda, fiemdeles står det gule Vi avventer situasjonen til buk-
og overmodne bær der det finnes kene begynner å beite igjen. Smått i
molteplanter. senn kommer de sigende nedover

Oppe i Dyreskara ser vi det f'ør-
ste liv på turen, et fiellrypekull leker
giømsel med oss mellom steinblok-
kene. Senere kommer vi over et kull
under nedstigninga fra Prestenuten.
Her setter vi oss forresten. Herfra
kan vi sjå utover de tre Sletteidvatna
og finner i kikkerten buene mellom
Nordtjønna og det Austre Sletteid-
vatnet. Det tredje vatnet blir kalt for
det Vestre.

Rein i kikkerten
Utsynet er svært godt herfia og vi
saumfarer terrenget fbr dyr - enn-
skjønt vi har lita tru på å finne noen
her. Derfor går det en iling gjennom
meg når jeg i Svartebergnutan får
sjå en liten f'lokk på beitetrekk mot
Mkbekkfjellet. Etter nitidig grans-
king finner vi ut at det er en bukke-
flokk, men på feil terrengl

Etter enda mere bruk av kikker-
ten, plukker vi også fram fem dyr
som beiter mellom steinene noen
hundre meter inn for Steinbua ved
Sletteid, der vi skal Iigge!

Så har altså dyra begynt å kom-
me tilbake til trakta da. eller er det
etternølere som er på trekk videre
øst- og sØrover?

Vi legger nå en framryknings-
plan mot Steinbua. Når vi kommer
nærmere, ser vi det er bukker og
etterhvert legger de seg til ca 300 m

mot bua.
På ca 100 m avstand serjeg den

minste bukken nok er en 2 l/2-
åring! De dreier ved bua og går opp
i nuten bak bua. Men nesten samli-
dig får jeg fra vinduet Øye på en
liten flokk - og her er det mindre
dyr med - vest på Sletteidnibba.

Kveldsjakt
Vi bestemmer oss raskt for å ta ei
lita kveldsjakt på disse. Da vi kom-
mer på stedet hvor vi så dem, er de
søkk borte. Savner i pyeblikket elg-
bikkja mi, som ganske lett ville ha
markert i hvilken retning de hadde
dratt. Nå blir det å lete i det noe
kuperte terrenget, men samtidig pas-
se seg for vinddraget så de ikke blir
støkt. Endelig, ganske h6gt oppe,
kornmer vi i hælene på dem - ulen
at de merker noe til oss. De er på
beitetrekk; beiter litt, springer litt og
hele tida er noen i bevegelse fram-
over. Jeg får ganske umiddelbart
øye pfL ei lita simle som hinker på
tre bein - venstre fiamfbten benytter
ho seg ikke av.

En jegers plikt i et sånt tilfelle,
er å satse alt på avliving av det
skadde dyret! Terrenget er slik, med
s@kk og små nuter, at det er lett å

komme innpå dyra. Når dyra blir
borte bak en nut, er det rask spring-
marsj fram til denne og titte forsik-

tig fiam. Bare 30-rl0 m fbran rneg
beiter dyra seg oppover ei slukt.
Den skadde er litt opp og bak de
andre, og på 60 m hold tar den halv-
annetårige simla farvel med det fiie
Vidda-livetl

Skaden sitter i venstre fram-
klauv, med et skudd gjennorn klau-
vn. Ettersom dette er fprste jaktda-
gen vår av ei ukes iakt, sikrer vi
kjøttet for rapportering til oppsynet
som vi rel vi ril komme igjennom
til med telefbnen i bua!

Dagen etter et ufyselig vær
Det blir sein kveld; vi skal også
klargjØre båten, finne fiam f'em garn
og sette dem.

Morgenen etter er det et ulyselig
vær! Garna gir oss en fiskefangst på
zt.5 kg, den største rundt kiloen. Vi
blir værende i bua utover dagen,
helt til Tore Fæhn kommer. Han
hadde sagt h;rn ville ta seg en tur
innover til oss, men ikke trodde vi
han rille komme idette grisevrlet.
Men fjellvant og kjent er nok denne
karen og godt fjellf-ølge hadde han
sammen rned.jåmthunden sin.

Utover dagen letner været og r i

tar oss en eftastur i nærområdet.
Tore vil g;erne syne oss et gammelt
bostelle - rester av ei steinbu i nord-
vestre enden av Nordtlønna. Denne
rnener han har blitt brukt til veiding,
tbr reinstrekket går rett ut fbr bua.
Sjeldent har r el en .'teori ,, slått til
som den gorde for oss en time
etteryå!

Vi går om steinbua og ser nesten
hardtrakkr veg etter reinen. både
opp og ned dalføret! Og steinbua -
ja, den ligger innenfor bogemål fra
reinstråkket!

Tar feil av simle
og halvannetårig bukk!
Rett ut lbr dalsøkket går vi oss på
en liten dyreflokk, flere av dyra tar
ut i retning mot Viuvasseggi. rnens
Tore i farta ser noen dyr som trekker
østover langsmed Nordtjønna. Disse
mener han vil komme opp og trekke
ut igjen forbi steinbua. Vi går derfor
tilbake og holder Øye med dalsøkket
innover. Og det går ikke lange tida
lgr dyra kommer over bakkekam-
men og begynner å beite seg utover
dalsøkket rett mot oss.

Vi står ved ei dyregrav, men
krabber litt hpyere i terrenget og
legger oss til å vente.

Jeg har sett meg ut en halvannet-
årig bukk - litt lys i pelsen, så den er
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En klar, fin høstdag kan en sjå tvert over Hardangervidda. Her sitter vi på Slett-
eidnibba på østfiella og ser Hårteigen stikke opp sin karakteristiske form nesten

60 km borte ivestfiella!

godt kjennelig. Dyra girr fbrbi stein-
bua og pir kniippc 100 rn avstancl lar
jeg skuddet gir. Dyret markerer trefT,
nren legger i full tart etter de andre
som drar inn dalsøkket. Etter 40-50
m springmarsj gjpr dyret kollbiattc
og blir liggende.

Vi blir liggende til de andre dyra
er helt ute av syne, og går så fi-arn.
Jeg blir stående fbrundret og sjå på
ei sirnle sorn ligger der. et dyr tem-
melig lik halvanr-retåringen jeg så

meg ut! Her har dyra tydelig bytta
plass under gangen og så hnr jeg
ikke vært n@ye nok med i,i sjå etter
<<Lltstyret>> til dyret tBr jeg trekte av!
Heldigvis har jeg sirnle/ungdyrkort,
men mismodig blir jeg over å ha felt
ei kalvf'ørende simle - ettersom ho
har mjølk i juret.

Den store gleden ved å f-ellc et
dyr på en human måte, er med ett
borte! Tenker på kalven som går
igjcn. Heldigvis har Tore et kalve-

kort på lomma og han går etter flok-
ken fbr å sjå om kalven komrner til-
bake. Men han ser ikke noen kalv
utover kvelden, og ikke ser vr noen
kalv de senere dagene heller. Trøs-
ten må være at kalven kanskje er
skutt fi-a rnora tidligere! Simla veier
27 kg og er fbrsåvidt ci bra simle,
men noe til års og n'red nedslitte ten-
ner.

Onsdag - blikkstille
og stekende varmt
Om kr elden er det garnsetting og
etterpå et trivelig lag i buer, god mat
og ikke minst fbrteller Tore on.t

Maarfjelleiendommen og karnskje i
særdeleshet om Sletteidornrådct -

som er hans kjerneornråde! Interes-
sant er det å høre orn lakseforsØket i
Sletteidvatna, tarnreindrifia i områ-
det, historia om steinbr-ra vi nå ligger
i. om kanalgravinga for lang tid til-
bake som skulle overl?re vatn fia

Vestre tjØnna til NordtjBnnal
Morgenen etter er det tindrende

klal himmel etter ei kald natt.
Mårrirskodda ligger over vatna. Pai

sandstranda der båten ligger. er det
fullt opp av f'erske reinsspor og med
kikkcrten får .jeg Øye på cn ganske
stor f-lokk som trekker opp i Slett-
eidnibba.

På båttoftene ligger et islag etter
nattas frost, men nature n er helt
skjønn dennc morgenen.

Jan Erik og jeg drar inn en ny
fiskef'angst mens Tore starter pir
turen ut igjen - han -eår nii ut ved
Rck.'jåen or til 51 nken

Ettcr at morgenstellet ef gJort
unna, går vi ctte r opp pir Sletteidnib-
bar, men all reinen cr soffr sunket i

f'jellet! Blir lenge lig-eende ved var-
den. Et tantastisk skue. En scks mils
veg i luftlinje i nord-vest stikker
Hardangerjøkr-rlen opp iskappi,r si.

Nesten l'ett i vest, rnen litt kclrtere
avstand enn til Jøkulcn, te-qner Hiu-
teigen sin karakteristiske hatt i hori-
sonten. Ja. herfia ser vi fi-a ende til
annen og en kan trll at mesteparten
av Hardanger-vidda nasjonalpalk.
kan cn favne helfial

Rein overalt
Endelig får vi dyr i kikker-ten. En
stor brun klump. mange hundre dyr
i flokken, er på jarnt sig opp Kall-
ungsjainibba, dreier østovcr denne
og blir borte i et dalsØkk. Ei stund
etter kommer en ny, men mindre
flokk fia Storsteinflotti og blir borte
i det samme dalsøkkct. Terrenget
dyrene forsvinner i, liggcr r-rtafbr
vårt jaktl'elt. nrcrr sjøl er jeg intercs-
sert i det sentrårle trekkornrirdet og
kanskje attpri til komme på fbtotrv-
stand.

Vi går over Ørnedalen og setter
oss i ei varm sydskr-åning der dyra
fbrsvant. Og her får vi sannelig syn
fbr ei eldgarnmel trckkrute: strøpt
s.lmmen av Kallungsjånibba og ter-
renget øst for denne. Det er helt
haldtrakka av reinsf'øtter i dnlsØk-
ket. Vi får også Øye pir dyreflokken,
dcn står nå i Slettebunuten og litt
sval vind trekker kanskje rundt
nuten. Mens vi fbrtærer nista vår,
blir clyreflokken plr-rtselig borte -
ingen av oss legger rrerke til at den
forsvinner, den er bare borte når vi

Endelig falt halvannet-åringen, 25 kg
var vekta. Med å ta seg litt tid og "5e1-
tere), dyra, var det ikke så vanskelig å
finne ett og ett halvtåringer, likevel!
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neste gang speider nedover mot
nuten:

Vi legger kursen nordover igjen
og fra f-ørste høyde får vi sjå rein
over alt nordafor oss. Nordover hele
Viuvasseggi går det spredd med
rein. I Storsteinflotti trekker mange
flokker og trlle har de kurs sØrover -
mot oss. Jeg åler meg fram mot en

flokk som har stoppa opp, 60-70 m
rett ut f-or meg står de, ganske pas-
sende fbtohold. Under fbtografe-
ringa eksponerer en halvannet-årig
bukk seg tydelig, går og beiter i
hpyre flanke. Jeg åler litt tilbake, får
tak i geværet, fram igjen og jakt-
sjansen er like god. Nå endelig det-
ter den vesle bukken jeg skulle hatt
da simla falt!

Ny fbtografering og ei lbrsiktig
st@kking av flokken, vi må komme
oss til bua!

Anna vær, men fortsatt
rein rundt steinbua
Dagen etter, torsdag, har været for-
andra seg totalt, tåke, regn og rett
ufyselig. Jakta er over lbr vår del, så

vi tar det med ro. Om kvelden en

Iiten fototur opp til det Vestre Slett-
eidvatnet. Finner kanalen Tore snak-
ka om, her ligger også kalkings-
>båten> som brukes under kalkinga
av vatnet.

Da jeg kommer ned til buene
igjen, har en reinsflokk kommet
trekkende langsmed nordlandet av
Nordtjønna og slirtt seg til ro inna

steinbua. Dette er fjerde dagen vi er
inne ved Sletteid og alle dagene har
vi hatt rein rundt oss - du for etjakt-
område!

Fredag, den f-emte dagen, har vi
tenkt oss inn på Falkesåta. Skulle
egentlig gått til Lågaros, men tida
blir no for knapp lbr oss. Værmes-
sig er dagen bra, overskyet med
gjennombrudd av sol innimellom.

Jeg går og ser på beiteforekom-
stene. Er her i vinterbeiteområdet
for reinen, men overalt er det tyde-
lig slitt og i tillegg mye impediment.
Det er ikke til å undre seg over at
tennene slites hardt når dyra må
gnage steinlav!

Reinen beiter rundt oss
Fra Falkesåta ser vi mye rein i Viu-
vasseggi og de er på trekk sørøst-
over. I dag er det bare fotografering
det gjelder og vi går over ved Stein-
tjØnnan og Iegger oss i kursretning-
en til dyra. Etterhvert kommer de

innpå oss på 30-40 m, ja, de nær-
meste dukker opp bare 20 m unna,
men det er bak meg og jeg kan ikke
snu meg fbr fotograf'ering. I en halv-
times tid blir vi liggende med dyra
rundt oss - flere hundre dyr og det
artige er at de aldri får greie på at vi
er der!

Flyfrakt ut igjen
Lgrdag skal vi ut igjen, med f1y,
men det er gråvær og skodda kom-
mer og går. Jan Erik går ganske tid-
Iig, han må gå og ta båten tilbake til
Stegaros. Jeg pakker og rydder og er
spent på om flyet kommer inn. Den-

Hver dag vi lå i steinbua ved Sletteid, hadde vi reinsdyr oppi steinura innenfor
bua. Det var til tider vanskelig å komme forbi dem uten å strø dem, men tilbake

kom de - mest bukker!

Bukkefl okk <<blokkerer>> Yegen
tilbake!
Vi må være raske med slaktinga, fbr
spyflua er helt desperat. Til og med
en hudbrems faller ut av reinens
hårlag og ned i en liten vasspyll.
Den humlelignende store llua får
jeg fotografert. Fælt at et sånt pent
insekt kan være en sånn fryktelig
plage fbr reinen !

Kveldsturen heim til bua ved
Sletteid blir trivelig. Passelig bgr å

bære på (bukken veide 25 kg), lett-
gått terreng, perler av en natur, små-
dotter med rein her og der og forsy-
ne meg; ligger det ikke en bukke-
flokk på stranda ved Nordtjønna,
akkurat på det trangeste under ber-
get der vi må gå lbr å komme fiam!

En dag gikk vi ut bare for å sjå på reinen og fotografere. Vi la oss til i litt steinete
lende og en stor flokk, 3-400 dyr, beita seg opp til oss og videre forbi oss.
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ne dagen prøverjeg ikke kikkerten i
det hele tatt. h;rr sett så mye rein de
loregående drrgene. ct jcg er '.mct-
ta> !

Nesten på slaget som avtalt
durer <Valdresfly> inn over Nclrd-
tjønna og takser inn på sandstranda.

Ny jeger og fisker tBlger med
inn og til forhåpentligvis så mange
flne opplevelser som vi har hatt!

Med flyet ut er det bare en liten
svipptur før vi lander ved Synken,
med iilt utstyret, kjøttet og fisken og
sparte oss for minst to dagers
bæring til båten !

Reinen styres av vinden!
Jeg har lenge tenkt på Hardanger-
vidda, lest mye om den og @nska
meg dit. Når initiativet f'Ørst ble tatt

om en tur, ble det full klalf på alle
forventningene. Maarfjell Sameige
hadde <nøklen> til rike naturopple-
velser og jeg må si. at en fplte seg
nesten som en <luksusjeger>> med
jakt på et såpass stort og aktuelt ter-
reng, uten å sjå andre jcgere i ei hel
uke!

Men slik var det med leinen på
terrenget uka vi var der. De som lir
ved Sletteid uka før oss, måtte få
jakte på Stegaros-f'eltet fbr å få fylt
kvota! Og i ettertid har.jeg fått greie
på at Sletteidterrenget var tomt tbl
dyr etter at vi reiste og det fbrble det
resten av jakttida - som varte ut sep-
tember månedl

Men det må jeg også si; skal en
ha glede av et slikt fjellopphold,
spesielt med reinsjakt som mål, er
det viktig å sette av rikelig n-red tid.
Og en må bruke tida - når det er
værlig - til å gå i terrenget, ikke bare
sette seg til ved faste trekkveier. For
reinen har sine beiteområder og den
kan dukke opp hvor som helst og
ikke minst når som helst, men husk;
den styres av vindretninga! I

En anna morgen var det tindrende klart da morgenskodda hadde trekt vekk. Nordtjønna ligger blikkende stille
og Sletteidnibba er det blitt to av! Denne morgenstunda hadde reinshopen gått attmed vatnet,

og satt sine mange spor i sandstranda der vi hadde båten liggende.

i.{:i .

Vi hadde noen fine morgener ved Sletteidvatna. En morgen var østhimmelen
intenst gul og vatnet lå tindrende klart og speilet himlen.

30



VILLREINEN 1998
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Hardangervidda villreinområde
Areal for villreinjakt 1997:

8130 km'
Statsallmenning: 2488 km':
Privat graunn: 5642 km'
Fellingskvote 1991: ca 9600 dyr

Kvotefbrdeling:
Simle/ungdyr: 6o0/o

Kalv: 3ook
Frie dyr: 10%
Jakttid: 20/8-30/9

Tildeling og felling på Hardanger-
vidda 1997:

Kommune

Ulvik
Eidflord
Tinn
Vinje
Aurland
NoreiUvdal
Hol
Odda

Ullensvang

Rollag

tildelt felt fellingsprosent

5t1 156 30.2

1406 499 35.5

I 334 628 47.\

1785 881 49.4

30 t 23.3

1701 128 1.5

464 20 4.3

I1t6 509 45.6

1218 591 49.0

25 I 4.0

9596 3426 35,1

Oppsynstjenesta
Oppsynsutvalet tor Hardangervidda
(OFH) avvikla med jakta 1997 sitt
ansvar for villreinjaktoppsynet på
Hardangervidda, etter å ha vært i
virksomhet fia 1984 (14 iaktsesong-
er). Hardangervidda Fjelloppsyn as

overtar lia 1998. Rapporten fia siste
års jakt er skrevet av Sverre Tveiten
(OFH) og Torleif Fresvik (Hardang-
er Politikammer) og den er utfyllen-
de om det som har skjedd under jak-
ta.

Oppsynet besto av 13 oppsyn
engasjert av OFH og l0 politifolk
fra tilstøtende Iensmannskontorer/
politikammere.

Oppsynet utførte
fglgende kontroller:
- 800 villreinjegere
- 30 fiskere
- 20 småviltjegere
- 80 kontroller av regelverket for

verneområde
- 20 andre kontroller i forhold til

villreinområdet

Registrerte forhold
- 20 rapporter/politianmeldt
- 60 OPS-saker
- 6 ureglemessigheter med kort
- 3 tilfeller av uforsvarlig skyting
- 95 skadde dyr sett av oppsyn
- 20 skadde dyr avlivet av oppsyn
- 20 skadde dyr ar livet av jeger
- 25 dyr funnet døde

Anmeldelsene fordeler seg slik:
- 6 inhuman jakt m.v.
- 2 felling av feil dyr
- 6 feit ved kontrollkortet m.v.
- 4 jakt på feil område
- 2 kunne ikke forevise betaltjeger

avgift
- Skadeskytingsprosenten kom ut

med 4.1.

Kommentarer
fra oppsynsledelsen
Kontrollkort: Manglende her er
gjengangere; grunneiere/kortutskri-
vere leverer ut kort med manglende
påskrifl, og manglende underskrift
av jegere. Skjæringsrutinene mang-
ler hos mange jegere, Iikedan utfyl-
ling etter jakt. I forhold til kontroll-
kortet ble det gitt 35 muntlige
advarsler i 1991 . Sammenslåing av
jaktfelt/overdraing av kontrollkort:
Dispensasjonen som åpner for at
fellingstillatelsen kan brukes på
andre vald enn der tillatelsen er
skrevet ut på, begynner nå å gjøre
seg gjeldene med full tyngde! Her
er det et stort potensiale for å hpyne
lellingsprosenten. men grunneieme
må fglge opp med et regelverk om
samjakt som er lett å håndtere fbr
jegerne og oppsynet.

