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Kalhovd i Tinns fjellverden er litt av et trafikknutepunkt. Her kommer veien inn
Breidsetdalen og fortsetter til Synken, litt nord for Stegaros. Kalhovd Turisthytte
er kjent med tursti på østsida av Mår til Mårbu! Alle vatna rundt Kalhovd er demt
opp og på bildet ser vi dammen i østenden av Kalhovdfjorden. En utrolig fjellver-
den å komme inn i her!

Tinn med ett vald på Hardanger-
vidda
I villreintildelinga på Vidda står
Tinn med ett vald. De tidligere val-
da, 15 i tzrllet, fungerer i dag som
jaktfelt. Disse jaktf'elta varierer i
stØrrelse fia 6000 da til 192 000 da
og det kan gjøres avtiile om over-
gang fbr jakt fia ett f'elt til irndre
felt.

Denne ordninga er spesiell fbr
Vidda-forvaltninga, at en hel kom-
mune er slått samnren til ett vald
ved tildeling av kvote. Vanligvis blir
det oppretta overgangsavtaler hjem-
fet i Hjorteviltforskriftenes $ 11,
mens det i Tinn gjØres avtale med
rettighetshaver på det enkelte jakt-
I'elt, uten å være nødt å gå om vill-
reinnemnda fbr godkjenning.

<Gulrota> fbr å gå til denne
organiseringa, var at da fikk en sam-
let restarealene hos hver enkelt ret-
tighetshaver og uttelling fbr disse i
form av fellingstillatelser.

Hvordan Tinns gode ordning
fungerer i praksis. har ikke forf'atte-
ren av denne artikkelen gjort noen
undersøkelser om. Men ser vi på at
Tinn jamt over feller noen prosent
over i forhold til sitt totalareal på
Vidda, skulle en tru at ordninga har
en viss effekt. Men denne prosenten
kan også komme av andre årsaker.
På sikt ser vi Tinn f'eller litt over
halvparten av sine tildelte dyr på
Vidda og ut fia det skulle en tru I -

valdsorganiseringa kunne gi vesent-
lig h6yere f'elling!

I de to andre villreinområda Tinn
har areal i. er det minimalt med l'el-
ling; Blefjell 2 dyr i 1997,5 dyr i
1996 og 6 dyr i 1995.

I Brattefjell/Vindeggen 0 i 1991,
0i 1996og I dyri 1995.

Inngrep i Tinns del av
Hardangervidda
Helårsveien fra Rjukan til Rauland
(sammen med hyttebygginC) stengte
effektivt av den delen av beiteområ-
da lbr Huldrrngelr iddareinen som r i

i dag kjenner som Brattefiell/Vind-
eggen-området.

M@svatn-reguleringa var ei stor
regulering, men i Tinnfjella teller
ennå mer Mårutbygginga, som var
ei svært <<tung>> utbygging for rei-
nens ferdsel. Sjølve reguleringa

Hj orteviltkommunen Tinn
Tinn kommune i Telemark er en
av Sør-Norges større utmarks-
kommuner, med et areal på 2106
kmt. Men nabokommunen Vinje
er vesentlig større; 3100 km'!
Tinn har tellende areal i 3 villrein-
områder; Hardangervidda, Ble-
fjell og Brattefjell/Vindeggen på
tilsammen 1.2II.955 da, eller godt
1200 kmt. Kommunen har dessu-
ten et betydelig tellende areal for
elg, godt 746 krn', som også deler
av inngår i utdeling av kvote for
hjort og rådyr. Som vi ser, en
betydelig arealmessig hjortevilt-
kommune med en beliggenhet fra
Tinnsjø på 200 m.o.h. til Gausta-
toppen på 1.883 m.

Villreinarealene
Tinn kommune har 1.131.700 da av
Hardangervidda Villreinområde.
dvs. l4o/c av totalarealet på 8130

1.131.700 da
628 dyr
689 dyr
447 dyr
534 dyr
323 dyr

km2. Setter vi opp et litt annerledes
regnestykke, kan vi sjå <verdien> av
Tinnarealene i forhold til totalen på
Vidda:

Som vi ser, har Tinn de siste f-em
åra stått lor l8-'l9c/c av fellinga på
Vidda, bortsett fra i 1994, da det var
et særs godt jaktår for tinndglene på
Viddal Mye av dette kommer av
elendig t-elling i Odda, Ullensvang,
Eidfjord og Ulvik hvor både Odda
og Ullensvang hadde en f-ellingspro-
sent på 3l

I Blefjell Villreinområde har
Tinn 260/o av totalarealet, dvs.
48.525 da. og i 1991 sto de fbr 207o
av totalfellinga i dette området. Men
det må skytes inn, at det er heller
små tall det opereres med fbr Tinn
sin del i dette området.

I Brattefjell/Vindeggen Villrein-
område har Tinn et areal på 31.730
da av et totalareal på 337 130 da,
dvs.97o. Her er Tinn s t-elling så og
si ubetydelig, de siste to åra n-red 0 i
resultat !

= l47o av totalarealet

= l87o av totalfellinga
= l97o av totalfellinga
= l87o av totalfellinga
= 337o av totalfellinga
= l87o av totalfellinga

Tinn:
Felling 1997

1996
r995
t994
1993
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Tinns
andel i

tre ulike
villreinom-
råder.
Hardangervid-
da i nord, Bratte-
fjell-Vindeggen
vest for Gausta og
Blefjell øst for Tinn-
siø

sammen rncd veinettet i for- x

hindelse rncd utbl ggirrgrr.
representerer storc hindrir-rger fbr
reinen.

I Tinn, sorr-r fbrøvrig innenfbr
Hardangervidda Vilh'einområde, er
det rr-range og mye brukte turiststier
sorn går midt i leveområdet til vill-
reinen. På den positive side kan en
kredittere at flere av f'jellveiene ikke
blir holdt virrteråpne, slik at reinen
noenlunde r-rhindret kan kon'rmc til
vinterbeiteornrådcne.

Stor jaktinteresse
Interessa fbr villrcinjakt i Tinn er
stor og den er også sviert tradisjons-
bundet. Stort sett irlle inlcresscrte
inncnbygdsboende kan kommc til
reinsjakt for en akseptabel pris.

Noe verre kan det være for uten-
bygdsboende, da det ikke cr noe f'el-
les salg av ledige jaktkort, interes-
serte utentia må ta kontakt med den
enkelte grunneier (organisasjon).

Veinettet, som oftest er en
rninusf'aktor fbl reinens vandringer
og beitetilgiengelighet. er ct stort
pluss fbr jegerne til å kornme inn i

terrenget, både fbr jakt og uttrans-
port av kjPtt.

Tinn-elgen
Når vi nå er innom hjorteviltkorr-r-
munen Tinn, må vi også ta n-red litt
om de andre hjorteviltartenc.

Opprinnelig var Tinn en villrein-
kommune, rren etter krigen har
både elgen, hjorten og rådyret fun-
net et sterkt fotfcste i denne svære
utmarkskommunen. Ekspansjonsåra
for elgen var fi-a 1980 og mcd topp
uttak i 1994 på 294 dyr. I 1997 ble
det f'elt 211 dyr som ga en fellings-
prosent på 80. Dette tyder nok på at
stammen cr på retur - noe som for-
Bvrig har vært Ønskelig, spesielt i

den garrlc kommunen Hovin (sarn-
menslått med Tinn fra 1961').

Hvis vi setter opp en tabcll som
fbrteller om kommunens plassering
i fylket, ser det slik ut:

| 1997 hadde Tinn ei felling av 211
elger, 11 hiorter og 630 villrein. Men
Tinn er ikke bare vilt, i Tinns fjellvatn
dras det årlig opp tonnevis med fin
fjellørret!

@ ogn
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18 elg-kommuner i Telemark

Fylket
1991 Fclt 3111
l9c)-5 Fclt 3160
1996 Felt 3111
1991 Felt 3738

Hjort
De brattc skogliene i Tinn cr ct bra
lcveorrrlidc lirr' 5.1n, ,.t..