Våpen og ammunisjon; fremde-
Ies er det mange som ikke handterer
våpen og ammunisjon slik det skal
gjØres og tbrslaget om å innføre
magasinspelre har gått igjen i opp-
synsrapportene i f'lere år. Med så

store kvoter og rnange jegere som
det nå er på Hardangervidda, så står

@nsket fremdeles ved lag! Jaktut-
øvinga: denne ble det gjennom en
folder til alle jegere fbkusert på ville
bli prioritert fra oppsynets side. Det-
te på bakgrunn av stor kvote, mange
jegere og til en viss grad overgang-
siakt.

Men med reinens trekkmønster siste
høsten, ble det ikke de helt store
problemer i så måte. Bortsett fra i
Hansbuområdet i Ullensvang, der
presset ei tid var vel stort. En av
årsakene her er at det bare er et
fåtall jegere fia Ullensvang som får
jakte i området sØr for Normannslå-
gen innen Eidfjord. Resultatet fra
jaktutgvinga ble at seks jegere ble
anmeldt fbr brudd på $19 i Viltlova,
i tillegg ble det gitt 25 muntlige
advarsler for <ikkje tilfredsstillande
jaktutpving>.

Infbrmasjon; denne ble gitt til
jegerne i egen folder, men oppsy-
nets erfaring er at mange jegere ikke
leser denne, derfor vil oppsynet i
framtida drive inlbrmasjon ovenfbr
jegeren på stedetl Info-telefbnen
foreslås nedlagt. Det presiseres at
korlselgerne har en vid informa-
sjonsplikt om fbrhold på Hardanger-
vidda og under jakta.

Fra sluttkommentaren: Politiet
og oppsynet hrr som primæroppga-
ve å drive forebyggende arbeide,
slik at ulovligheter ikke oppstår.

Med den låge fellingsprosenten
som vart 1 1991, ligger det et stort
potensiale i å 1å øke 1'ellinga innen-
for kvoten. Her nevnes samarbeidet
som fjellstyra i Odda, Rpldal og
Ullensvang etablerte, med at de
åpna områdene sine siste uka for
allmenningsjegere fra andre deler av
Hardangervidda.

Det nevnes også en endring av
jaktkulturen, ved at mange jegere nå
setter sin lit til mobiltelefonen! Det-
te gjør at mange jegere blir sittende
heime som <telefbnvakt> og vente
på beskjed fia Vidda - om at nå er
reinen kommet, men i mange tilfel-
Ier har reinen dratt videre når jege-
ren kommer opp! Med så store kvo-
ter som i 1991 har mange jegere fle-
re kort. Dette kan være bra for å
hindre store jegeransamlinger, men
ofte er en jeger fornByd når han har
felt ett eller to dyr, og kommer sjel-
dent ut på ny jakt for å nyttiggjøre
seg de resterende korta. Her må
jegeren levere inn ubrukte kort så

snart han vet han ikke kommer mer
i veg på reinsjakt - slik at andre kan
benvtte dem! I
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Hardangervidda - tiltak for øktfefling

Hardangervidda villreinområde
har i dag flere villrein enn det
som er målet i gieldende drifts-
plan og som ut fra dagens viten er
forsvarlig med tanke på beiteres-
sursene. I forsøk på å redusere
stammestørrelsen har det derfor
de siste to årene blitt forsøkt med
ulike tiltak for å øke avskytingen,
uten at det har lykkes å ta ut mer
enn tilveksten. Hardangervidda
villreinutval vil derfor våren 1998
legge frem en 3-års plan med
ytterligere tiltak for å kunne nå
målet på 10.000 vinterdyr.

Hardangervidda er leveområde for
vår stØrste villreinstamme og har i
dag el tellende villreinareal på

8.134.907 dekar. Et areal stØrre enn
fylkene Vestfold og Østfold til sam-
men. I dette området var det vinte-
ren 91198 trolig mellom 14.000 og
17.000 villrein. Et antall tilsvarende
det vi tinner i alle de andre villrein-
områdene til sammen.

I gjeldende driftsplan fbr vi11-

reinområdet (199-5 - 99) er det satt
som mål å holde en stamme på
rundt 10.000 vinterdyr, altså atskil-
lig færre dyr enn det som finnes i
dag. Uten en reduksjon av stamme-
stØrelsen vil dette kunne 1å store
negative effekter fbr beitet og der-
med områdets bæreevne. Noe som
igjen vil gå ut over statnmens kon-
disjon og livskraft. Hardangervidda
villreinutval gjennomfgrte derfor
ulike tiltak i 1996 og 1997, i et fbr-
søk på å øke fellingen og dermed
redusere stammestØrrelsen.

Gjennomførte tiltak for økt f'el-
ling
'r Hjorteviltforskriftens $ 2
Villreinen er under jakta ikke jevnt
fbrdelt mellom alle vald. For at alle
skal få ta del i jakta og for at hele
kvoten skal kunne bli benyttet, er
det nØdvendig med valdsamarbeid. I
hjorteviltforskriften heter det imid-
lertid at f'ellingstillatelsen kun er
gyldig på det valdet den er utstedt
på, såfremt det ikke foreligger
offentlig godkjent samjaktsavtale.
Dette er Iite hensiktsmessig med
tanke på å ha en effektiv og smidig
samjakts- og overfgringsmulighet.

TEKST OG FOTO SVEIN ERIK LUND

Det ble derfor toreslått at f'ellingstil-
Iatelsene skulle kunne overføres
mellom vald uten at det måtte tbre-
ligge offentlig godkjent samjaktsav-
tale. Direktoratet for naturforvalt-
ning har på bakgrunn av dette fra og
med høsten 1995 gitt dispensasjon
fia hjorteviltforskriftens S 2 (lf $

l7) som sier at: <Fellingstillatelsen
er bare gyldig i det godkjente vald
den er utstedt for.> Konkret har det-
te gjort det mulig for rettighetsha-
verne å overføre kort mellom valde-
ne uten å måtte ha ofl'entlig god-
kjent, skriftlig samjaktsavtale. Ret-
tighetshaverne har kunnet bli enige
seg i mellom og avtaler har kunne
blitt inngått når som helst, også
under jakta. Denne ordningen er
både smidig og eff'ektiv med tanke
på pkt f'elling. Uten denne ordning-
en vil det i praksis bli meget van-
skelig å få god f-elling på Hardang-
ervidda og det er helt avgjørende for

lbrvaltningen av stammen at denne
ordningen får fbrtsette.

'r Etterskucldsvi,s betctling av fel-
lingsavgiften

Villreinutvalet Ønsket å gøre
noe aktivt for å bedre valdsamarbei-
det og få en mer effektiv utnyttelse
av fellingstillatelsene. Det ble derfor
høsten 1996 og 1997 laget en avta-
lepakke som rettighetshaverne fii-
villig kunne slutte seg til. I avtalen
lå det ulike krav med hensyn til
vrldsemalbeid. både med tanke på
areal på fellesområde og om valde-
ne var sentrale vald eller utkant
vald. Det var videre et krav til pulje-
jakt på en viss andel av fellingstilla-

telsene som samarbeidsområdet dis-
ponerte. Begrepet puljejakt ble her
brukt for fellingstillatelser som i
l6pet av jakta hadde blitt benyttet av
minst to lbrskjellige jegere til ulik
tid. Dette kravet var satt for å tå fle-
re fellingstillatelser til fjells i lengre
perioder, og unngå en situasjon hvor
fellingstillatelser blir liggende
ubrukte i store deler av jakta.

Vald som undertegnet slik avtale
med villreinutvalet fikk anledning
til etterskuddsvis betaling av fel-
lingsargil'ten og behøvde da kun å

betale for faktisk felte dyr. Ordning-
en med etterskuddsvis betaling av
fellingsavgiften ble her benyttet
som et positivt virkemiddel for å få
fortgang i prosessen med å bedre
samarbeidet mellom valdene.

Høsten 1997 hadde 1'77c av val-
dene på Hardangervidda slik avtale
og disse representerte 68o/n av det
totale villreinarealet. Oppslutningen
varierte imidlertid mye fra kommu-
ne til kommune og fra område til
område innad i den enkelte kommu-
ne. Generelt var det best oppslut-
ning blant vald og områder som har
hatt usikker eller dårlig jakt de sene-
re årene. mens gode vald sluttet dår-
ligere opp omkring tiltaket.

Det råder liten tvil om at tiltaket
har hatt positiv efl'ekt på fellingsre-
sultatet, men hvor stor ef-fekten har
vært er dessverre vanskelig å måle.
Dette skyldes hovedsakelig det fbr-
hold at alle felte dyr blir registrert
felt på det valdet f-ellingstillatelsen
er Lltstedt på, uavhengig om dyret er
felt på dette valdet eller ikke. Med
den utstrakte overfgringen av l'el-
lingstillatelser som det i dag er på

Hardangervidda fører dette til en

meget rnisvisende t-ellingsstatistikk.
Dersom det på kontrollkortet hadde
vært en rubrikk for påfpring av
valdnummer på det valdet dyret f'ak-
tisk blir felt på, så hadde det vært
mulig å rnåle efl-ekten av samar-
beidsavtalene. Det er imidlertid opp
til DN om de innføre en slik rubrikk
på kontrollkortet og dermed gi loka-
le forvaltningsorgan mulighet til å

måle effekten av igangsatte forvalt-
ningstiltak.

Etterskuddsvis betaling av fel-
lingsavgiften som et positivt virke-
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middel fbr å få økt samarbeid har
hatt god virkning og en er godt på
vei med å br:yte ned den frykten som
mange har hatt når det gjelder vald-
samarbeid. Det viser seg imidlertid
at samarbeid i all hovedsak fbregår
mellom vald innad i samme kom-
mune og det er få samjaktsavtaler
på tvers av kommune- og fylkes-
grenser. Det er imidlertid mange
signaler som tyder på at dette er i
ferd med og bedre seg og fbrhåpent-
Iigvis vil vi se en pkning av slikt
samarbeid i årene som kommer.

* Kortbank
Villreinutvalet opprettet høsten
1997 en kortbank hvor målet var å

fbrmidle kort lia vald med over-
skr-rdd av kort til vald som hadde
behov fbr f'lere kort. På denne måten
ville kvoten bli utnyttet bedre og en
kunne unngå at kort ble liggende
ubrukt. Ordningen ble gjennomfprt
ved at villreinutvalet kjøpte kort fia
vald og solgte kortene videre til
vald som Bnsket flere kort. Ordning-
en fikk imidlertid ikke den oppslut-
ningen som villreinutvalet hadde
håpet på. Det var mange utkantvald
som ønsket å selge simle-/ungdyr-
kort og kalvekort, men det var kun
ett vald som Ønsket å kjøpe denne
typen kort. De som kontaktet villrei-
nutvalet for å kjøpe kort Ønsket kun
fiidyrkort og det ble slik et stort
misforhold mellom tilbud og etter-
spØrsel. Villreinutvalet har derfbr
vurdert å ikke viderefpre denne ord-
ningen.

't' Jaktla g på sturs almenningen.e
De ble høsten 1997 gttt dispensa-
sjon fia $ -5 i Forskrifi om korttyper
og prisrammer for fiske, småvilt- og
villreinjakt i statsalmenning, som
sier at jaktlag på statsallmenninger
kan bestå av inntil tre personer. Dis-
pensasjonen medf'ørte at det kunne
dannes jaktlag på inntil 5 personer.
Fem av seks fjellstyrer benyttet seg
av denne muligheten og ordningen
fungerte bra og ble godt mottatt av
allmenningsjegerne. Dette er derfor
en ordning det vil være ønskelig å
videref'øre.

* ForLenget jakttid
I de nye jakttidene som ble innført
1. april 1997 er jakttiden for villrein
fastsatt fia og med 20. august til og
med 30. september. Jaktiden ble
med dette fbrlenget med fem dager
og de aller fleste vald på Hardanger-

vidda benyttet hele jakttiden. Vill-
reinutvalet sin kortanalyse viste at
5,1a/a av alle dyr som ble felt høsten
1997 ble f'elt etter den 25. septem-
ber.

* Orienteringsmøter
Ved gjennomfgring av nye tiltak er
det meget viktig med informasjon ut
til rettighetshaverne og at de får
være med på prosessen. Villreinut-
vtrlet har derfor arrangert flere kom-
munevise m@ter med rettighetsha-
verne i tillegg til den skriftlige
infbrmasjonen som har vært sendt
ut. Spesielt infbrmsjonsm@tene har
vært av stor betydning. På disse
møtene har villreinutvalet kunne
informere og oppklare rnisforståel-
ser, samtidig som utvalet har fått til-
bakemelding fra den enkelte rettig-
hetshaver. Det har på denne måten
blitt opprettet en god dialog mellom
villreinutvalet og rettighetshaverne,
noe som er helt nødvendig for å få
realisert nye tiltak.

Tre-års plan
Hardangervidda villreinutval vil
våren 1998 legge frem en plan med
tiltak fbr å redusere stammestørrel-
sen ned til 10.000 vinterdyr innen
tre år. Planen bygger i stor grad på
erfarinsene fra de tiltakene som

allerede har vært prBvd og innehol-
der både ordinære og ekstraordinæ-
re tiltak. I skrivende stund er planen
ennå ikke helt ferdig. men vil trolig
inneholde fplgende punkter:

+ Kvoter og kvotefordeling.
'; InnfBring av nye kontrollkort,

hvor en kalv er inkludert i alle
kortene.

x Fjerne <straks-begrepet> fia kon-
trollkortet.

* Samjaktsar luler som gir elter-
skuddsvis betaling av fellings-
avgiften.

* Jaktlagsordninger.

" Puljejakt - dvs. salg av kort i kor-
tere perioder av jakta.

x Jegerkontrakter.
{' Felles annonsering av jakt.
* Nattelredningen kortes inn.
* Jaktfiie soner.
* Transporl mu ligheter.
'k Bedre kontakt mellorn jegerog

oppsyn.

Planen blir lagt frem på vårmØtet
for Hardangervidda villreinområde
og vil fbrhåpentligvis bli godkjent
av fbrvaltningsmyndighetene. Da
gjenstår det bare å få realisert tilta-
kene og Pnske jegerne lykke til med
høstens tyngste arbeid - villrein-
jakta!

Hardangervidda har en fin stammestruktur og bra med stor bukk. Andelen av fri-
dyrkort har imidlertid vært lav de siste årene. Dette da hovedtyngden av avsky-

tingen er lagt til produksjonsdyr, i torsøk på å bremse tilveksten og dermed lette
arbeidet med å redusere stammestørrelsen.
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Nyebukkane har funne seg veninner
TEKST IVAR LONGVASTØL FOTO ARVID ASEBØ

Reinsdyrbukkane fiå Røros har fun-
ne seg kval si veninne og ser ut til å

trivast i den nye flokken sin, som

held til i fjellet mellom Naustdal og
Hyen. -Dette ser svært lovande ut,

melder oppsynsmann Leidulv
Vonen. Men først til våren får han

svar på om nyebukkane har giort
jobben sin.

Leidulv Vonen og Arvid Asebø
studerte reinsdyra tidlegare i haust.

Då var heile flokken på 80 dYr sam-

le i Svuftevassbotnen. på same sta-

den som to andre naustedglingar
skaut ulven for 4l år sidan. Lengst
vest i trekkområdet til flokken.
Arvid ÅsebØ har teke bileta som
fbrtel om ro og harmoni. -Alt tYdar
på at dei nye bukkane har firnne seg

sodt til rette, understrekar Vonen og
Åsebø.

Treng nytt blod
10. november var det eit år sidan
fire tamreinbukkar frå Brekken ved
Roros vart sleppte fri på Åstøylen i

Hyen. Det gjekk berle ei god veke
etter sleppet i flor haust til dei fire
hadde nærma seg dei andre.

Føremålet er å syte for nYtt blod
i flokken som har gått i fjellet her
sidan 1948. E,ldsjelene i FØrdefjella
Villreinområde har ei tid vore redde
tor innavl. -Det har vorte stadig flei-
re kvite dyr i flokken, og nokre av

dei har et visst albinopreg. Difbr var
vi medvitne på å plukke ut mØrke

bukkar frå Røros, fortel Vonen.

Jerv herja i flokken
I 1960-åra talde flokken kring 100

dyr, men ein jerv (eller to?) heldt På
å rydde ut heile flokken i 1981. Ber-
re 1l dyr var igjen då jerven vart
skoten 16. mai 198 I . Heile 70 jegrar
var med på jakta aust fbr Storevat-
net i Hyen, og det var den same Lei-
dulv Vonen som skaut reinsmorda-
ren. Deretter f'ølgde l0 år utan jakt-
l6yve, slik at flokken f'ekk høve til å

byggj. seg opp igien.

vanskeleg å sjå om paringa var vel-
lukka, melder oppsynsmannen.

Skaut gamlebukkane
Alt var i alle høve lagt til rette for at

dei halvtamme rBrosingane skulle få
komme til og blande blod med dei

ville fiordingane. Under årets jakt
var det nemleg gitt lgyve til f-elling
av file storbr-rkkar og tre mindre
bukkar. Dersom nokon derimot
skaut f'eil, og trefte ein bukk med

I haust er det første gongen nye-
hukkane hrr hutt sjanscn til å Parc
seg. SpØrsmålet er om flØrtinga htrr
resultert i meir enn venskaP med
kvar si utvalde simle. Vonen har
fglgt dyra i mange år, men det er

første gong han har sett ein bukk gå

på ryggen av ei simle. -Atte sekund
skal visst vere nok, men det var

raut eller gult merke i gyret, måtte
jegeren bu seg på å punge ut med l0
000 kroner i bot. Ingen gjorde den

tabben.
Berre ein av dei gamle storbuk-

kane lever att etter jakta i år. Han er

framleis kongen i f-lokken, sjøl om
han tek Iivet svært med ro no etter
paringsticla. Då Vonen og Åseb6
studerte dyra fbr ein månad sidan,
var gamlebukken svært utmagra.
Sidebeina viste tydeleg giennom
skinnet og magen var heilt <<borte>>.

-Det er heilt normalt, men då eg

såg reinsdyra under sauesankinga,
hadde garnlingen full kontroll. Ing-
en var i tvil om kven som var sjef'en,

fbrtel Vonen. Han merka seg at

nykommurane. som no el' to og eil
halv år, var i langt betre kondisjon i
haustfJellet.

Håper på 20 kalvar
Leidulv Vonen håper at det skal
fødast 20 kalvar rnellom snØflekka-
ne til våren. I lgpet av to-tre år kan
det resultere i at flokken tek seg opp
til 100 individ igjen. Då kan det alt-
så bli rekord i fellingslgyve, kanskje
I 5-20, trur oppsynsmannen.

Her er det meste av Førdefiella-reinen. Ny-bukkane skiller seg ut fra resten av
flokken med mørkere Pels.

Den siste av dei gamle bukkane i flokken til høyre.
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Kjerneornrådet fbr flokken er
mellorr Astgylsf'jellet og BlåfJellet,
i grenseomr:,ida mellon.r Vonamarka
i Naustdal og Gjengedalsornrådet i
Hyen. Sirleis er namnet Fgrdef'jella
Villreinområde misvisande, meiner
naustedplingane - sjølv om den fpr-
ste gruppa vart sleppt ut i Angeda-
len i si tid. Det var ein byråkrat i det
sorn heite Direktoratet fbr jakt, vilt-
stell og f'erskvannsl'iske, som I 1961
bcstemte namnet.

Med kamera som våpen
Leidulv Vonen og Arvicl Åscbø har
stor glede av å gå i fiellet og møte
villrcinen. Går du forsiktig, er det
fullt mogleg å kornme nær, fbr rei-
nen er veldig nysgjerrig, fbrtel
Vonen. Naturfbtograf-en er tiltrekt av
mystikken som dyra omgir seg rned.
Asebø er grunneigiir og har høve til
å jakte, rnen han brukar berre kame-
raet som våpen. -Han har jaktf-eber
og like hØg puls som skyttarane, fli-
rcr Vonen.

-Eit bla hilere gir lneg \amc
<kicket> som ein jeger får når han
skyt storbukken. Dessutan ber eg
lettare heim, og eg treng ikkje ta
omsyn til jakttida. reklamerer fbto-
graf Asebg.

Jakta i Førdefjella i 1997
Orn .jakttr 1991 t F@rdefJella sakser
vi det som sto i Firda 14. november
1991

STOR PROSENT SKADESKY_
TING. Av ni tildelre f'ellingslgyve
under hausrens jakt i Førdef-iella
Villreinområde, rnåtte to kalvar og
ei simle f-ellast fbrdi dei var skadde.
Alle tre som fglgje av skadeskyting,
melner oppsynet.

Oppsyn og jegere samlet i Førdefjella. Frå venstre: Kent Sandberg, Leidulf
Vonen (oppsynsmann), Veg^ard Nordnes, Ingvard Hamre (oppsynsmann),

Bjarte Asebø og Narve Fimland.

Dette går fram av rapporten som
jaktoppsynsmann Leidulv Vonen
har skrive til styret fbr villreinområ-
det. Slik skildrar han dei tre tilf'ella:

'FKula, eller delar av kula, som
fprst felte ein storbukk giekk gjen-
nom og trefte ein kalv i lårct. Jege-
ren fann det rett å avlive kalven med
det same, og oppsynet støttar denne
vurderinga.

{'Ein jeger som hadde llayve på
ein ungbukk, oppdaga ei simle som
hadde blod på den eine framfoten.
Han bestemte scg fbr å f-elle simla,
og under fliringa vart det oppdaga
ein blysplint frå ei kule som låg
under skinnct. Oppsynet meincr
jegeren gorde rett, men veit ikkje
kvar kula kom frii.

'kOppsynet f'ekk melding om ein
kalv som gjekk åleine. Han var'
tydeleg skadd, og vart avliva. Lår-

beinet var knust, med beindelar så
store som ein nagl, og det hadde
gått verk i såret. Ein kule eller delar
av ei kule må vera årsaka til skaden,
meiner oppsynet.

Både Leidulv Vonen og leiar i
styret for villreinornrådet, Oddmund
Stgylen, meiner ar talet pir skacle-
skytingar cr fbr hBgt. Styret klerr
likevel neppe til å rapportere nokon
av fbrholda til politiet, fbrdi dei
meincr at det kan fbrklarast som
hendelege uhell. Stpylen vil diskute-
re om ein skal san-rle allejegrane til
eln prat orr haldningar f-ør neste års
jakt. -Eg trur at ein del jegrar er for
stressa. Dei treng ikkjc skytc rned
ein gong, fbr dyra spring ikkje ovcr
alle hamrar og gøymer seg vekk.
Sjansen kjent igjen, seier Vonen. I

Ny bukk! Den var vanskelig å komme innpå; ein riktig våken kar og den prektigaste av dei fire!
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Tålrymsrapp$rt frå l-ærdat-Årdal \fillreinornråde

Rapporten er gjeldane for perio-
den 1/11-96 - 1/12-97. Tilsynet har
vore utfØrt av Rein Arne Golf,
med god hjelp frå Helge Gram.
Det er brukt ca 250 timar til
ettersyn, brukt bil til ca 3500 km'
småfly i ca 46 timar og snØscooter
i 15 timar.

15 nye reinar flytta
I dagane fri 12/11 t1l l1/l l-96 flyt-

ta me over l5 nye reinar til fjellom-
r'ådet mellorn Lærdal-Ardal. Utpå
dagen den 14. blci me hindra av
været fiå å flytta fleire. Det vart
flytta tre bukkar og 12 simler. Ni
reinar vart bedøva mellom Djup og
Gyrinosvatnet og nord på Reins-
skarvet. To reinar sør fbr Fødalsnosi
i Å1 kommune. Eit dyr på Strokken
og tre reinar nord fbr Bjordalen i
Lærdal kommune. Det er teke blod-
prøvar av samtlige dyr, og to vevs-
prøvar. Fem av simlene er utstyrt
med radiosendarar med ulik lie-
kvens. Alle dyra er merka med rau-
de individnummer. Dei dyra som
vart flytta i 199-5 er merka med gule
individnumrner. slik at me kan skil-
ja dei tiå kvarandre.

Nled som referanseområde
Med bakgrunn i at det er meldt om
ein ny 300 kv linietras6 fiå Borgund
Kraftstasion til Hvdro Alurninium
sitt anlegg i Øvre Årdal, er det lgyvt
midlar til eit registreringsprosjekt.

AV REIN ARNE GOLF

Dette er ein del av eit eventuelt stør-
re fbrskningsprogram fbr å kartleg-
gr større kralilinjers innverknrd på

villreinstammar. Dette programmet
el pr. idag ikkje l-inunsiert. men
området vårt er f-ørebels teke ut som
eil av lel'eranseområda. Dette på

grunn av at me har l0 radiomerka
reinrr og lltlkken el liten og lett å ha

oversikt over. Me har derfbr i denne
meldingsperioden hatt ei svært god
oppf'ølgjing av reinsflokken, med
omlag 60 registeringar med kartre-
feranse på kor flokken har stått.
Desse registeringane har vore gjort
med småf1y eller fiii bakken. Det er
utarbeidzr eit kart. i mårlestokk
1:50000, som er påfBrt kartref-eranse
og dato på registeringane. NINA,
med Per JordhPy, har det taglege
ilns\ r|et l'or desse registreringune.

Vinteren 1997 - 34 dyr
Det har vore 34 dyr i vinter. Eit av
dyra fiå utsetting hausten 1996, har
me ikkje nokon melding på. Den
flokken som vart sett ut i 1995 og
dei nye frå hausten etter, gjekk i to
flokkar fiam til dei vart sett samla
den l. februar l99l . Reinane har for
det meste gått samla. Bortsett frir
under kalvinga, då enkelte simler
har gått ut or flokken fbr å kalva og
etter omlag ei veka oppsøkt flokken
igien. Eg har sporteikn på at enkelte
simler har gått opp til eit par rnil lrå
flokken for å kalva. Den f'ørste kal-

ven vart registrert som nyfBdt 16.

mai, men der har trr-rleg vore kalving
spreitt heilt f|arn til sluttett ilv juni.
Kalvingsområdet har i år vore fiai
vest av Krågebergsnosi, Ljøsndalen
til Hodndalen.

Ein dominerande bukk
Birde vaksne bukkar, simler og kal-
var har gått samla i flokken. Der er
l6 kalvar og omlag syv vaksne buk-
kar, tre ungbr-rkkar og 24 simler. På

grunn av det varme været me hadde
i sommar, var det vanskeleg å få det
heilt rette kalvetalet. Dyra var svært
plaga av insekt, slik at det var stor
bevegelse i flokken under beiting.
Og på snøbreane la dei seg ned og
det var då lett å oversiit ein kalv.
Under struktr-rrtellinga i brunstperio-
den vert der tell 16 kalvar. Medan
resten rv flokken ver vanskeleg å

sjå den heilt rette samansetningrt på.

då dei meir eller mindre låg i ro i
syv timar. Eg håpar å få ei heilt rett
srrmansetning noko seinare i vinter.
når me har lått skiløre i fjellet. Det
er heilt tydeleg ein bukk, nr. 4005,
som er den dorr-rinerande bukken i
flokken. Han har det mest utprega
geviret og den mest utprega atfer-
den. Men fleire av dei andre bukka-
ne er og fine, og spesielt ser nokre
av r-rngbukkane ut til snart å få ein
meir dorninant rolle.

God kondisjon
Det har i år vore fbrholdsvis brtr
med snø i flellområdet. Beiteforhol-
da i vinter har vore gode. Spesielt
har fjellryggar med nord og nord-
vestleg retning, vore tilgjengelege
som beiteomrirde. Men mykje sn@

har gjort at det har vore ein heil del
snøskred i s@r og søraLrstlege hel-
lingar. Reinen ser ut til å ha liten
respekt fbr desse fbrholda. Sommar-
beita har i år vore vanskelege med
høge døgntemperturar og mykje
insekt som har uroa dyra og etter-
kvart lite med snøbrear. Men kondi-
sjonen på reinsdyra i haust har sett
bra ut - store og fine kalvarl Flok-

Formannen i Villreinlaget i Lærdal-
Årdal, Rein Arne Golf, i aksjon med
peileantenna. Et av de merka dyra går
inne i de snødekte fjella midt på bil-
dEt. FOTO PER JORDHØY
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ken har hatt sommarbeite i området
Graveggi, Tverrberget, Kråkebergs-
nosi og SkvettbottshØgdene.

Tamrein
Nokre dagar f6r jula 1996 vert ein
stØrre flokk tamrein ført over E,16
ved Nystova og inn i området. Den
vert henta ut igjen 1. og 2. februar
1997. EIterpå er det registrert ein
rnindre flokk i fellområdet aust for
Frostdalen og nokre lå reinar vest-
over til Valdresdalen. l4 tamreinar
vert teken av eit snøskred ved Sam-
fellevatnet.

Oppsummering.
Etter at me no har hatt to kalvingar i
området og flokken er på totalt
omlag 50 dyr, kan ein seia at me har
fått ein god start på prosjektet med
reetablering av villrein i området.
Dei tette registreringane me har hatt
det sista året, er med og dokumente-
rar at reinen brukar området slik
rein har giort 1-ør. Dei går i gamle
trekkruter med kulturminne 1iå vei-
demannstida (veidemannsgraver og
bogastiller) og dei vert også jamn-
leg registrert på lokaliteter i fJellet
med stadnamn knytt til rein frå
gamalt av (Simledalane, Reinsgravt-
jørn). Kalvingsprosenten i år var på
ca J87a og kalvane ser ut til å ha
god tilvekst. Ein kan forventa at
flokken doblar seg kvart tredje år,
slik at rundt år 2000 kan me ha ca
100 dyr. Ikkje uventa trekker dyra
aust-vest i området etter kva type
værlag me har. Og sidan ein ennå
ikkje har fått avklart grensene til
Filefjell Tamreinlag, har me vurdert
det som nBdvendig å uroa flokken
slik at den ikkje har trekt fbr langt
austover. Dette krev ekstra tilsyn og
ulan rrdiomerking hadde dette også
vore mykje vanskelegare. I

Yåmnr-Ro an Vitlreinamråde
AV HELGE KILAND (SEKRETÆR FOR VILLREINNEMNDA)

Bjørnen øydela for reinsjegerane!
Under reinsjakta hausten 1997 blei det

bare felt 37 dyr av ein kvote på 70. Det
gjev ein fellingsprosent på 53. som er
den lågaste ein har hatt sidan den fyrste
ordinære jakra tok ril i 1993. Mykje av

skulda for dette blir av jegerane lagt på

den radiornerka bjørnen Låfto

Bjørnen sette bygda på styr!
Etter å ha vandra heilt ifiå Sverige kom
bjørnen hit 13. august og slo seg til i den

mest sentrale delen av villreinområdet i
nær to månader. Nå er han giitt i hi i ein

annan del av Fyresdal, men medan han

var vaken greidde han å sette ei heil

bygd på styr! Bjørnen synes nemleg
ikkie å vera særleg redd fblk. Etter å ha

kikka inn hytteglas på Finnskogane og
leika med katten på prestegarden i Lår-
dal, sknemde h:rn rnesl vitet av ein saue-

igar 1iå Fjone og ein bladfyk liå
Telemarksavisa, som ein kveld var oppe
i villreinområdet lbr å fbtografere sauer

som bjørnen hadde teke. Da dei skulle
ned att til bilen f'ekk dei sjå bjBrnen kom
etter dei. Med bjørnen mest i hælane

f'ekk dei til slutt kasta seg inn i bilen.
Etter denne episoden var det fleire son'r

ikkje hadde særleg lyst til å gå i den

delen av heia der bjørnen heldt til.

Ikkje funn
av bjørnedrept rein
Det blei derfbr ei litt uvanlig reinsjakt.
Folk kravde å få vite kor bjørnen til ei

kvar tid heldt seg når dei skulle ut i heia,
om det så bare var for å plukke noko
bær. Bjørnen blei derfbr peila både seint
og tidleg. Heia blei dermed i staden tylt
av bjørnepeilarar, saueleitarar, rovvilt-
kontaktar og andre nysgjerrige. I dette
området blei det mest ikkje felt rein.
Dette gjekk fyrst og fremst utover vald zl

i Nissedal. Det andre valdet sØr for
Napevegen hadde derimot relativt nor-
mal felling (14Vo). Mange av dyra blei
felt i ytterkantane av valdet. Også i dette
valdet var det mest tomt for rein i dei
traktene bjørnen heldt til.

Ein har ikkje sikre funn av rein drep-
ne av bjørn. Det såg helst ut til at bjør-
nen åt seg feit på sau og elgkadaver.
Enkelte sauebønder hadde store tap. Det
er funne rundt 30 sauer og lam tekne av

bjørnen, men det verkelege tapet pga.

bjørnen er nok mykje stprre. <Dødens

dal> var det ein som kalla det etter at me
hadde funne det eine sauekadaveret etter

det andre nede i Cråndalen. Og over oss

skreik ramnane ----

Gode kalvevekter
Dette året var det fyrste i ein ny drifts
planperiode. Av kvoten på 70 dyr var

det 50a/o kalvekort, 277c simle/ungdyr-
kort, l3olo rnellombukk og 1O7o fiie kort.
Ein har tidlegare år hatt litt hBg f'elling
av eldre bukk og ønskte derfor å rettc på

dette gjennom ei lågare tildeling av mel-
lombukk og fiie dyr.

Av dei felte dyra var 3oa/c, kalv,24c/o
ungdyr (hann og ho), l9a/o vaksen bukk
og27c/a vaksne simler. Det blei i alt f-elt

l8 hanndyr og 19 hodyr. Kalvevektene
var gode. Det synes fl'arnleis som om
kondisjonen til dyra er tilfiedsstillande:

\.,1\ | i,l) \ krr<

Hann 5 6(l66kg) 7(66.3kS) l8

Ho 6 I (-18.7 kg) 10 (17.6 kgl l9

Ialt I I (22.2 kg) 9 11 .r7

Lite rein i nord
Etter at reinen etablerte seg i området
fyrst på 198O-talet, har ein heile tida
venta på at reinen også skulle ta dei
nordlege delane av villreinområdet meir
i bruk. Eit par år var det også ganske

mykje rein her, men det kan sjå ut til at

desse dyra trakk atterrde til Setesdal

Austhei. Under jakta i 1997 blei det bar"e

1-elt 2 reinar tilsaman i vald 2 og 3. Des-
se valda utgjer nær 6OC/a av arealet i vill-
reinområdet. Denne delen av området
var mindre besøkt av bjørnen enn dei to
valda i sØr (vald I og 4).

Det er elles ikkje rapportert om noko

brot påjaktreglane av noko slag. Det blir
nytta jegerkontraktar ved tildeling av

kort, og i eit tilf'elle har villreinlaget gitt
bot for felling av f'eil dyr. trrir og med 4.

september var det samjakt i heile områ-
det, med unntak av dagane l.-13. sep-

tember og frå og med 21. september.
Vilireinlaget har fått tildelt kr

20.000.- til teljing av rein. Teljinga vil
bli sett i verk så snart det er nok sporsn@

og snøen har ligge ei stund. Det vil bli
nytta helikopter og teljing frå bakken.
Som grunnlag for driftsplanen er det
nytta eit bestandstal på 200 dyr, men ein

mangliu' gode registreringar av totaltal
og struktur i stamma. I
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Sfandardrartiner for minimumstellinger av rein
Lange serier mccl minimurnstelling-
cr (<totaltellinge>) fra våre villrein-
områder viser at clct har vært mange
ulike aktører i r-rtØvcr.rde roller under
disse tcllingene, noe som har med-
tørt at gjennomfBring og spesielt
rapporteringsrutinene har vat-iert
betydelig. Disse tellingenc kan med
noer.r jr"rstcringer gi langt mcr infbr-
masjon om stammen Lrtover dct sotn
har vært hovedhensikten - å få hol-
depunkt om bestandsstØrrelscn.
Blant annet kan tellingene som
dataseric utgjøre holdepunkter om
reinens arealbruk over tid.

Minimumstellinger gjennomfP-
res i mange villreinområder gjelne
pii midt- og seinvinteren. På Har-
dangervidda og i Setesdal-Rytylke-
heiene gjcnnomfpres vanligvis ikke
minimumstellinger pir vinteren, da
dissc store og uoversiktlige ornrirde-
ne el vanskelige ir telle på denne
måten (Skogland og Jorclhøy 1992).

Vi fbrsøkcr i det fglgende ii til-
nærfile oss en standard rutine, slik at
vi kan få en bedre utnyttelse av den-
ne type tellinger.

Fly og flyforhold
Det ideelle været er hggtrykk, vind-
stille og sol. Sporforholdene er
avgjørende f'or å oppdage flokkene
og tellinga bør derfor finne sted I -3
dager ctter siste snøfall. Sporsiepe-
ne avtegner seg langt tydeligere på
løssnø enn pir har-d skaresnB og de
er da relativt lette ir se selv pii lange
avstander. Bakkerekognoscring fbr-
ut tbr tellingen er en lbrdel da dette

kan gi holdepunkter om hvor flok-
kene befinncr seg. Her kan en

benytte kontarktnettet i villreinområ-
dene. På denne måten kan en spare
flytid og dermed ressurser.

I våre nordlige villreinomrirder
har en vanligvis benyttet enmotors
overvinget smirfly av typen Cessna
bitde vcd totaltellinger og kalvetel-
linger. Av dette finnes flere typer
med ulik motorstyrke. Det minste,
Cessna 1'/2. er godt egnet i mindre
og oversiktlige fJellområder, derson.t
det er korrekt lastet (max. 3 perso-
ner totalt og passende drivstofl-
mengde). Dette flyet er noe lettere å

manøvrere ved lavere hastigheter,
har lavere steilehastighet, støycr
rnindre og snur på n-rindre diarneter
enn kraliigere typer (Cessna 180 og
206). Dissc st@rre flyene har imid-
lertid et betydelig fortrinn under
mer krevende flyfbrhold og i kuper-
te flellområder, i og med at de hzrr

større motorkraft. Dette er viktig her:

da ytelsen til flyene svekkes med
hpyden ovcr havet. Stigecvnen er
for eksempel 60% bedre enn for
Cessna 172 i 6500 tots h6yde. Fly
med modifiserte vinger, vribar pro-
pell og ekstra utbygd eksospotte er
en fbrdel. da dette muliggjør en

kontrollert, langsom og rrindre
støyende flyging over flokkene.

De fleste småtly har idag GPS
(satelittbasert geografisk posisjons-
system) som angir nByaktig geogra-
fisk posision. Dermed blir det enkelt
å ungi de ulike l-lokkcnes posisjon.
samtidig som det gir mulighet fbr

navigcring etter en på forhånd opp-
satt "flightplan>. Sarnmen med
angitt klokkeslett sirvel i loggbok
som på filrnen (ved hjelp av data-
bakstykket pei kameraet), vil en kun-
ne holde orden på opplysningene
selv ved fbtograf-ering av et stort
antail flokker (l'igur 1). I tillegg til
GPS-angivelse bør loggf.ører notcre
stedsnavn fbr hvcr flokk. Det cr
svært ressursbesparende rned fbr-
håndsrekognoseling slik at flokkene
blir lokalisert f@r flygingen startes,
spesiclt i sttrrc villreinområdcr'.

Gjeldende r-egelverk tilsier at
flyet til cnhver tid rnå være fbr-
skrifismessig vedlikeholdt slik at
det har en optimal driftssikkerhet.
Videre må dct ha godkjent drifistil-
latelse fia lufifartsverket til å drive
ervcr\ sme\\ig l'lygirrg. og l11et rnrr

være utstyrt rned godkjent nødut-
s1yr, samt pilssasjerfbrsikring for
ullc som er med i t-l1et.

Mannskap
Vanligvis består rnannskapet i flyet
av pilot. lotograf og I-2 observatØ-
rer/loggfgrere (gjerne persclnell som
har gjennorngiitt Villreinrådets/-
NINA's metodikkurs i strukturtel-
ling). Dct er en fbrutsetning at helst
hele mannskapet hiir ertaring rned
dette arbeidet, kjenner området og
har god observasjonsevne. Lang
ertaring fia samnre ornråde påvirker
i stor grad fbrutsetningcne fbr at
resultatene skal bli bra. Fcltogralen
skal i utgangspunktet ha generell til-
latelse fia fbrsvaret til å ta bilder fin
fl1. Flyet hrrr vanligr is el lopp-
hengslet sidevindu ved ene fbrsetet,
slik at fotograf'en her kan lene seg ut
og ta vertikalbilder uten støme p1"o-

blemer. Lufltrykket holder vinduet
åpent så lenge det er Bnskelig.
Basiskunnskap og rutinc fra denne
type fotografering er påkrevet fbr ir

fir gode resultater. Piloten må ha B-
sertiflkat (tralikkflysertifikat) og
være topp oppdartert om de til
enhver til gjeldende begrensinger
(værfbrhold, annen flyaktivitet i
området etc.) når toktet skal settcs i
gang. Han må også ha erf-aring rned

Oversiktsbilde av flokk i Knutshø
20. mars 1997. Tatt med småformat
kamera Canon EOS 600 objektiv 80-
200 mm F 2.8. Film: Kodachrome 200.
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Område . . .

KameralFilm

......F|yger..... .... Flytype/reg.merke . Fotograf .......
...Start ...,Slutt ....... Rute.

sjoncn lysstelkt objektiv og liLsk
film gjpr det mulig å tå gode biider
ogsii i overskyet vær'. Ertaringsvis
rnå en operere med lukkerhastighc-
ter på kameraet på rundt 1/100t)
sekund, på grunn av sterke vibras.jo-
ner undcr fotograf'eringcn - forårsa-
ket av flymotoren og luftrnotstetn-
den. Lukkerprioritert blenderar-rto-
matikk er dertbr å lbretrekke. Sorrr

systemvalg fbr lysmåling benyttes
lbrtrinnsvis matrix (gjennomsnitt).
Ved h.jelp av databakstykke bmkcs
klokkeslett sorl hovedfaktor for
idcntifikas.ion av bildene i fbrhold
til loggfprerens/observatørens notil-
ter, som tidligere nevnt. En bør ta en

serie mecl bildcr av siirnille flokk, og
gjernc en rekke nærbilder i utsnitt,
slik at en sikrer seg et godt materia-
le. Dias gir rom fbr større fleksibili-
tet ved tolkning av bildene samtidig
sonr det er billigere.

Analyse og rapportering
Ved avlesing av bildene kan birde
lysboks og dialian.rvisel bruke s.

Sistnevnte (som clc lleste er inneha-
vcrc ilv t klrn eksenrpcl\ i\ rllonterc\ i

en vcrtikalstilling ca l,-5-2rn over et
arbeidsbord. Pti et ark i A-3 fbrrnat
kan en da plotte inn dyra med et't

lusj og ev. brukc ulike far-qer på uli-
ke kategorier dyr, dcrsom bildekva-
liteten rnr-Lliggjøf det. Fra gode bil-
der vil det være rnulig å bestet-nme

kategorienc br-rkk 2+, sirnle-ungdyr
og f-jorårskalv. Svart-hvitt bilder og
den såkalte "knappenålsmctoden"
har vært rlye brukt tidligere, men
S/H-bildcr gir rnindre dctaljer enn
fargedias og er i tillegg langt dyrere.
Rapport fia delr er-rkelte telling Lltar-

beides av kontaktpersonen i villrcin-
området som har vært ansvallig for
gjennomfpringen av tellingen. Til
rapportering har vi utarbeidet en

star.rdard veiledning m. skjerna sont
fylles r-Lt fullstendig (ligur 2.). I til-
legg bBr GPS-utskrifi rnccl inntegnet
flyrute og observasjoner f6lge rzrp-
porten. N@ynktighet og grr-rndighet
er av den største betydning lor hvor-
vidt en skul kunne nyttip.pj(4rc:eg
dissc dataene senerc. NINA ber clm

rutinemessig å få kopi av ulfylt rap-
porteringsskjcmafiatellingenc. I

Litteratur:
Skogland, T. og Jordhrly, P. 1992. Kalvetel-
linger og strukturtellinger av villrejnbestan-
der i 1991. Overvåkningsprograrn fbr hjorte-
viltbestirnder. Villreinen 1992: 70-1 1.
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1215 1 30 1-4 5830006825000 Kvia

Figur 1. Eksempel pa loggbok

-Villreinområdets navn og dato for tellingen
-Oppsummering av plan leggi n g og gjen nom lø ring
-Mannskap og flytype
-Vær- og sporingsforhold
-Beskriv-else av iute og dekningsgrad
-Foto- og filmtype benyttet
-Kommentarer til tellingen (kvalitativ vurdering)

Eksempel på tabelloppsett (S/U: Simle-ungdyr, K: Fjorårskalv)

Flokknr. Ant Bukk 2+ S/U K GPS Sted Ant. folos Anmerkninger

Anmerkninger

Kommet østfra

8
2

238
349

1

2

162 6B 5830006825000 Kvia 4

? ? 5850006825000 Kvia 2

Figur 2. Veiledende rapportoppsett i stikkordsform med tabell

Utsnitt av
bildet på

foregående
side

TEKST OC FOTO:
PER JORDHØY. NINA. AVD
FOR TERRESTRISK
ØKOLOGI

fly-uing i f-jellet. der fiillvinder og
uforr-rtsigbare luftstrørnmcr kan gjØ-
re seg gjeldcnde - spesielt i kystljel-
lanciskap med opprevet topografi.
ObservatØrene/loggfBrerne mir være
godt kjent i on'rriidet slik at llokkenc
raskt kan lokaliscres. Å sitte kon-
sentrert lbr å se etter flokker er
svært slitsomt. og en bør dertor ikke
fly lcngre Økter enn 2-3 tirner f'ør en

tar paLrse (bakkeopphold).

Fototeknisk- og optisk utstyr
Ogsir pii lotosiden har dct vært en

rivende utvikling de siste 2-5 åra.

Dctte gir oss også bcdrete lnulighe-
tel undcr minimumstellinger. rled
tanke på bilclckvalitet og dermed

Kommet østfra
301 m, gevir

tolkning av bildene. Dette gir blant
annct n-rulighet fbr å skille mellom
dyrekate gorier (simle/ungdyr og
btrkk t. Ti I llyfotogrul-ering rv rein
benyttes storformat, mellomfclrmat
og srntifbrn'rat kameraer. I dag fin-
nes kamera. optikk og film av en

slik kvalitet at en trygt kan anbefale
speilretlckskamera (smaitormat) av
velrennomert merke. Av tilbehør
bør en ha autofokr-rs zoomobjektiv
1O-2OO rnm f:2.8 og dalabakstykke.
Zoomobiektivet gir god fleksibilitet
i forstØrrelse av f'lokkcn. Diapositiv-
f-ilm av typen kodachrome 200 gir
erf'aringsvis god bildekvalitet, da
dcn er svært skarptcgnende samtidig
som det cr en rask film. Kornbina-
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Opptæringsj akt i Njardarheim
TEKST oc Foro JoN ERLING srÅreN

Statskog Sgr- og Vestlandet har et
tilbud om opplæringsjakt på villrein
i Njardarheim. På disse kursene har
kvinner og l'ørstegangsjegere lbr-
trinnsrett. Arlig er det også med
jegere som har pr14vd seg på reins-
dyrjakt, men med vekslende hell.
Kursdeltakere er garantert leie av
reinsjakt i Njardarheim det påfgl-
gende år. Et attraktivt tilbud i tillegg
til selve kurset.

Kurset har en tredelt målsetting:
. Gi praktisk innfgring i villreinjakt.

. Skape fbrstirelse fbr villreinen som
en del av høgfjellsøkologien.

. Øke undelen kvinnelige jegere.

Kurset går over fire dager, fra tors-
ditg til s@ndag. Det er seks deltagere
og to instrukt@rer. Hovedid6en med
kurset er å formidle lærdom gjen-
nom praksis, men kurset er lagt opp
slik at deltakerne skal sitte igjen
med kunnskap selv om det ikke fel-
les dyr. Det er mye å lære om rein
og reinsdyrjakt selv om det ikke
smeller! F@lgende tema blir gjen-
nomgått i teori og som oftest i prak-
sis:
Klær, sekk med innhold, mat og
overnatting.

Den som ikke har opplevd å være i nærheten av en jeger som feller sin første
rein, har en stor opplevelse til gode! Deltagerne (fra venstre) Bo Carlin fra Sand-
nes, Jan Inge Tjølsen fra Gausel, Kjetil Duvaland fra Kristiansand, Tjeld Arve
Vestbø fra Sandeid og instruktør Geir Hovland, under opplæringsjakta i Njardar-
heim i 1997. Her har Kjetil felt sin første rein. De andre fikk også felt sine første
på dette kurset.

Kart og kompass.
Dyrenes atferd, med vekt på van-
dring og sårbarhet.
Avskytingsstrategi og fbrvaltning.
Jegeroppfprsel, hva forventes av en
god jeger?
Hvordan bruke terrenget, vinden og
kikkerten?
Når gå og når sitte stille?
Hvordan se fbrskjell på ulike dyre-
grupper?
Innpåstilling i forhold til lukt, syn
og hgrsel til dyrene.
Skuddpyeblikket, oppfprsel før,
<<under>> og etter skudd.
Slakting og kjøttbehandling.

Selv om heile Njardarheim står til
disposisjon (ca. 800.000 daa) og
instruktørene har den beste informa-
sjonen om hvor dyrene skal være, er
det slettes ikke alltid det lykkes å
finne dyr og komme til skudd. Slik
er jakt. I l99l ble det holdt f'em
ordinære kurs og i tillegg et spesial-
opplegg fbr utmarkslinja på Kvås
folkehggskole. Det var bare ett av
disse kursene som ikke fikk f-elt
rein, men dette kurset fikk likevel
@vd seg på slakting. Statskog har
fått svært god tilbakemelding på
disse kursene og håper på å få gode
jegere tilbake de påtBlgende år. år!

Ifuås folkehøg-

Statskog sitt tilbud om opplce-
ringsjakt har bl.a. en folkehgg-
skole med egen "jakt og skog"-
linje benyttet seg av. Opplegget
Jbr denne skolen ble spesielt da
ingen av elevene hudde rukket å
ta jegerpr@veeksamen. Det vur
selvsagt likevel mye å lære, selv
om de ikke trykte på avtrekkeren.
Vi lar dem selv fortelle.

Lærer Anders Numme:
I Lyngdal kommune ligger Kvås,
"fblkehggskolen i sør". Dette året
har vi 90 elever fra hele landet, og
linjetilbud som natur og fiiluftsliv,
fbrming, idrett, barnehage tn.m.
Seks elever er tatt inn på linja som
heter "Jakt og skog".

De seks elevene er Lars Bakke
fra Oklungen øst fbr Skien, Helge
Haraldseid fia Egersund, Dag S.
Johansen fra Ytre Enebakk sØr for
Oslo, Karst-Jan Luth fra Nederland,
Tore Olstad fra Oslo og Morten Rui
fra Sem ved Tpnsberg.

Mye av tiden bruker disse på
Undeland, en heiegård med vel
1000 daa utmark. Her er de også
med på vedhogst og tpmmerdrift. I
år skal de blant annet hogge en del
laftetømmer, som skal brukes til
utbygging av Undeland misjons-
gård, som den heter. En del av til-
budet dreier seg. som navnet sier.
om jakt. JegerprPven er nå gjort
unna og det har blitt en rekke jakt-
turer i løpet av høsten. Bl.a. var det
full klaff med en av rådyrjaktene.
Det ble tre dyr på en formiddag.
Fangst av bever og mår, utstopping
og trof6behandling blir det også
brukt tid på. Den største opplevel-
sen så langt, må vi allikevel si var
reinsdyrjakta.

Dag og Lars:
Jakt og skog-gruppa på Kvås f.h.s.
består uv seks ferske jegere som
alle har fått oppleve den enorme
gleden og det adrenalinkicket jakten
fører med seg. Naturen oppfåttes
ikke lenger som kjedelig og trist
med masse trær og stein i veien. Nå
gelder det å lytte og se hele tiden.
Du verden hvor mye vi har gått
glipp av tgr!

En vakker augustdag i -97 kom
Iinjelæreren vår, Anders Numme,
med en gledelig nyhet: VI SKAL
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skole på reinsffiakt
PA REINSDYRJAKTI Det ble vilt
oppstyr i gruppa, og fbrventningene
kom opp i takhgyde,.ja antakeligvis
ville alle reinsdyra i Norge blitt
utryddet hvis de skulle innfris. Men
vi kom oss da omsider ned på bak-
ken igen. mye takket være den ull-
fikserte oppsynsmann og instrr-rktgr
fbr Statskog, Jon Erling Skåtan.

Men det å dra pir reinsdyrjakt
krevde mer enn bare bgrsa, nemlig
nØye forberedelser. Jon Erling
besøkte oss på skolen, og la ut i det
vide og brede onr ull. Ull tia topp til
tå. Vi fikk klare instrukser om hva
som var ngdvendig og hva som var
overflpdig. Da turen begynte å nær-
me seg, ble proviant for fire dager
og teltutstyr nBye fordelt rnellom
oss, og tro oss, sekkene ble rimelig
tunge når alt var på plass. Men
humØret og eventyrlysten var på
topp, fbr dette var noe helt nytt fbr
seks bybgller.

Dag 1

Så korn endelig septemberdagen vi
hadde sett frem til, den 16. i måne-
den. Vi pakket bilen og vendte snu-
ten mot Rosskreppdammen. Vårt
gode humgr ble en smule svekket av
det dårlige været som møtte oss på
Rosskrepp, for når det er kald vind
og snø. trives vi dårlig i teltl

Heldigvis hadde Statskog skattbt
oss en hytte, noe son-r ikke var å fbr-
akte. Det betydde også rnindre å
bære på. Vi kjørte båt over Ros-
skreppfjorden til jaktterrenget vårt.
og vi hadde ikke gått mange hundre
meterne f'ør vi flkk se den fbrste
reinsdyrflokken. Det var et syn som
har bitt seg fast i hjernebarken. Vi
stod på ca. tre hundre meters
avstand og så reinsdyra beite i en
åskrrm. Plul:elig dukket det tre jege-
re opp bak en stor stein oppe i åsen.
Det smalt to skudd, og vi skal hilse
og si det ble liv i reinsdyrtlokken.
De flpy som maur rundt i en ring fpr
de samlet seg på rekke og rad og ble
borte. Det ble ingen jakting denne
dagen da det snart var kveld, nren
kaffe, siokolade og kortspill var ing-
en dårlig erstatning i den koselige
hytta.

Dag2
Vi stod tidlig opp, skjønt halv siu er
vel ikke så tidlig for erfarne reins-

TEKST LARS BAKKL,. DAG S..IOFIANSEN OG ANDERS NUMME
FOTO JON ERLING SKÅTAN

Dyra er felt og tiden er inne for fotografering! Bakre rekke f.v.: Helge Haraldseid,
Karst-Jahn Luth, Anders Numme, Dag S. Johansen og Lars Bakke. Fremre rekke
f.v. Simla, Bukken, Nira og Morten Rui. (Tore Olstad var dessverre syk.)

dyrjegere. og pakket sekkene. Alt
måtte være klappet og klart fgr vi
dro ut på jakt. Dcnne dagen ble vi
evig takknemlige for ull-tipsene.
Dagen tilbrrkte \ i :to|t sett oppe i

en ås, der vi ventet på trekkende dyr
og speidet rned kikkert. Vinden viu
iskald og ellers var det rnye tåke.
Denne dagen så vi ikke annet en f-er-

ske reinsdyrspor.

Dag 3
Jon Erling hadde med hunden sin
Nir:a, og vi la i vei ctter den mot
vinden. Været var mye bedre og vi
hadde bra sikt. Denne dagen ruslet

vi rundt. men tok oss gocl ticl, kostc
oss med katte og sir på den vakre
naturen sorn fikk en helt spesiell
grørrrrlhrge rrår solu brøt ig.jennom
skylaget. Da vi nærmet oss høyde-
dragene ved Beinlei, ble det fnrt i
bikkja, nesa opp i været og en bein-
fgring sorn ligna på discodans. Vi
skjBnt straks hva som var loran oss:
REINSDYR! Adrenalinet ble pum-
pet rlrndt i kroppen og vi nærmest
t-l@y opp de bratte bakkene. Nesten
pir toppen rundet vi torsiktig en liter.r
fjellknaus og der sto dyra. For et
vanvittig syr.r, hundre meter lenger
bort gikk flere hundrc rcinsdyr og

Helge, Morten, Anders og Karst-Jahn viser førsteklasses slakting på skinnet.
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beita. Anders var den eneste av oss

med storviltprøven, så han og Jon
Erling listet seg innpå dyra, mens vi
andre satte oss ned med bikkja.
Dessverre forsvant dyra bak en
kant, men etter en stund hørte vi to
smell. Vi var kjempenysgjerrige.
men hadde fått beskjed orn å sitte
rolig. Etter noen få minutter hørtes
en rumling, noen av de mest nys-
gjerrige stakk hodet frem og så hele
flokken komme mot oss. Reinsdyra
passerte tjue meter bortenfbr uten at
de merket oss. Det var en helt spesi-
ell opplevelse. Da vi gikk ned til
jegerne, viste det seg at de hadde
skutt to reinsdyr, ei simle og en

bukk.
Anders var blitt livsvarig med-

lem av "halvmåneklubben": han
hadde Iått en blødende halvmåne
rundt det ene øyet etter kikkerten.
Dette la han ikke stort merke til i
lykkerusen. Vi ønsket å få med sim-
la "hel" tilbake til Kvås. så under-
tegnede flkk den utakknemlige job-
ben med å slepe simla de to kilome-
terne ned til hytta. Vi lærte også å

slakte på skinnet, da bukken ble
gjort opp på stedet og bært ned i
stykker. Denne kvelden spiste vi
reinsdyrbiff til hovedrett. og reins-
dyrhjerte til forrett. Nydeligl

Dagen etter dro vi fbrngyde
hjem. M retter en stor takk til Stat-
skog som gjorde en slik lærerik tur
mulig.

Kiøttbæring hører nok med til en
nybegynners mer tvilsomme gleder.
Bukken er i sekkene og vi er på vei
ned langs Skrubbnåsi til hytta
Skrubbsbu. Rosskreppflorden i bak-
grunn.

S/åed grå elghåInd
Etter å ha brukt hund i reinsdyrfjel-
let i fire sesonger, har det undra me-{
at dette ikke er mer vanlig. Hundens
luktesans, syn og hgrsel gjpr atjege-
ren får med seg langt mer av det
som skjer enn om han går trten
hund. Når en er vant med å ha med
seg en slik "radar", f'øler en seg gan-
ske hjelpellas uten. Da jeg bladde
gjennom irlgangene av Villreinen,
fant jeg at iakt med hund etter rein
bare er beskrevet i en artikkel. Jeg

finner det derfor på sin plass å doble
dette antallet !

Mange dyr
Vi har tatt oss inn i f1ellet i mØrket
og lagt oss i telt på Mannhatten,
nordøst i Rosskreppfiorden. Jeg går
oppsyn i Setesdal-Ryfylke og mener
å vite at det er mye dyr @st for fior-
den, ut mot Valle i Setesdalen. Dyra
har holdt seg der mer eller mindre
under hele jakta. På denne turen
deles teltet med to grå elghunder og
en jeger. Jeg blir vekket av at hun-
dene super 1u11. De markerer at det
er rein øst for oss. Jegeren er snart
ute av teltet fbr å speide. Hundene
markerer enda klarere når de kom-
mer ut fra teltdukene. Vi kan ikke se

dyr fia der vi ligger, men etter at
fiokosten er fbrtært og sekkene pak-
ket, siger vi østover mot vinden.
Hundene markerer stadig at det er
dyr foran oss, men vi ser ikke ei
klauv, ikke ferske spor heller-. Selv
om vi begge har opplevd lignende
f1dr, begynner vi å lure når den 4.
kilometeren er passert. Kan det være
at vi tolker hundene f'eil'/ Hva er det
de trekker mot? Vi har nesten nådd
grensa for hvor jegeren kan jakte og
setter oss til å speide mot Rotevass-
ristin, som ligger 1-2 kilometer
lenger øst. Vi har ikke sittet lenge
f'ør det smeller noe lenger sørøst og
en av hgydene i temenget blir kledd
med dyr. Mer enn 2000 dyr er det i
flokken. Vi ser også at det trekker
dyr på Rotevassristin. Hundene har
altså igjen tatt oss direkte mot dyra,
selv om disse var 5-6 kilometer
unna.

Skadd simle
Det har vært jakta hardt øst for Ros-
skreppfjorden de siste dagene, selv
om det har vært et forrvkende vind-

vær. Gråhunden Nira og jeg skal inn
i området på oppsyn. Vindværet gjør
det uaktuelt å ta båt, så vi fPlger
turistl@ypa der denne krysser Brok-
ke-Suleskarveien, ved Ivlungen.
Vinden fi-a nordvest tar godt de fles-
te plrrsser og vi kjempet'oss innover.
Nira synes også det blir for mye av
det gode og kikker på meg med et
skrått blikk når.jeg gir henne ordren
om å gir fbran.

I slikt vær blir det ikke mye spei-
ding eller observasjoner, en har mer
enn nok med å holde seg på beina.
Vi rasker på innover og jeg tenker
vel mest på å komme rneg i hus når
Nira plutselig markerer dyr mot
Buheller tlørnin. Jeg ønskel helst å

overse dette. men finner en stein å

stå bak. Denne gir såpass ly at jeg
kan få holdt kikkerten noenlunde i
ro. Så mange dyr som det er felt i
disse områdene de siste dagene, er
det ikke rart om det går igjen noen.
Joda, oppunder nuten ligger det et
enslig dyr og hviler. Den ligger inni-
mellom mflnge store steiner'. i et

avsmelta snøleie. Ei enslig simle her
nå betyr trolig at kalven er skutt
eller at sirnlu er skldd. Dette må

undersØkes nitrmere.
Terrenget gjØr at dyret kan se oss

når vi går i en sirkel fclr å komme i
skjul. Avstanden er stor nok til at
det normalt skal gå greit. Hunden
bindes til sekken rett bak kanten der
jeg igjen kan se og eventuelt skyte
dyret om det er skadd. Mens jeg
binder hr-rnden, stivner den til og
markerer at noe skjer. Jeg ser opp og
der kommer sirnla gåendel Den har
skrådd mot der vi gikk, gått bak en

kant og var ikke synlig fbr oss f-ør

den var delvis bak oss. Dyret har
fortsatt ikke vær av oss og stopper
opp for å finne ut hva vi er. HByre
fiambein holdes klar av bakken og
slenger uten styring. Skuddet gjaller
og simlas pinsler er slutt. Nira får
rikelig med ros. Uten henne hadde
jeg ikke funnet dyret i det hele tatt
og når jeg stilte innpir, hadde det
trolig kommet bak meg og fbrsvun-
net uten at jeg hadde lagt merke til
det.

"Stand" på hjortevilt
Dette var to eksempler på hva en

hund kan utrette i reinsdvrfiellet.
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i reinsdyrffelleå
Eksemplene er mange, og ikke
minst til oppsyn er hunden til uvur-
derlig hjelp. Den kommer spesielt
til sin rett i slikt terreng vi har i
Setesdal-Ryfylkeheiene. Her kan
hBydekurvene på kartet best sam-
menlignes med hvordan krussedul-
lene på tegnearket til en toåring blir
seende ut. Hva kreves det så av en
god "reinsdyrhund"? Faktum er at
det ikke kreves allverden med jakt-
trening, men grunndressuren rnå sit-
te! Svært mange raser har et naturlig
jnstinkt som glør at de vil markere
dyr når de får åpent vær. Ulike raser
kan markere dette forskjellig, men
den grå elghunden lgfter nesen og
trekker inn luft når den har vær. Når
vi nærmer oss dyr, stopper den ofle
opp og søker aktivt med blikket fbr
å se dyrene. Den spisser også Prene
og lytter, fbr om mulig å hgre dyre-
ne. Når dyrene er oppdaget, tar den
stand nesten sorn en fuglehund. Den
blir stram i kroppen og konsentrerer
alle sansene mot dyrene.

To grunnleggende Øvelser
Når en bruker en slik hund, er en
avhengig av at to grunnleggende
dressurØvelser sitter.

Hunden skal:
. Være rolig og laus når den værer

eller ser dyr.
. Kunne bli lagt igen (bindes), og

fbrholde seg taus og rolig.

Utlordringen i jakttreningen er
hovedsakelig å få hunden til å være
rolig og taus i bandet når den nær-
mer seg dyr. De to grunnleggende
dressurBvelsene er det svært få hjor-
tevilthunder som behersker. Trolig
er det en av grunnene til at det er så

få hunder å se i reinsdyrfjellet.
Øvelsene er grunnleggende og
enkle. men som i all hundedressur
skal det vilje og konsekvens til hos
hundeeieren fbr å gjennomføre dem.
De to Øvelsene kan (bgr) selvsagt
utvides. Hunden bør ikke dra i ban-
det. En blir lbrt lei av å gå med en
hund som er hard i bandet. Spo-
ringsarbeidet bør være gjort grun-
dig. Dette kommer spesielt til nytte
om skadde dyr skal letes opp. Den
bør kunne sitte/ligge på kommando
og kun gjerne selv sette seg når den

TEKST OG FOTO JON ERLING SKATAN

Gråhunden Nira er nesten uunnværlig under reinsjakta i det kuperte Riuventer-
renget i Vestheia. Samtidig er ho et sosialt midtpunkt under jakta og under kvile-

l-oro JoN J.

de to grr-rnnleggende øvelsene noen-
lunde uten glipp, blir hunden mer til
bry enn nytte, og bør heller være
hiemme. Den vil også være til sje-
nanse for andrejegere.

Bandhund
Jeg bruker min Nira som rein band-
hund ogsir på elg, eller "lurhund"
som min læremester på området kon-
sekvent kalier det. Det er nok enklest
å dressere en hund som ikke veit hva
det er å springe Iøs. Bandhunden er
nok derfor den ideelle dyrehunden.
Men mange løshunder er også tause
når de er i band og når de sporer, og
flere kunne værl det om eierne hadde
trenet på dette. Når en har hund,
ønsker en å bruke den så mye som
mulig. Ved å utvide bruken av hun-
den, kan en forlengejaktsesongen for
den. Faktum er at alle som har hatt
anledning til å se Nira i aksjon, og
som ikke har efaring rned bruk av
hund på reinsdyrjakt, har blitt fasci-
nert og ikke minst imponefi over
hvordan denne jaktmåten virker.
Med hund kan en faktisk langt på vei
si at en finner dyra hvis de er der!
Hundens evne til å bære skal heller
ikke undervurderes. Nira har alltid
kløv. En trenet hund bærer halvpar-
ten av sin kroppsvekt. Det vil si at en

hund som veier 20 kilo kan bære
oppimot l0 kilo. Det glør ryggsek-
ken betydelig lettere. Den blir jo ofte
svært tung på reinsdyqakt, spesielt
når en jakter med hund! I

pausen.

ser dyr. "Løs ved fot" er en nyttig
øvelse, det vil si at hunden går uten
band ved siden av eller rett foran
eier. En slipper da å holde i bandet
hele tiden. Øvelsene kan "foredles".
Dette gir ekstra glede og kontakt
mellom eier og hund. Særlig gjelder
dette signalene som går fra eier til
hund og ikke minst eiers evne til å

lese hunden. Disse kan utvikles til å

bli et helt sett av lavmælte eller lyd-
lBse signaler. Den kontakten en får
med en slik hund må opplevesl

Kan ikke hunden siennomføre

Nira kan med rette løfte hodet og se
stolt ut! Denne simla hadde hun alene
æren for blei oppdaga, og dermed
avlivet!
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Jubileumsseminar Sletthallen 1997
TEKST PERAKSELKNUDSEN FOTO ØYSTEINLANDSGARD

Sletthallen som omfatter en fjell-
eiendom på ca 25.000 da. i Øvre
Numedal, har vært åsted for vilt-
forskning i lengre tid. Her har
skotske rypeforskere søkt å
avdekke fjellets hemmeligheter
sammen med vår egen ekspertise
hvor formålet har vært å finne ut
hvilke mekanismer som påvirker
viltproduksjonen. Eier, Hans R.
Astrup, som selv er ivrig jeger,
har med stor velvillighet stilt ter-
reng og husvære til disposisjon.
Det første seminaret ble holdt i
1978. Senere har det blitt fem til
hvor hovedvekten har vært lagt
på småvilt. Dette var f6rste gang
villrein var på dagsordenen. Før-
ste del tok for seg status quo for
rypeforskningen hvor viltforval-
ter Fredrik Aalerud ga en histo-
risk giennomgang før professor
Johan B. Steen la fram de siste
resultatene.

Annen del.
| 1997 var det 20 år siden skotske

rypeforskere stcrtu sitt rrbeid på

Sletthallen. I den anledning vart det
den 25. juni 1997 avvikla et semi-
nar som gikk gjennom praktisk vilt-
stell og lbrskning som er gjort gen-
nom disse åra med utgangspunkt lia
Sletthallen. Villreinstammen i Rein-
sj6fjell/Noref.lell ble også godt
belyst på seminnret, og det er denne
villreindelen vi her nå Dresenterer.

Drektighet og kaivetap i Nor€fjell-Reinsjøfjell

*"t;drenis l*% med katvl
--./" katvetap I

1993 1994 1995

Antall rein tellet og antall lein felt

lAntall dyr før kalving

trAnta{l felte

600

.c 5oo
E

= 400

å 3oo
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Norefj ell/Reinsj øfi ellstammen
Annen del av seminaret tok for seg
villreinstammen i Norefjell/Reinsjø-
fjell villreinområde, der dr. phil.
Eigil Reimers ga en historisk over-
sikt og sammenlignet data med kon-
disjon, avkastning og skyhet med
div. referanseområder. Deretter had-
de lederen i villreinutvalget, Øystein
Landsgård, et foredrag om grunn-
eierorganisering og drift av områ-
det. Dagens villrein har sitt opphav
fra tamrein som ble hentet fra Lesja
og drevet til NorefJell i 1953. Da
tamreinselskapet avviklet driften i
1968, ble det kjppt 30-40 dyr son-r

skjøttet seg sjøl inntil det ble åpner
forjakt, høsten 1992.

Sletthallen kunne i 1997 feire 20 årsdagen for oppstarten skotske rypeforskere
gjorde på rypeforskning. Bildet her er fra et rypeseminar i 1995. Sletthallenpro-
siektet er vel kjent innenfor rypemiljøet i Norge.
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| ærverdig miljø råder verten på Slett-
hallen, Hans Rasmus Astrup. Innom-
hus her har det vært mye viltprat,
også høyt kvalifisert!

FO IO Ø\ S TLIh. LANI )\C ARD

Stammen oppe
i ca 1000 vinterdyr!
I fgrstninga ante en lite om
bestandstalla. Men ei tlyfotograf-e-
ringstelling vinteren 199 I viste 589
dyr og vinteren etter var dyretallet
kommet opp i 734, en bestandsØk-
ning på 25c/o. Med kalv påflalgende
vår vil dette si rundt tusen dyr fPr
noen fikk ansvar for fbrvaltningenl
I mellomtida hadde fbrskerne, Eldar
Gaare og Gøsta Hansson, fbretatt en

beileundersøkelse sorn rnunnet u( i

en anbefaling om ikke å overskride
250 vinterdyr (DN rapport, f'eb.

1987). DN hadde allerede fått flere
henvendelser om ir åpne for villrein-
jakt, men hadde så langt hatt en
avventende holdning, da det var et
stort spørsmål om dyra skulle hånd-
teres som vill- eller tamlein.

RettighetshaYerundersøkelse
En rettighetshaverundersøkelse med
fire svaralternativ: a) fJerne all rein,
b) tamreindrift gjenopprettes, c)
vanlig villreinornråde og d) villrein-
område på spesielle vilkår, viste et
overveldende flertall fbr villrein
hvor 560/o hadde valgt alternativ c. I
<spesielle vilkå> ligger at det skal
være ei pr@vetid på 10 år og at ret-
tighetshaverne har fått noe større

Norefjel l/Reinsjøfjell-bukker, ja, for det
er to bukker, temmelig lik av utseende
og med like gevirer. Et pussig bilde
Øystein Landsgård her har klart å ta!

ansvar enn for vanlige villreinornrå-
der. Medvirkende til det positive
resultatet, sett med <villreinpyne>,
var at beregninger for tarnreindrift
viste dårlig lønnsomhet (subsidiert
næring). Grunneierne ble organisert
i alle kommuner'. enten gjennom
etablerte utmarkslag eller ved at nye
så dagens lys. Deretter ble det sendt
søknad til DN om å få åpnet jakt.
Positivt svar kom 3. juli 1992 og
allerede seks dager senere var Nore-
fjell/Reinsjgfjell villreinutvalg en
realitet. Styret består a.v l0 perso-
ner, to fra hver kommune. Øystein
Landsgård, fra Nore og Uvdal, sorn
var en drivende kraft under organi-
seringen, ble valgt til leder. Kort tid
etter falt den offentlige delen (Nore-
ljell/Reins.iø[ell villreinnemnd) på

plass med Helge Gr6nhovd, fia Sig-
dal som leder. GrØnhovd forteller at
viltnemnda i Sigdal hadde søkt DN
om å få åpnet villreinjakt i flere år.

Reduksjonsavskyting måtte til
Etter en reduksjonsavskyting i 1992
er vinterbesranden holdt på 560-570
dyr. Vektutvikling og kjevelengde
viser at vi har å gjPre med meget
kondisjonssterke dyr. Ved å dreie

kjønns- og aldersstrukturen gjen-
norn jaktuttaket, har Norefjell/Rein-
sjøfjell oppnådd en netto bestand-
spkning på hele 43o/o, noe som f'ører
ornrådet opp blant de mest prodr-rkti-
ve i landet. Hvordan er dette mulig,
når beiteundersøkelsen anbefaler en

bestand på rundt 250 dyr? Noe av
svaret ligger i at dyra bruker et støl--

re område enn det som ble beite-
undersøkt, bl.a. trekker de ned i sko-
gen deler av irret. Fravær av preda-
torer og jakt har gjort at de har
svært h@g terskel i forhold til fbr-
styrrelser og 1år derrned optimal
cnergiutn) ttelse. M1e tyder pa at

det egentlig er sommerbeite som
kan være begrensende faktor fbr
bestandsstørrelsen da avsmelta snØ-

fonner rned tiltagende groe er mang-
elvare. Reimers mener for@vrig at
forvaltningen generelt er drifiet for
ensidig på vinterbeitenes kvalitet.
Lav er sorn kjent vedlikeholdsf-6r,
det er tilgengelig grøntfbr dyra
vokser på.

Fryktreaksjoner
og fluktavstander
Reimers har for tiden pågirende
undersøkelser hvor han samrnenlig-
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ner fluktavstander med Nord-Otta-
dalen, som også bygger på gammel
tamrein, men hvor det har fbregått
jakt siden 60-tallet. og i Sn@hetta
som regnes for å ha genetisk ren
villrein. Sorn en kan vente. er det
markirnte fbrskjeller på fryktreak-
sjoner og fluktavstander. Mens lei-
nen i Snøhetta sjelden slipper fblk
nærmere enn et par hundre meter,
blir NorefJell/ReinsjBfjellreinen gå-
ende og beite inntil du er 30-40
meter unnr. Fluktdistansen varierte
lra 2-3 km i Snøhetta til noen få
hundre meter i Norefjell. Nord-Otta-
dalsreinen ligger et sted midt imel-
lom. Når dette er sagt, må vi ogsai ta
med at det er stor fbrskjell med hen-
syn til terrengformasjoner, kjønns-
sammensetning og tid på året. Sim-
ler med kalv har lavest terskel fbr
menneskelige fbrstyrrelser. Det skal
bli interessant å se hvordan dyras
oppfBrsel overfor mennesket vil
utvikle seg. Siden NoretJell/Rein-
sjpfjell er et presset turistområde. er
det en stor fordel orn reinen bevarer
sin tillit til mennesket. Jegerne opp-
fordres dertor til å vise vanlige akt-
somhetsregler og fbrholde seg i ro
etter at skuddet har gått, slik at ikke
dyra assosierer mennesket med at en
krmerat har blitt borte

Delt fiidyrkvote
Reinen har sine trekkveier og beite-
mønster her som andre steder. Godt
samarbeid med sarr-rjaktavtaler, jakt-
frie soner og nattjaktforbud gjør at
Norefjell/ReinsjBfjell villreinområ-
de har god kontroll over bestandsut-
viklingen med stabil f'ellingsprosent
på rundt 90. For ir unngå ensidig
beskatning på de st@rste bukkene, er
fiidyrdelen delt i to kategorier; fi-ie
dyr og bukk med inntil tre tagger i
hver gevirstang. På denne måten
blir jakttrykket fbrdelt på flere
alderskategorier og noe av returbuk-
ken blir tatt ut. Det er etablert en
oppsynsordning der jegerne må
akseptere at grunneiere med vill-
reinutvalgets legitimasjon kan kon-
trollere både bil, sekk og våpen. For
å unngå galt bestandsuttak blir evt.
feilskyting stralfbt med relativt
strenge gebyrer. Siden dette er
regler som ikke fanges opp av
offentlig lovverk, må jegerne skrive
under på en kontrakt der de samtyk-
ker i villreinutvalgets regelverk. Til
gjengeld får de en meget sikker jakt
på villrein av absolutt ypperste klas-
se hva stØrrelse og kondisjon angår.

ii'l 'lrt'-

Frå jakta 97. Her vert ei simle og ein kalv slakta attmed Mykjedalsvatnet. Frå v.:
Oddvar Mørkve, Turid Skjervheim, Aksel Skjervheim, Arne Hommedal, Anders
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AV SIGBJØRN LID

Med skiping zrv villreinutval er ein ny
bolk fbr organisering innan {ellhei-
men villreinområde teke til. Frå byr-

.linga av l99zl vart det grunnu usemje
om reviderte vedtekter, som var god-
kjende på iirsmptet året f-ør, ei opp-
splitting av området. Området vart
organisert i fleire vald utan ei fastlagt
samarbeidsform mellom valda. Dette
gjorde sitt til at forvaltninga kom i
ulag. Etter ein god del arbeid frå
grunneigarhald og otfbntlege viltor-
gan, vart det på slutten av 1995 og i
b1 rjingu av 1996 halde ein m(4te\cric i

regi av Fylkesmannen v/viltfbrvalta-
ren. Møta vart haldne på Evanger,
Vossestrand og i Vik. Formålet var å

få ein breiast mogeleg oppsluttnad av
rettshavarar til å drøfta problema og å

finne fram til ei framtidsretta samar-
beidsform.

Nedsett ei sju-mannsnemnd
Ut fiå desse møta vart det sett ned ei
sju-mannsnemnd som f'ekk i oppdrag
å utarbeida vedtekter fbr eit Fjellhei-
rnen Villreinutval. Nernnda sine med-
lemmer var: Lars Kr. Mgrkve, Bryn-
julv Gjerstad og Knut Blikkberg fiå
Voss. John Holstad, Harald Balevik
og Rune Lunde liå Vik og Johan Gull-
brå fiå Vaksdal. Asbjgrn Holstad frå
Vik var sekrctær.

Nemnda giorde eit godt arbeide og
den 1. november 1991 vart det kalla
inn til skipingsmøte for Fjellheimen

Villrcinutval. Møtet vart halde i
Myrkdalen skule på Voss. Utsending-
ar frå f'em vald nrøtte:

Unnardal Villreinv. I uts.
Vossestrand Villreinv. 3 uts.
Fresvikhalvøya Villreinv. 3 uts.
Stølsheimen Villreinv. 7 uts.

Etter ein lang m@tedag med grun-
dig gjennomgang og diskusjon, vart
vedtektene med litt justeringar god-
kjende og villreinutvalet skipa.

Fj ellheimen Villreinområde
Fjellheirnen Villreinområde ligg mel-
lom Sognefjorden og Vossadalf'øret
med Modalen som vestgrense og Fres-
vikhalvpya som austgrense. Området
består av stølsgrender og nokre priva-
te eigedomar fbrdelt på 21 grunneigar-
lag. Fjellheimen har eit teljande vill-
reinareal pei l-536 krn'. Frå gamalt irv

har det vore rein i desse fjellornråda,
noko som stadnamn i fjellet og ikkje
minst restar ettel f'angstanlegg kan vit-
na om. I 18,18 vart villreinen som
ggekk i fjellområda mellom Vik og
Vossestrand nedskoten, ein kan sjå
dette i samanhang med att dei to år
seinare byrja tamreinsdrift i sarre
områda.

Fyrste 10 dyra
sleppte på Engjaland
Grunnlaget for villreinstammår som

Hommedal og Jostein Hommedal. FOTO: KJETIL SK]ERVHEIM
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Styret i Villreinutvalet: Frå venstre:
Lars Kr. Mørkve (sekretær), Arne Nes'
heim (formann), Olav J. Bøtun (kasse-
rer). Fraværende: Kåre Olav Armot og

Knut Geitle

me har idag, kom ved skipinga av

Vossestrand Reinsdyrlag. Laget vart
skipa i 19.10 sorn parrlag og sarne år

kjøpte laget inn l0 dyr som dei slepp-
te på Engjaland. Fyrste jakta vart heil-

de i Volatraktene i 1934. Reinsstarn-
ma voks og spredde seg, og ein del år
seinare kom Vik i Sogn med i laget,
namnet vart da endra til Voss og Sogn
Reinsdyrlag. I 196-5 avvikla parteiga-
rilne reinsdyrlaget og reinen \om
gekk i området vart erklært sorn vill-
rein. Fyrste halvdel av 60-talet vart
det sett i verk ei storstilt nedskyting
av reinsdyrstamma som då var på

over 1500 dyr. Etter nedskytinga
gjekk det ein del rein att i fjellet, utan
at områda var organisert i noko form.

Organisering av området fra 1968
Fyrste halvår av 1968 tok Voss grunn-
eigarsamskipnud arbeidet med å orga-
nisera villreinområdet. Etter mykje
mØteverksemd kalla dei inn til ski-
pingsm@te på Meierisalen i Vik den
21. september 1968. Vedtekter vart
godkjende og fiellheimen Villrein-
område skipa. Reinen heldt seg for
det meste i dei austlege deler av

området. For å få dyr i dei vestlege
områda, vart det i 1913 kjgpt inn 27

dyr frå Valdres. Dyra vart sleppte på

tre ulike plassar; ni dyr på Steine
(Voss), ni dyr på Leiro (Vaksdal) og
ni dyr på Nigård (Modalen). Reinsdy-
ra slo seg til i dei områda ein ville ha

dei og fram til i dag har det vore tre
reinsflokkar innan Fjellheimen; Stam-
nesflokken (20 dyr) og Volaflokken
(130 dyr) i vest. Vikafjellsflokken
(400 dyr) i aust. Dette gjorde sitt til at

området vart delt i to driflssoner i

1983. Grensa mellom sonene gjekk i
grove trekk langs Vikafjellsvegen.

ffi

I Snøhettaområdet opereres det med tall
lra både Snøhetta Øst og Sn6hetta Vest.

På Vest-området ble det f'elt 70 dyr (fel-
lingsprosent 58.8) og Østområdet 4,19

dyr (f'ellingsprosent 50.2). Totalt for
hele Snøhetta-området ser tallene slik ut

for den enkelte kommune:

Kornmune Kvote Felte dyr a/c

Oppdal 231 I 14 48. I

Dovle 93 61 65.6

t,esja 286 160 55.9

Sunndal 336 145 13.2

Nessct 46 29 63.0

Rauma 16 l0 62.5

-5 19 5r.2

Fordeling på kjønn/alder: 14.2a/o kalv,
13.7a/c ungdyr, 31 .4a/o eldre hanndyr,

40.'/ c/c eldr e hunndyr.
Slaktevekter: Eldre bukker 65.2 kg, I

ll2 irs bukker 32.1 kg, hannkalv 17.7

kg, eldre simler 34.9 kg, I l/2 års simler
30.7 kg og hunnkalv 16.3 kg. Tyngste

bukken veide 96 kg og den rninste eldre

bukken 35 kg! Snøhetta delte ut 122

klutibukkort sist høsten og på disse ble

det f-elt 75 dyr son'r fbrdelel seg slik: l0
stk. I l/2 års hanndyr, 47 stk. eldre

hanndyr, I stk. I 1/2 års hunndyr og 17

stk. eldre hunndyr. Så langt f'ellingsrap-
porten som er skrevet av sekretæren fbr
Villreinutvalget, K:ri Lothe.

Oppsynsrapporten 1997.
For andre året på rad var lensrnannsfør-

stebetjent ved Lesja og Dovre lens-

mannskontor, Arne Ingar Granlund,

oppsynsleder i Snøhettaområdet. Han

har også sammenfatta oppsynsrapporten
etter 1997-jakta, og fra denne trekker vi
fiam følgende:

Jaktavtaler:
For å hgyne fellingsprosenten er det eta-

blcrt mange jaktavtaler, uten at dette har

gitt de lorventa resultater, tvert i mot
gikk fellingsprosenten ned til 51.2 mot

54.9 i 1996. Sist høsten ble overgangs-

avtalene benytta av mange oppdalsiege-

re som reiste til Dovre og jakta, mens

antallet jegere med Sunndalskort vart

begrensct fbr å hindre konsentrasjoner

av jegere i Dovre. Til neste år fbreslår
oppsynslederen at Oppdal og Dovre har

f-ellesjaktavtale mellom SnØheimveien

og Stropla f-em dager midt i uka, mens

fellesjaktavtalen med Sunndal fbrler-rges

med I år og reduseres til 50 jegere pr
uke. Dernest blir det foreslått at Sunndal

l'år jakte en uke ekstra på sitt eget ter-

reng (akttida fbr hele Snøhetta i 1997

var 20/08- I 0/09).

Oppsynsvirksomheten:
Det er politimesteren i Gudbrandsdal
som hlr ansvilrel for orgeniserinpcn av

oppsynstjenesten i Snøhetta. på vcgne av

de tre andre berørte politirnestrene. F6r
jaktstart ble det arrangert oppsynsmøte.

Oppsynet består av l9 oppsynsrnenn,
herav to spesielt "avsatt" til tjeneste på

Vest-omrirdet.

Sluttkommentar fra oppsynsleder :

Antall dager i felt redusert med 57 (rnot
1996) og antall timer i felt rned 168.

Antall uregelmessigheter har en svak

@kning fra 1996; anmeldeiscr økt fia ,l
til -5. Skadde dyr som ble observert og

avlivet har også pkt litt. Gledelig er det

at det i år ikke er funnet ett eneste dyr
som er bortskutt. Konklusjonen rnå like-
vel være at antall anrneldelser og andre

uregelmessigheter ligger på et behagelig

lavt nivå. Jegere og oppsyn har all ære

av det. Kommunikasjonen mellom jege-

fe og oppsyn ser ut til å fungere godt.

Som i fjor er det registrert en god tone

mellom jegere og oppsyn. Ubehagelige

episodel er s\ lrrt sjeldnc.

Antall
Oppsyn
Dagsverk (8 timer)
Kontr. f6r telling
Kontr. under slakting
Konh-. under transport

Ureglem. rr.red kort
Tilf. utbrsvarl. sky1.

OPS-saker
Rapp. til rettighetsh.
Rapp. til politi
Skaclde dyr:
Sett av oppsyn
Avlivet av oppsyn
Avlivet av jeger

Dovre
5

)r+

109

35

l3
5

1

7

I
I

-5

I

4

Lesja
3

60
86
31

l3
8

4
t2
I

I

Sunndal Oppdal Nesset Sum
54219

12 31 25 18

102 ,+8 6 351

ll 11 I 9-s

t213314
31219
2108
21022
0125
0125

1l
40
12

t4
1

1

47
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Tilvekst og struktur i villreinstammene 1997
AV OLAV STRAND OG PER JORDHØY. NINA. AVD. FOR TERRESTRISK ØKOLOGI

Forord
Reinen har spesiell atferd i forhold
til de andre hjorteviltartene. Dens
spinkle livsgrunnlag nqdvendiggjBr
en pulserende og omfattende areal-
bruk - som igjen gØr den svært sår-
bar overfbr menneskelig virksom-
het. Overvåkningsprogrammets vill-
reindel er derfor i en særstilling.

Lar-rgsiktighet er av vital betyd-
ning i Bkologisk fbrsknings- og
overvåkningssammenheng. Våre
største villreinstammer har vært
underlagt kontinuerlig overvåkning
etter samme metodikk siden rundt
1980. Det er viktig å fPlge opp dis-
se seriene. slik at en til enhver tid
har gode holdepunkter over stam-
menes utvikling og tilstand. Over-
virkningsprogrammet f-or hjortevilt-
bestander startet i 1991 og den f6r-
ste 5-årsperioden er nå oppsummert
(Jordhøy et al. 1996). Programmet
er nå inne i sitt 2. år av en ny pro-
gramperiode.

Stort sett har framdrift og gjen-
nomfpring i 1991 gått etter planen.
Oppbyggingen av kontaktnett mot
den lokale villreinforvaltning er
under stadig utvikling og gjør over-
våkningen til et enda bedre verktgy
for forvaltningen.

Sommeren 199'7 var preget av en
sammenhengende varmeperiode
gjennom hele juli og august. Dette
fbrårsaket intenst insektsstress og
dermed sterkt nedsatt beiteopptak
for reinen. Dette kan igjen ha vært
en medvirkende årsak til at dyra
gikk svært spredt utover høsten. I
tillegg til den spredte fbrekomsten
fBrte tidlig snøfall til at vi fikk ster-
ke begrensinger under strukturtel-
lingen. Materialet ble derfbr lite i
flere områder.

Områder og metodikk
Overvåkningsområdene represente-
rer bredden i miljøfaktorer som vill-
reinen er underlagt innen sitt norske
utbredelsesområde. Alle disse områ-
dene har vært underlagt tilsvarende
overvåkning etter samme metodikk
i en årrekke, f'ør dette programmet
ble oppstartet.

Overvåkingsprogram for hjortevilt - villreindelen

Kalvetellinger
fbr estimering av tilvekst uttøres
primært i perioden ultimo juni til
primo juli, når dyra ennå har vinter-
pels og gir gode visuelle holdepunk-
ter for klassifisering av dyra. En
benytter her enmotors overvinget
småf1y eller helikopter til lokalise-
ring og fbtograf-ering av fostrings-
flokker. På dette tidspunkt har sim-
ler og kalv samlet seg med åringene
av hunndyr tilbake i flokkene etter
kalvingssesongen. I l6pet av vårvin-
teren går bukkeåringene i varieren-
de grad inn i bukkeflokkene. Tel-
lingen er basert på et stikkprøveut-
valg (Skogland 1985). Sammenset-
ningen i f-lokkene telles opp fra dias
i en Leitz lysboks. Fordelingen av
kalv pr sirnle (inkl åringssimler) i
fostringsflokkene gir et statistisk
representativt utvalg av levende
kalv/100 simle I år+, basert på en
binominal statistisk fordelingsfunk-
sjon hvor variasionen (standardfei-
len SF) omkring middelverdien kan
beregnes (Snedecor og Cochran
1967). Fordelingen innen flokkene
gir tilstrekkelig tilf'eldig utvalg til at
opptellingen gir et statistisk hold-
bart bilde av den virkelige kalvetil-
vekst, selv orn ikke hele stammen
telles. Dette er et viktig fortrinn til

metoden idet det av praktiske årsa-
ker (topografi, beiteforhold, snøfor-
hold etc) kan være svært vanskelig å
finne alle dyr i en villreinstamme.
Variasjonen omkring middelverdien
er en funksjon irv antall opptalte dyr
(Paulik og Robson, 1969) slik at
sikkerhetsmarginen på estimatet
øker med antall opptalte dyr. Hvor
mange dyr som må telles opp for å

gi sikre estimat avhenger av propor-
sjonen av kalv/simle I år+. Jo færre
kalv/simle I år+. io flere må telles
opp. Åringene kan i en viss grad
skilles lia simler på st@rrelse og
kroppsform. Bedret utstyr (optisk
kvalitet og elektronikk) ggr oss nå
bedre istand til dette og i store flok-
ker fotograf'eres I'lere segment for å

få tilstrekkelige holdepunkter. Til-
veksten angis som antall kalv/100
simler-ungdyr (simler I år+). På den
tid tellingene finner sted kan simler
og bukker (2 år+) lett skilles fra
hverandre på gevir, stØrrelse og
kroppsfbrm. På store flokker beting-
er dette imidlertid at en tar en rekke
bildeutsnitt fbr å få de nødvendise
holdepunkter.

Strukturtellinger
utføres primært i brunstperioden
ettersom alle kategorier dyr da er

Kontinuerlig overvåking av villreinstammene styrker
forvaltningen. Her har vi en flokk i søkeren i Rondane.

kunnskapsgrunnlaget for
FOTO PER JORDHØY
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samlet i flokkene. Et unntak er Ron-
dane, hvor strukturtelling fbregår på
vinteren på grunn av at reinen sted-
vis går i skogen under brunsten og
er utilgjengelig fbr telling. Vintertel-
ling krever at en en får talt hele
stammen ettersom bukkene i stor
grad opptrer i rene bukkellokker på
denne tiden. En bgr bestrebe seg på
å få med minst halve stammen også
under ..brunsttellinger.'. ettersom vi
har erfaring for at fordelingen innen
ulike f1okker kan variere betydelig.
Strukturtellingene har 3 mål; de skal
gi et estimat på kjønnsforholdet og
alderssammensetningen i stlmmen.
og de kan sammen med kalvetel-
lingene være et viktig korrektiv til
totaltellinger. Kjønnsfbrholdet er
viktig å kjenne som holdepunkt om
kalvetilvekst, basert på antall kalver
gjennomsnittssi mlen føder. Effekten
av avskyting på alderssammenset-
ningen i stammen kan også belyses
gjennom strukturtellinger. Gevir,
halsragg og kjønnsorganer er vikti-
ge ytre trekk fbr aldersbestemmelse
av bukk under brunsten. Simler og
bukkeåringer er de kategoriene som
kanskje er vanskeligst å skille og
bestemmes på kjgnn og i noen grad
gevir. Simler kan ikke ut ifra ytre
trekk aldersbestemmes etter at de er
1.5 år. Standardisert metode går ut
på klassifisering av 3 grupper av
bukker; 1.-5 år, 2.5 fu og 3.5 år og
eldre (JordhØy et al. 1996). Dette
fglger også kortinndelingen i noen
villreinområder. Det viktigste er at
det korresponderer med dyr som det
i praksis er mulig å skille ut ifia
kjønnsmodningskriterier og st@rrel-
se.

RESULTATER

Kalvetellinger 1997
Det ble i perioden 3/1-20/1-1991
gjennomfgrt flyfbtograf'ering for å

få oversikt over kalvetilveksten i de

Fra Fundin i Knutshøområdet.

villreinområder som inngår i over-
våkningsprogrammet for hjortevilt.
Tabell 1 viser resultatene lia de
enkelte områder.

Gjennomlgring og kommentarer:

FIysel skap/tlyger under kalvetel-
lingene i de nordlige villreinområ-
dene: Fossum Fly, Per Fossum, Lil-
lehammer.

Forelhogna
ObservatØr/fotograf: Jon J. Meli, Os
og Per Jordhgy, NINA.

Flokkene gikk under tellingen
relativt spredt i området. Det ble
funnet 14 f-lokker og den største tal-
te i underkant av 700 dyr. Fotogra-
feringen ble gjennomfgrt under
gode vær- og lysforhold. Antall
kalv/100 simler-ungdyr (S I år+)
ligger på nivå med tidligere år i
Forelhogna og viser det desidert
mest stabile tilvekstnivået over tid,
sammenlignet med de andre over-
våkningsområdene. Innslaget av
voksenbukk i fostringsflokkene var
lite - tallet fbr voksenbukk skriver

FOTO PER JORDHØY

seg i stor grad fia rene bukkeflok-
ker.

KnutshØ
ObservatØr/fotograf: Jon J. Meli, Os
og Pel Joldhøy. NINA.

På fbrhånd var dyra lokalisert av
Oddmund Jakobsen og Terje Kjøll-
moen fia villreinutvalget i Knutshg
og vi visste derfbr grovt sett hvor vi
skulle søke etter dem. Dyra - trolig
det alt hovedsakelige av fostrings-
dyra i Knutshø - ble derfbr raskt
funnet i området ved Gr@n@ysetri og
fotografert under fine fbrhold. Van-
ligvis gål fbstringsdyra samlet i en
eller to flokker og i år var de samlet
i kun en stor flokk. Kalvetilveksten
er litt lavere enn foregående år.

Rondane Sørområde
Observatør/fotograf: Jon J. Meli, Os
ogr Per Jordhø1. NINA.

Det tilhører nesten unntaket at en
finner dyra i Rondane SBrområde på
denne tida av året. De har en sterk
tendens til å stå nede i skogområde-
ne mot Østerdalen. Et lengre s6k
rundt de tradisjonelle vårbeiteområ-

Tabell l.
Kalvetelling i
overvåkingsområdene
Fordelingene er angitt i 7o

Af: Antall flokker
SU: Simler-ungdyr
K: Kalv
B: Bukk
K/S: Antall kalv/100 simler-ung-
dvr +95Vo konfidens-intervall

Område
Forelhogna
Rondane Nord
Rondane Midt
Knutshø
Snøhetta Øst
Snøhetta Vest
Nord-Ottadalen
Setesdal-Ryfylkeh.
Hardangervidda
Totalt overv.omr.

Dato
03.07
03.07
01.01
03.07
03.07
24.01
04.01
08.07
22.01

K/S
6) l+) /.

?R5+1 z1

56 )+l f)

5zl l+7 7

17 l-r) 5

519+2,1
4) Q+) )
5l ?+OQ

49.5+0.1

B
t2
5

3

3

I

6
8

l8
13

AfSUK
13 54 34

a -l al1 t-) 1l

t6235
26334
t5 12 27
61426
l0 62 32
46428

23 -54 28
58 29
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Reinblom eller issoleie finner du der du

dene ved Søkkundsjøene og på

myrene sørover ble gjennomført
uten resultat (den 3/1).

Rondane Midtområde
ObservatØr/fotograf: Erik Winther,
Ringebu.

Heller ikke i dette området fikk
en lokalisert flokkene ved første
forsØk 3/1 . En antar at de gikk nede
i skogen rundt Snuskletten i Sollia.
Senere, den 6/7, ble dyra sett i
området mot Storvola og den 7/7
ble det så toretatt en vellykket flyfo-
togrnfering av flokkene isamme
område. Tilveksten er markert høye-
re enn foregående år.

Rondane Nordområde
ObservatØr/fotograf: Jon J. Meli, Os
og Pel Jordhøy. NINA.

To fostringsf-lokker ble funnet i

Cråsida. Kalveandelen flokkene
imellom var svært ulik og totalt er
tilvekstnivået det laveste vi har
registrert i dette området på 1990-
tallet.

Snøhetta Østområde
Observatør/fbtograf: Jon J. Meli, Os
og Per Jordhø1. NINA.

Flokkene ble tradisjonen tro fun-
net i området mellom Amotsdalen
og Drivdalen, nærmere bestemt
rundt om i Tjønnglupen og østover
herfra. Etter kalving, som fbregår i
områdene vest for Grøvudalen, trek-
ker fostringsflokkene østover til dis-
se traktene. Her i hgg- og mellomal-
pine tJellornråder, står de utover til
først i juli, da de sprer seg mer Llt-

over i sommerbeiteområdene. Kal-
veandelen viser i år en nedgang i

minst venter det. FOTO PER JORDHØY

forhold til i fjor, men ligger likevel
klart innenfor variasjonsbredden
over en 20-årsperiode. Som vanlig
under kalvetellingene her, var det
ikke innslag av voksenbukk i fos-
tringsflokkene. Optimale lys- og
værforhold fbrenklet såvel lokalise-
ring som fotografering av flokkene.

Snøhetta Vestområde
Tellemannskap: Bård Eiliv Oppi-
gard, Nesset fiellstyre og Per Jord-
høy, NINA. Asbjørn Børset, Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal, mva.
bidro også med informasjon om kal-
veinnhold i en flokk. På grunn av
tåke under den regulære kalvetel-
lingen måtte tellingen gjennomfpres
som bakketelling på et noe senere
tidspunkt. Fostringsflokkene ble
lunnet i hgydedragene mellom
Eikesdalen og Stordalen. Tilvekst-
tallet ligger litt under fjorårets nivå.

Nord-Ottadalsområdet (Reinhei-
men)
Observatør/fotograf: Per Jordh6y,
NINA.

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
i n ngår 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
snautt 52, og dette er på samme nivå
som ved tidligere tellinger her.

Totalt antall fotograferte lbstrings-
dyr er hgyt og omfåtter trolig det
aller meste av simle-unedvr-kalv-

segmentet i området. Det gir derfor
et godt grunnlag fbr beregning av
minimum bestandsstørrelse i områ-
det.

Setesdal Ryfylkeheiene
Flyselskap/flyger: Helifly, Sem
(helikopter).

Observatør/fbtograf: Jon Hau-
gen, Statskog, Sjur Vatnedal, Vill-
reinutvalget og Per Jordhøy, NINA.
For@vrig var fglgende personer med
på kontrolltellinger fra bakken like i
etterkant av flytellingen: Lars Arne
Bay, Statsskog Sørlandet, Jon Erling
Skåtan og Karl G. Hoven, Villrein-
nemnda i S-R. En god del av
bestanden ble funnet og fotografert.
Tre flokker ble funnet i Sørområdet,
mens en flokk ble funnet i nordom-
rådet. Det var meget gunstige vær-
forhold under tellinga/flyfbtografe-
ringa. Kalr etilveksten ligger lill
hpyere enn for foregående år, men
over tid innenfor den normale varia-
sjonsbredden for området.

Hardangervidda
Flyger: Helikopterteneste, Kinsar-
vik.

Fotograf: Olav Strand, NINA.
Loggfgrer-observatØr: Sverre

Tveiten, Bj6rn Haugen (Oppsynsut-
valget) og Per Helge Sekse (Vill-
reinutvalget) i et samarbeid mellom
NINA og OFS (Oppsynsutvalet for
Hardangervidda) ble det den 23/1-
1997 gjennomført kalvetelling på

Hardangervidda for å få holdepunkt
om tilvekst i stammen. Hovedtyng-
den av dyra som ble funnet i forbin-
delse med tellingen stod i områdene
Valldal - Songa - Lågen. Det ble
benyttet helikopter av typen Ecu-
reuil under selve tellingen/fotogra-
feringen. Tilveksten er regnet ut til å

være 51,2 kalv/ 100 simler-ungdyr,
som er det hByeste tilveksttall vi har
registrert her. Materialet er stort og
resultatene skulle derfbr gi en rela-
tivt god indikasjon på tilveksten i
stammen.

Tabell2.
Strukturtellinger i 1997. Kjønns-
og aldersfordelingen er angitt i
Va.

N: Totalt antall opptalte dyr,
K: Kalv,
S: Simle,
B1: Bukk 1.5 år,
82: Bukk 2.5 ilr,
83+: Bukk 3.5 år og eldre).
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Strukturtell inger 1997
Det ble 1 1991 gjennomfprt struktur-
tellinger i alle områdene som inngår
i overvåkingsprogrammet. Resulta-
tene er vist i tabell 2. Tellingen i
Rondane-regionen foregikk på vin-
teren som tidligere år.

Gjennomfgring og kommentarer:

Forelhogna
Det ble gjennomfgrt strukturtelling i
ovennevnte område 2219-1997.
Kåre Guldvik og Per G. Thingstad
deltok på tellingen. trlokkene gikk
langt vest i området og delvis nede i
skogen mot Rennebu. Godt og vel
1/3 av stammen ble funnet og opp-
talt. Det gikk trolig mer dyr i områ-
det, men den 23/9 måtte arbeidet
innstilles på grunn av dårlig vær
med regn/sludd og tåke. Sammen-
ligner vi med 1996-tellingen, ser vi
at tallet for voksenbukkandelen er
betydelig lavere mens tallet for sim-
leandelen er betydelig hpyere.
Materialet er imidlertid for lite til å
gi et tilnærmet sikkert bilde av
strukturen i stammen.

Rondaneregionen
Det ble i perioden 1/3-18/3-1997
gjennorr-rfBrt strukturtelling i Ronda-
ne. Tellemannskapet bestod av
Fjelloppsynsmennene Erik S. Win-
ther og Hans Bondal, Lauritz Dal-
bakk, Amund Byrlgkken og under-
tegnede. Tellingen i den s@rlige
delen av regionen startet fra Samda-
len på formiddagen den 8/4. Vi
arbeidet oss gradvis nordover mot
Midtområdet og fant det altover-
veiende av dyr her. Nordområdet og
Vuludalen (områdene nord og vest
for Rv27) ble tatt til slutt. Arets tel-
ling var vellykket. Mye av flokkene
i Sørområdet var lokalisert på for-
hånd, noe som var svært tidsbespa-
rende. Kvalitativt vurderes resulta-
tene for hele Rondane som rimelig
sikre, med bakgrunn i de gode for-
holdene vi hadde både under rekog-
nosering og telling, samtidig som

Ved Steinhytla sør lor Lyngkampen.
Fjelloppsynsmann Oddvar Stensrud,
Øyer (lil høyre) vokter reinen i hiertet

av det sørlige Rondane.
FOTO PER JORDHØY

det aller meste av dyra med stor
sannsynlighet ble funnet. Sammen-
lignet med situasjonen 1994 og
1995. ser vi blant annet at tallet for
bukk 2år+ har hatt en ikke ubetyde-
lig nedgang.

Knutshø
Tellinga ble uttørt av Tord Bretten,
Oppdal bygdeallmenning. Dyra ble
funnet i området Finnsjøen - Risber-
gethpa. Ca 1/3 av stammen ble talt
opp, noe som er i minste laget til å
få et sikkert bilde av strukturen i
stammen. Dersom en sammenligner
tallene med fjorårets tall er det
svært små avvik. Voksenbukktallet
er imidlertid noe lavere enn på til-
svarende telling i fJor.

Snøhetta Østområde
Det ble i tiden 9/10 - 11/10-1991
foretatt strukturtelling i dette områ-
det. Tellingene ble utført av Tord
Bretten fra kontaktnettet vårt i SnØ-
hettaområdet. Årets tellins var svært

vanskelig å gjennomfgre da dyra
stod svært spredt inne i de sentrale
deler av området. Dyras tilgjenge-
Iighet fbr telling ble også vanskelig-
gjort på grunn av tidlig snPfall.
Materialet ble derfor lite og gir ikke
noe sikkert bilde av strukturen i
stammen. I Vestområdet ble det ikke
gjennomfgrt strukturtelling på grunn
av stort snøfall i områdene hvor
dyra stod under brunsten (BronhB).

Setesdal-Ryfylkeheiene
Strukturtelling ble gjennomfprt i
perioden 12-11/lO. Statsskog Sgr-
og Vestlandet var ansvarlig for gjen-
nomfBringen av tellingen. Også i
dette området gikk dyra svært spredt
under brunsten. En fikk likevel talt
opp en god del dyr, selv om det had-
de vært Pnskelig å hatt et støffe
materiale - lbr å lTr et sikrere bilde
av strukturen i stammen. Ut fia
foreliggende resultater registrerer vi
blant annet et lavt tall for kategorien
bukk 3 år+ i forhold til tilsvarende
tall fra tellingen i 1995.

Hardangervidda
Strukturtelling på Hardangervidda
ble gjennomfprt i perioden 12.-15.
oktober. Magne Hallanger og Bjørn
Haugen (Oppsynsutvalget) og Svein
Erik Lund (villreinutvalget) deltok
på tellingen sammen med Anne Loi-
son og Olav Strand fra NINA. Dyra
ble funnet i områdene rundt Lågaros
(ca 2000 dyr) og Skrykkjen (ca
1500 dyr). Strukturtallene samsva-
rer i stor grad med fjorårets tall. I
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Tiansp ortproblematikken
på Hardangervidda

fiord og tilgj. etter 1/l-98 33o/a av
nasjonalparken i Eidfjord.

Organisering av transporten
Arbeidsgruppa, bestående av Endre
Lægreid, Mdar Riber, Aslak Myr-
vang, Hans Myklatun og Trygve

3. Andre jegrar kan kontakte
jaktoppsynet for å få greie på orn
det er traktor i dei aktuelle omlirdu.
og dermed kunnejakta godt i forvis-
sing om et transporten er sikre.
(Dette inneber at iaktoppsynet får
ein meir aktiv rolle i .jaktutBvinga

Direktoratet for naturfbrvaltning har
pålagt Hardangervidda Villreinutval
at de innen 1. mars 1998 skal utar-
beide en 3-årsplan fbr å få reins-
stammen ned på planlagt nivå; ca 10

000 vinterdyr.
I bl.a. EidfJord

jobba med
tran s portpro-
blematikken
på Vidda, spe-
sielt med hen-
hold til steng-
ing av trak-
torsleper som
er gort gjel-
dende fia 1.

januar 1998.
I utgreiinga

til arbeids-
gfuppa som
jobba med
saken, står det
at kjøttrans-
porten med
traktor med
utgangspunkt
fra Tråastølen
og Tinnhølen
har siden tidlig
på 5O-tallet
vært en viktig

kommune er de1

og infbrma-
sjon knytt til
denne enn til-
fellet er i dag).

4. Traktor-
førar skal vera
pliktig til å ta
med alt kjøt
han vert fØre-
spurd om,
også beslag-
lagt kjøt for
j aktoppsynet,
så lenge det er
forsvarleg
m.o.p. storlei-
ken av lasset.
(Kanskje bør
det fastsetjast
ein pris på
transporten ?

F.eks. kroner
2,- pr kg?).

5. For no-
kon spesielle

faktor i jaktutPvinga i Eidfjord.
Etter opplysninger som forelig-

ger, blir det på hver traktortilhenger
fiakta l0-30 dyr og blir denne frakt-
muligheten fra fjerntliggende jakt-
områder borte, vil jegerne komme
til å avvente reinf-lokkene langt nær-
mere heimeterrenget og dermed gå
glipp i spredning av jakttrykk og
jakt der dyra ofie oppholder seg.

Kan gå med kjøttbør i 2-3 timer,
eller 3-4 km i luftlinje
I arbeidsgruppas vurdering antydes
det at en gjennomsnittlig reinsjeger
kan akseptere å gå med kjøttbør i 2-
3 timer, eller 3-4 km i luftlinje.

Og rned dette som utgangspunkt,
er det trekt opp på kart hva som er
<tilgjengelig> jaktområde ut fra de
slepene som er lovlige i dag.

Dette viser: Tilgjengelig før l/1-
98 83o/c av nasjonalparken i Eid-

Villreiniegeren på Hardangervidda har både transport- og boproblemer som vill-
reinjegere i mange andre områder ikke trenger å tenke på! Denne iegeren har tatt
med seg traktoren med "bo-hengerenD inn til Tinnhølen og for sikkerhetsskyld er
også båten med. FOTO JON J

Sæbø, har lagt frarn fplgende tbr-
slag til hvordan ei dispensasjonsord-
ning kan fungere:

1. K6yrelgyve skal gjevast etter
at dyr er felte. Om ynskjeleg kan
transportbehovet då dokumenterast
enten med fiamvising av påteikna
kontrollkort/f'ellingslpyve eller evt.
med l'rlmvising av kjøtet niu' trakto-
ren kjem uttende til jaktoppsynet på

Tinnhølen.
2. Jaktoppsynet rnå vera dei som

har myndigheit til å gje ut desse
<spesiall6yva>. Tildeling av kgy-
reløyve lbr den bestemte turen må

kunne avtalast pr telefon. Jaktopp-
synet må då vera tilgjengelege på
ein bestemt telefon til bestemte tider
på dpgnet. Jaktoppsynet vil med
dette alltid ha oversikt over kva sle-
per det er traktor i, og på den måten
få direkte informasjon om kvar det
fgregår jakt.

terreng vil det å kunne bruke traktor
for å kome til stølsbola vera av
avgjerande betydning tor jaktutg-
vinga. Stglsbola rundt Normannslå-
gen er tilgjengelege med slepene til
Sandhirug og Vierslaet.

Slik at dei stølsbola dette punk-
tet gjeld for er Låghelleren, Stein-
st@l og Bjorneset i Eidfjord, samt til
Hansbu i Ullensvang. For å få køy-
relByve til desse stadane før det er
felt dyr, må jegrar gå saman fleire
ilag slik at der er minirnum l0 f-el-

Iingslpyve knytte til den onrsØkte
traktorturen.

Dette skal vera godt nok grunn-
lag for ein tr-rr pr sesong. Ein jeger
kan berre knyta fellingslByva sine
opp til ein slik tur kvar haust. Søk-
nad om slik tur må avklarast i Til-
svnsutvalet før turen tek til.
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Organiseringen av rettighetshaverne
i Setesdal-Ryfylke Villreinområde
er nå i ferd med å ta form. Setesdal-
Ryfylke Villreinlag (SRV) ble stifiet
på Hovden 13.06.97. med l8 utsen-
dinger tilstede. Åtte lokallag, som
representerte i overkant av 4000
kmt, ble inn-
meldt i SRV
på stiflelses-
møtet. Dette
tilsvarer ca
J}c/o av samlet
areal i vill-
rei nområdet.
Ytterligere to
lokallag er eta-
blert, men
fbrelppig ikke
innmeldt i
SRV. Sluttfø-
ring av lokal-
lagsetablering
glenstår i tre
av 13 kommu-
ner. Det er ca
ul00 rettighets-
havere totalt
innen villrein-
området.

SRV's fbr-
mål er å være
grunneiernes organ fbr fbrvaltning-
en av villreinstammen i området.
SRV skal videre fungere som sam-
arbeidsorgan for lokallaga og være
kontaktorgan til myndigheter, orga-
nisasjoner og andre interesser. SRV
skal arbeide for å sikre villreinen
sitt livsgrunnlag. Mllreinområdet er
inndelt i fem geografiske regioner,
med fra 2-4 lokallag i hver. Hver
region skal i h.h.t. vedtektene ha en
representant r styret.

Aktiviteter høstelr 1997
SRV har i l@pet av høsten arrangert
kurs tbr styremedlemmer og vara-
medlemmer der hovedtemaene var
bestandsfbrvaltning / driftsplan, av-
skytningsplan og registeringer. Kur-
sets fbrmål var å forberede styret på
oppgavene med å utarbeide fbrslag
til avskytningsplan fbr 1998 og gi
innspill til arbeidet rned ny drifts-

Setesdal-Ryfylke
Villreinlag

plan. Forslaget til avskytningsplan
har vært på hgring i samtlige lokal-
lag. I itvskytningsplanen legges det
opp til en relativt kraftig reduksjon i
uttaket av bukk. Samtidig fbretas en
markert forskyvning av kategorifor-
delingen fra S/U-kort og over mot

S-kort lbr å gi større effekt i forhold
til reduksjon av den produktive del
av bestanden som er ngdvendig i
den aktuelle bestandssituasjonen.

Avskytningsplanen fbr 1998
representerer også et klart skritt
videre i prossessen med utjevning
av forskjell i minsteareal mellom
sonene, som har eksistert i SR-Vill-
reinområde siden tidlig på 80-tallet.
Omf'anget av samjaktavtaler i områ-
det er klart Økende. Ulike modeller
prøves ut og erfaringene synes i all
hovedsak å være positive.

Oppgavefordeting/
finansiering
Det er avholdt flere f'ellesmØter mel-
lom representanter fbr SRV og SR-
Mllreinnemd i tilknytning til nØd-
vendige avklaringer om overtakelse
av oppgever og flnsvar. Det er også
avholdt møter med ansvarlig Fyl-

kesrnann og DN omkring diverse
spørsmål knyttet til økonomi /
finansiering. Styrets forelgpige vur-
dering er at systemet for fordeling
av økonomiske midler mellom vill-
reinområdene virker unBdvendig
tungvint. Vi håper det vil være

rnulig å finne
rner direkte /
smidigere
mirter å gjøre
dette på.

Planlagte
aktiviteter
r998
For innevæ-
rende år
(1998) foreslås
overfbr årsmØ-
tet at SRV
overtar det
lokale ansvaret
i tilknytning til
gjennomfBring
av bestandsre-
gistreringer.
Utarbeidel se
av ny drifis-
plan vil bli en
hovedoppgave
dette året. Det

planlegges ogsir nye kurs for styre-
medlemmer i lokallagene og fbr
registreringspersonell. ViderefBring
og forhåpentligvis sluttfBring av
organiseringen på lokallagsnivå pri-
oriteres.

På tross av noe ulike interesser /
synspunkter i de ulike deler av vill-
reinområdet er stemninga god. Med
utgangspunkt i de forvaltningsmes-
sige utfordringer i området vil det
være å håpe at dette vil kunne fort-
sette. Vi har tro på det.

STYRET I SETESDAL-
RYFYLKE VILLREINLAG.

Styret i Setesdal-Ryfylke Villreinlag; fra venstre: Sigmund Tientland, Olav T.
Brokke, Jøren Ola Ousdal, Magne Solås og Sjur Johan Vatnedal

FOTO AV SISTNBVNTE
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Det som gjer ein jegers liv privili-
gert, er at faren for kjedelege og for-
utsigbare rutinar aldri er til stades!
To dagar og to episodar er aldri like.

Hardangervidda hausten 1991.
Eg hadde lpyve på simle og kalv i
Olavsdalen. I ettertid ser eg at mine
tilmålte dagar der inne var avsett litt
for tidleg. Flokkane står i s@r og
vest. Men ein dag har likevel ein
flokk fbrvilla seg opp i <dalen
min>. Ca 150 dyr beiter i fied og ro.
Som så ofte før, her i dette jordiske
paradis, opplever eg å vere aleine
med viltet. Eit vanskeleg, og der-
med interessant, stille er i gang.
Denne gong er terreng og vind på
dyra si side. No er eg inne i ein ar
periodane i livet der ingenting anna
eksisterer. utunom delle eine ....

Etter ein time med åling, tviling
og vurdering har eg dei nærmaste
dyra på Iitt over 100 m. Det meste
av flokken er skjult for meg, bak ein
bratt skrent.

Nokre dyr står att oppe på kan-
ten. Det einaste frie dyret er ei
merkverdig simle. Horna er berre to
lange staurar, uten forgreiningar.
Det eine peikar framover og det
andre rett bakover. Men kroppen ser
finare ut enn hornpryden så valget
er greit. Med anlegg og god tid føler
eg meg sikker på skotet. Reaksjonen
er og normal, ho kastar seg utfbr

Ffå einjeger
AV OLAV S. HAUGSE

kanten og vert borte. Etter ei lita
stund kjem flokken inn i synsf'eltet
for meg att, på andre sida av dalen.
Men kva ser eg? Simla mi er fram-
leis i live - men hardt såra! Ho vert
stadig hengande meir og meir etter.
Tre ravnar oppfattar raskt situasjo-
nen, stuper ned mot det stakkars
dyret. Så brutale er naturen sine
lover. Skal eg overleva, må du døy!
Ein rask springmarsj, nytt anlegg og
nytt skot. Simla stuper. Dessvere
har eg ingen andre å skulda på i

Ved Biornesfiorden etter jakta 1997.
Bukkene begynner allerede å bli

slunkne i magen. Parringa tar mer tid
enn spisinga.

FOTO MAGNE HALLANGER

denne stunda. Det som for 10-15
minutter sidan var ei fin simle er no
ein middels kalv! Kunne det nye
kikkertsiktet mitt lura mes så totalt?

Eller er den gamle jegeren på retur,
svekka av langt fiamskreden
aldringsprosess?

Men det verste av alt er at det
l'ørste skotet har gått rett giennom
bakparten. Eit Iite dyr og eit dårleg
skot. Det er i slike stunder ein vur-
derar å skifta yrke! At det var det
same dyret, var det ingen tvil om.
Ho sto heilt aleine. Og det eine hor-
net peikar framover og det andre
bakover ... Det finst då berre eit
slikt dyr på heile Vidda.

Men likevel ... Eg må attende til
skotplassen. Ingenting å finna. Full
av frustrasjon må eg ta vare på det
vesle som er. Men freden senkar seg
på ingen måte under arbeidet. Eg
MA ta ein siste sjekk på skotplas-
sen, det er så mykje som ikke stem-
mer. Plassen der simla sto, finn eg,
og 3 m lengere bak ligg ho. Naturen
har skapt eit underleg hol i bakken,
70-80 cm i diameter og 2 m djupt.
Her har ho funne si siste kvile, godt
gøymd både for jeger og ravn. Det
eine hornet peikar fiamover, det
andre bakover ... Denne kombina-
sjonen av underlege samantrefT er ei
eingongsoppleving.

Kalven har stått så godt skjult
bak mora at eg ikkje såg han. Med
eit einaste skot ryddar eg effektivt
ut det dominerande genet som kan
skapa så underleg hornpryd!

Etterlysing
På kanten mot Olavsdalen. ved Her-
revardane, fann eg ei delvis slakta,
kollete simle. Innmaten var teken
ut, ho var delvis flådd på eine sida.
Eg ber:re registrerte dette, såg ingen
jeger. To dagar etter gjekk eg forbi
på same staden. Sporsnøen avslørte
all aktivitet. Simla låg der framleis,
men lullstendig maltraktert av rav-
nen. Rundt slakteplassen hadde ein
liten kalv trakka. Fleire rundar
rundt mora. for så å ta vegen inno-
ver villllellet - heilt aleine. Måtte
denne "jegeren" aldri oppleva noko
så sterkt som synet av denne vesle
kalven!

Hardangervidda-bukker høsten 1997. På den høyre er det et bra utlagt gevir, men
tynne gevirstenger. Bukkeandelen på Hardangervidda er no bra.

FOTO MAGNE HALLANGER
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Rapport fra Oksenhalvøya

Optimisten frå 1996 fekk året etter
eit krafiig skot for baugen. 1991 har
vist seg å vera det mørkasre året i

laget si soge. 13 dyr er borte. 17.

august vart slaklere\tane av ein ung-
bukk funne. Resten er sporlaust bor-
te. Mønstret er det same. Dei to
stØrste bukkune lbrsvant i septem-
ber. Til dags dato har laget sjølve
ikkje hausta ein einaste fullvaksen
bukk! Frå 1992-1991 er 31 dyr sak-
na. At det aller meste er tjuvjakt,
finst der ingen tvil om. Store ressur-
sar i form av fiivillig og noko lgnna
oppsyn er sett inn. Kvifor skal den-
ne vesle f'lokken vera så mykje meir
utsett enn andre? Kva er målet med
å gydeleggja ei livskraflig stamme?
Er det uråd å finna syndarane, står
laget overfbr eit vanskeleg valg.
Slik som det er i dag, er det ukon-
trollerte uttaket større enn tilvek-
sten. Dette kombinert med at det er
dei stØrste dyra, tilseier utsletting
over kort tid. At nedbrytande krefter
skrl øydelegga lbr eit stort og. pttsi-
tivt fleirtal, er meir enn gale! Laget
har lått så utruleg mange positive

AV OLAV S. HAUGSE

Den fremste og bakerste av disse bukkene kom bort under jakta høsten 1997.
Flokken er så liten, at noen avgang utenom den planlagte, tåler ikke denne vesle
stammen!

tilbakemeldingar frå flellvandrarer,
som set pris på det nye innslaget i
fJellet. At all aktivitet i reinsdyrlaget
kretsar om dette eine. er vel natur-
leg. Ingen kan planleggja ei normal
fbrvaltning med slike tilstandarl

FOTO MACNE HALLANGER

Meir er der ikkje å seie om landets
minste villreinstamme i denne
omgang. Eg trr-rdde dei små i sam-
funnet også har livets rett? Mangfal-
det er sjølve fundamentet i ei livs-
kraftig utvikling!

Hard vinter for reinen i
Ising og mykje skaresnø under vin-
teren 1996-91 gjorde beitetilhøva
vanskelege for reinen i fiellområda
våre. Mange stader trekte reinen ned
i skogområder for å finne beite.
Dyra var jamt over magre og i dår-
leg fbrm. Ved påsketider giekk Vola-
flokken i Holbygda som er heim-
traktene mine. Flokken gjekk i eit
skogområde nær eit st@rre hyttefelt.
Med stort innrykk av solhungrige
feriefolk. kunne dette fØre til uheldi-
ge konsekvenser fbr reinen. Til bes-
te fbr reinen vart påskeværet dårleg
og skiutfarten liten! Det hende like-
vel eit par till'eller av jaging som eg
fekk melding om. Dagen etter tok eg
ein skitur i området og delte ut fly-
geblad med informasjon om kvifor
reinen var trekt ned i områrdet. kor-
leis fblk skulle forhalda seg til rei-
nen, kva konsekvensar uroing kunne
føra til og at fylkesmannen hadde
innført bandtvang på hund. Same
informasjon vart sett opp ved vegar

Fjellheimen

som fører inn til områda. Tiltaket
vart godt motteke av hyttefolk og
turgåarar som eg var i kontakt med.

27 dyr utfor ein skrent
For reinen, dette flotte dyret som
lever under slike barske forhold som
vinteren i Fjell-Noreg kan gje, ligg
ofte katastrofen og lurer. På ettervin-
teren hende det ein dyretragedie i
Stølsheimen. Nils Kvamme, som er

Nils Kvamme
ved dyreleiv-
ningar etter
dei27 dyra
som gjekk
med i raset.
Dei gjekk
utfor berge-
skrenten i

bakgrunnen.

FOTO
NILS KVAMME

AV SIGBJØRN LID

medlem av villreinnemnda, f'ekk i
juni melding om at det Iåg leivning-
ar etter ein reinsf-lokk i Vikasjurda-
len. Han reiste inn og fann 27 daude
dyr. Det var mest truleg ein rein
bukkeflokk som hadde fore utf'øre
ein 40 meter hgg skrent. Flokken
hadde gått i ein skalvlastØkk eller
vortne tekne av snøras. Ein reknar
med det hende i tida mellom 1. april
og 1.juni!
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B eiteinteraksj oner sau /rein
SAMARBEIDSPROSJEKT UNIVERSITETET I OSLO (UIO) OC NORGES LANDBRUKSHØCSKOLE (NLH) AV
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Overnevnte prosjekt er et fellespro-
sjekt mellom Universitetet i Oslo
(UiO) ved Eigil Reimers og Norges
Landbrukshøgskole (NLH) ved
Øystein Holand. Fellesprosjektet
knyttes til en dr. scient. stipendiat
(Jonathan E. Colmarn) i 1004/o stil-
ling med base UiO med Eigil Rei-
mers og Øystein Holand som veile-
dere, Eigil Reimers som faglig
ansvarlig og en forsker (Stein R.
Moe) i 20Va stilling ved NLH.
Hovedprosjektet er finansiert av
Norges forskningsråd under pro-
grammet Bruk og Forvaltning av
Utrnark, Trygve Gotaas Fond og
Norsk Sau - og Geitalslag. I dag har
prosjektet tre lppende studier med
hensyn til interaksjoner mellom rein
og. sl.lu. et rned villrein og snu i

Setesdal - Rytylke og to med tam-
rein og sau på NLH pir Ås. Med stu-
diene i Setesdal har vi jobbet i nært
samarbeid med Statskog ansatte
Lars Arne Bay, Geir Hovland og
Jon Haugen.

Sambeiting av rein og sau har
gjennorn en årrekke vært gjenstand
for debatt. Prosjektet vil frernskafl'e
kunnskap om interaksjoner mellom
sau og rein ved å sarnmenligne arte-
nes habitatseleksjon og beiteadferd
gjennom dggnet (24 t) og gjennom
sommeren. vegelasjonens kvanlita-
tive og kvalitative respons på bei-
ting og artenes adf-erdsrnessige reak-

sjoner i sambeitesituasjoner. Deler
av prosjektet vil bli gjennomfprt i
Setesdal-Ryfylke villreinområde.
Beiteinteraksjoner vil også bli
belyst ved å samle inn produksjons-
og kondisjonsdata lbr surr og rein i

områder med ulik tetthet av de to
artene. I kontrollerte eksperimenter
med tamrein og sau (i Finnmark og
ved NLH på As) vil vi søke å

bestemme artenes adferdsmessige
respons på tilstedeværelse og indi-
vidtetthet, srimt feces og urin (Moe
m. 11., 1998) fra den annen art.

Det er gjennomfgrt flere studier
av habitatvalg og beitepref-eranser
hos rein og sau i Norge. Infbrma-
sjon orn hvordlrn siiu og rein gjensi-
dig påvirker hverandre på beiter er
imidlertid sparsom (Skogland
1994). Tidligere undersØkelser av
arealbruk for sau og rein har vist at
de i relativt liten grad har direkte
overlappende leveområder (Melby
og Orvik 1986, Gausemel 1988).
Det er imidlertid stor grad av over-
lapping i fpdedimensjonen i form av
prefererte vegetasjonstyper og beite-
planter (Skogland 1983). Stor grad
av overlapping i beiteplanter, men
liten grad av overlapping i tid og
rom kan tyde på konkurranse mel-
lom de to artene. Det er imidlertid
også vist at sambeiting kan virke
positivt (<grazing f'acilitation>) mel-
lom ville og tamme klauvdyr (Smith

m. fl. 1979, Gordon 1988, Rhodes
og Steven 1990, Garmo 1994).

Tre fbrhold nevnes hyppig når
konflikten mellom sau og rein i

Norge diskuteres (Warren og Mys-
terud 1995): (l) Sau beiter vegeta-
sjon som ellers hadde blitt utnyttet
av rein (dvs. sau utkonkurrerer rein
om beiteplanter), og/eller sauebei-
ting endrer plrntesammense(ningerr
på en måte som er ugunstig fbr rein,
(2) Rein skyr ornråder der det beiter
(m) e ) scu. og reinen tvinges over på
mindre gunstig beite (dvs. sau
påvirker/utkonkurrerer rein når det
gjelder bruk av areal (plass) oC (3)
Suu eller rein er hærer av parirsitler
og/el1er sykdommer (patogener)
som kan overføres mellom dem.

For å utvikle optimale forvalt-
ningsstrategier for rein og sau på
beite er det viktig å kjenne til både
rein og fbrskjellige sauerasers akti-
vitetsfbrdeling over 24 tirner perio-
der (spesifikk spiseadt-erd), beiteva-
ner og terrengbruk. Vi har i dette
prosjektet lagt vekt på å skafl'e til-
veie kunnskap om interaksion mel-
lom rein og salr på beite, herunder
vegetasjonens kvalitative og kvanti-
tative respons på beiting, for å kun-
ne vurdere produksjonsgrunnlaget
av beitene. Dette er ngdvendige
grunnlagsdata for utvikling av bio-
økonomiske modeller for å sikre en
bærekraflig utmarksproduksjon av
både sau og rein.

Observasjoner av dyrene i Setes-
dal - Ryfylke
Sampling av dyrenes aktivitet og
adferd skal registreres glennom
direkte observasjoner hele dggnet
(24t). To metoder blir benyttet sam-
tidig for å få best oversikt og bre-
dest mulig synsfelt: (l) Det vil bli
foretatt kontinuerlige observasjoner
av en (ikke npvendigvis den sam-
me) simle etter <focal> metoden;

Fra v. hovedfagstudent Christian
Pedersen, h.f.-student Kietil Flydal og
stipendiat Jonathan Colman under
atferdsobservasjoner av reinf lokk ved
Gamle Gråmann.

FOTO: CHRISTIAN PEDERSEN
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der en fplger aktiviteten til et enkelt
dyr (simle) i en viss periode og
registrer aktivitetsbudsjettet til nær-
meste sekund (i dette studie skal
aktiv beiting være prioritert) og (2)
<<scan>> metoden; der samtlige dyr i
en gruppe adferdsregisfreres i

bestemte tidsintervaller. Aktivitete-
ne som skal registrerer er like for
begge metodene: Iigging med hodet
ned, ligging med hodet opp, ståing,
gåing, løping og beiting (inkludert
farten under beiting fbr å klassiflse-
re type beiting). Ved aktiv beiting
vil dyrenes (rein og sau) lokalise-
ring bli plottet på forsgkskart og
vegetasjonstype dyrene befinner seg
i registrert. Insektforekomst skal
vuderes etter en skala som bestem-
mes ut fra dyrenes adferd samtidig
med klimatisk data (dato, tid, tem-
peratur, vind, værtype og 7o skyer).

I kontrast til tidligere studier på
dette tema, benyttet vi oss av direkte
observasjoner av villreinfl okkene og
sau i området ved hjelp av langkik-
kerter om dagen og fbrsvarets natt-
kikkerter i den mørke perioden av
dggnet. De fleste miljøparametere
ble målt på stedet, men er utvidet
med målinger fra Det Meteorologis-
ke Institutt. Vi fulgte i hele feltse-
songen flokkenes bevegelsesm@n-
ster så godt det lot seg gjøre. og
noterte alle aktiviteter som reinsdy-
rene hadde gjennom d6gnet.

Resultatene fra den første feltse-
songen (1991) viser stor grad av
overlappende vegetasjonsutnyttelse
for rein og sau i både tid og rom
(Fig. 1 og Fig. 2). Sommeren 199'7
var en spesielt varm sommer med
svært stabile klimatiske fbrhold,
derfor er det viktig å få undersøkel-
ser under andre værtyper og tider på
året. Vi var ikke i stand til å samle
inn nok data for kjøligere perioder
med mindre insektpress på reinsdy-
rene før og etter sau ble sluppet på
beite eller fBr jaktsesongen. Ingen
data ble samlet inn etter jakten var
innledet. Sesongen 1998 vil vi
begynne observasjonene tidlig i
juni, og også konsentrere oss om
kalde og våte perioder gjennom
sommeren. Dermed vil vi med stØr-
re sikkerhet kunne stadfeste hvor-
dan reinsdyr og sau reagerer på for-
skjellige klimatiske forhold.

For sau. dersom en ser hele som-
meren under ett, var det grassn@leie
og rishei som ble mest brukt til bei-
ting (Fig. l). Det er ikke her tatt
hensyn til hvor mye det er av de uli-

Beiting og vegetasjonstyper

Grasmyr
5%

av sau i ulike vegetasjonstyper. Gjennomsnittlig fordeling i prosent av
beitetid. Det er ikke tatt hensyn til utbredelsen av vegetasjonstypene

iområdet.

Figur 1

Beiting
total

Sne

43%

Lavhei

5"
Grasmyr Mose snøleie

2 % Alpin luktheie
snøleie 2 "k

Figur 2a 5%

Bruk, men ikke nødvendigvis beiting, av rein i ulike vegetasjontyper, inkludert
sne. Beregnetover24 tfra scan observasjoner i juni, juli og august,1997. Gjen-
nomsnittlig fordeling i prosent av total tid observert aktiv. Det er ikke tatt hensyn

til utbredelsen av vegetasjonstypene eller snø i området.

Grasmyr
3"k

Figur 2b

Bruk, men ikke nødvendigvis beiting, av rein i ulike vegetasjontyper, ekskludert
sne. Beregnel over 24 t fra scan observasjoner i juni, juli og august, 1 997. Gjen-
nomsnittlig fordeling i prosent av total tid observert aktiv. Det er ikke tatt hensyn

til utbredelsen av vegetasjonstypene eller snø i området.
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Beiting

47%

Figur 3a

Aktivitet av reinsdyr i Valleheiene fordelt mellom kl. 00:00 - 05:59 over hele
sesongen (1997). Analysert for scan observasioner. Legg merke til at dette er
første gang reinens nattaktivitet om sommeren er dokumentert noensinne.

drgvtygget mest intenst om natten.
Etter en dag med hgyt energiforbruk
ved lpping, gåing eller ståing og ved
lavt energiinntak pga. redusert bei-
tetid, kan energibevaring og effektiv
fordgying (inkl. spising og drBvtyg-
ging) ha stor effekt. Samtidig vil
interaksjoner på kalde dager med
lavt insektpress ha større effekt lbr
akkurat de samme grunnene.

Når reinsdyrene faktisk fikk
anledning til å beite om dagen, og
nar de beitet om naten. observerte vi
at både reinsdyr og sau oppholdt seg

og beitet innen de samme vegeta-
sjonstyper og ofte i nærheten av
hverandre (Fig. I og Fig. 2). Dette
betyr at i sommeren 1997, reinsdyr
og sall viser ressursbruk overlap,
både i tid og rom. Dette er motset-
ning til mange andre studier som
rapporterer en overlapping av habi-
tetbruk i rom, men ikke i tid, inklu-
dert et studie fra samme området i
1996 (Bergmann 1997']. Det er fort-

satt et åpent sp@rsmål om disse
observasjoner er et resultat av meto-
de, sesong, område, tilgengelighet
av beitet, etc., eller en kombinasjon
av disse. Allikevel understreker vi
npdvendigheten av prosjekt som
strekker seg over flere år.

Vi glorde også systematiske
observasjoner når direkte konfionta-
sjoner mellom rein og sau var i

utvikling, dvs. når de to artene var
aktive i umiddelbar nærhet av hver-
andre. Det ble ikke gjort noen
observasjoner av åpen frykt eller
flukt fra noen av artene, ei heller at
en art hadde en dominerende adferd
overfor den andre. Men, ved noen få
anledninger, ble det observert at de
to artene kunne forårsake at den

Gåing

9%

LØ prng

ke vegetasjonstypene i området. En
kan likevel gå ut i fra at det også er
disse vegetasjonstypene som er de
mest utbredte og tilgjengelige.
Mosesnøleie og grasmyr ble dg bei-
ta en del. I mosesnøleie er det
musøre som er den dominerende
beiteplanta. I tillegg kunne en se litt
beiting på bjørk og vier. Lavhei og
alpin fukthei ble svært lite beita av
sau i dette området.

Over en 24 timers periode, med
mye insektspress på dagtid, gjorde
reinsdyrene mesteparten av beiting-
en og drgvtyggingen i de mgrke og
kj@lige periodene av natten (Fig. 3).
Dette er f@rste gang systematiske
direkte observasjoner av reinens
nattaktivitet om sommeren er doku-
mentert noensinne (Fig. 3a). Etter
dager med høyr insektpress, vil
andre økologiske interaksjoner om
natten, både positive og negative (f.

eks., sambeiting med sau, mennes-
kelig forstyrrelse, eller rovdyr), ha
mest og si for reinsdyrene. Grunnen
til dette er at reinsdyrene beitet og

Løprng

Aktivitet av reinsdyr i Valleheiene fordelt mellom kl. 06:00 - 23:59 over hele
sesongen (1997). Analysert for scan observasioner'

3bFigur

I Løprng

6%

Figur 3c
Ligging

29 "/"

Aktivitet av reinsdyr i Valleheiene fordelt over 24 t giennom hele
(1997). Analysert for scan observasjoner.
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andre arten flyttet seg eller endret
bevegelsesretning. Men dette hadde
liten eller ingen effekt i retning av å

endre den aktiviteten som den andre
arten drev på med.

Vegetasjonsmålinger i Setesdal -

Ryfylke
Kvantitet og kvalitet av de domine-
rende beiteartene i definerte for-
s@kshegn skal registreres ved bio-
massemåling (klipping av <<ram-

mer>> (0.25m*0.25m) innenfor
og/eller utenfor hvert hegn) og
bestemmelse nv tØrrstofI, kjemiske
analyser tfiberiraksjoner og nitro-
gen) samt in vitro analyser. Med
dette tester vi for effekten av simu-
lert beiting på lbrskjellige plante-
samfunn. Disse data er under bear-
beidelse og resultater er ikke til-
gjengelig.

Grazing facilitation <<Beiteforbed-
ring>>
Kan sau som beiter i høyfjellet gien-
nom varme sommermåneder forbe-
dre høstbeitet tbr reinsdyr? Denne
muligheten eksisterer. En ressurs
kan være begrenset på mange måter,
for eks., i kvantitet og/eller kvalitet
eller i tid og rom. Selv om det kan
være overflod av beite, har reinsdyr
om sommeren ofte begrenset tid til
å beite. På varme sommerdager og
gjennom hele sommeren kan reins-
dyr bruke og miste store mengder
energi i form av insektstress og tapt
beitetid. Ubrukt beite vokser, repro-
duserer (blomstrer) og dpr. Hvis det
foregår for lite eller ingen beiting
gjennom sommeren, vil høstbeitet
være av hgy kvantitet men lav kva-
litet. Reinsdyr trenger høy kvantitet
av beite når insektene og andre for-
styrrelser tillater dem å beitel Sau
kan virke uberØrt av de insektene
som plager reinsdyr og beiter gien-
nom sommeren til tross fbr mye
insekter. Dette betyr ikke bare at
beitet er brukt. For reinsdyr kan det
muligens bety at beitets kvalitet er
forbedret med at beiting (av sau

eller rein.l kan stimulere vegetasjo-
nen til forsatt vekst. I tillegg kan
planteveksten stafie tidligere neste
vår i områder der det er beitet. Dette
kan være på grunn av avfpring fra
dyrene som virker som giødsel
kombinert med andre faktorer. I

Fostringsflokk på snøfonn sommeren
1997. En typisk situasjon på dagtid.

FOTO CHRISTIAN PEDERSEN

sum kan dette bety bedre beitekvali-
tet for reinen. Denne siden av sam-
beiteeffekten har vi inkludert i vårt
program. Vi har planteprBver fra
sommeren 1997 som skal analyseres
for mulig effekter av <grazing faci-
litation>, samtidig som vi supplerer
nye planteprøver i 1998.
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