Det er fl'a slutter.r ar, 7O-tallet at
hjorten cr blitt observert i Tinn. og
de tørstc observas.jonene ble glort
på Mogcn i Vestf'jorclalen. Sidcn har
clen spredd scg utover i hele korn-
r-nunen. nren mest utover i lesidene
nrot Tinn.:jo. Tellenpet hcr cr rnyc
likt Vestlandsterrenget. ganskc
uliar-nkommelig, dcsslrten vanligvis
lite snø og tidlig bart.

Det var .jaktstart på hjorten i
1984 og idag r-ned et rninstcarcal på

l0 000 da og i 1997 ei kvote pii 39
dyr.

Resultat dc 3 siste iira:
Tildelt Felt

1995 31 9

1996 32 I I

t9L)1 39 ll

De flestc c'lyra blir t'elt i fbrbindclsc

uSmåbukk på sumarferieu, skriver
Sigmund Holte om dette bildet, som
han har tatt ved Reksjå i Tinn tidlig i

80-åra.
Bildet er brukt i flere andre publikaslo-
ner, så hvis det virker kjent for noen
kan det stemme!

Rådyr
Det meste av godkjent elgten'eng
(ca.746 000 da) er i dag også grunn-
lag for tildcling av rådyr. Elgvalda
er ogsir råclyrvald. Jakta toregår
ogsir her innenlbr hvert enkeltter-
reng. om ikke annet er avt.rlt.

I utgangspunklct vrr interessu
tor rådyrjakt heller laber. Viltnemn-
cla (sonr dcrr kornmunale viltfbrvalt-
ninga fbrtsatt heter i Tinn) satte cla

ncd rrinstearealet. noe sorn skulle
gjØrc de t lettere fbr de sorn jakta.

På barmarksesongen er dyra
spledd ovcr hele komnrunen. også
høyt til f'jells. Etterhvert som snøen
korrmer, trekker dyra ncdover i de

(Fylket) 7o av fylket
(,t-5) 2070

(,1-5) 21c/c

(62; l8clc

mecl elgjakta.

lågereliggende områder i komrnu-
nen og overvintrer dcr.

Nå er -jaktinteressa på rådyr blitt
stor'. det hul rl..rl noen srtøvintre og
i tillegg galrpe, så rådyrstarlrnen er
betyclclig mindre enn f-ør. I

Æ$ørse$ # S-S

Bygclcjegeren er kjent tor å være
konscrvativ, fortsatt blir jaktrr-rar-rsc-

r'n hekta av knagger.r nirr iakta nær-
mer seg, fbr' "bør'sa gjeng. berre ein
heldt> ... Jo, brødrenc Paul & Wil-
helm Mauser sitt etterhvert berømte
mausersystern fungerer uten tvil den
dag i dag, o-s det er lar.rgt i fia alle
,.forbedlinger'. sorn har g.iort .leger'
livet enklere. I dennc orngang skal
vi irnidlertid ta fbr oss Blascr som er
tbrholdsvis ny innen våpenbransjcn
og kikke spesiclt på modell R 93.
Fabrikken er kjent fbr kombivåpen.
enkeltskudds- og dobbeltliflel av
høg kvalitet, herunder siikalte
<bergstutzeno mcd lbrskjellig kali-
ber i hvert lpp (grov og fin). De har-

cksperimentert en dcl rned utradi-
sjonellc lgsninger hvor bl.a. sikker-
heten er satt i høgsctet. Blaservåpen
har vært på malkedet sidcn 1963.

men dct er l'Ørst i senere år' dc har
vllnnet noc særlig innpass i norskc
jegelrniljBcr. Modell R 93 er resultat
av en utvikling som har piigått gjen-
nom flere iu- hvor garnmel hand-
verkstradisjor-r er kornbinet't rncd
r-noderne høgteknolo-qi. Rifla sorr
korn i 93, ble lnottertt n-recl be-ueist-
ring både på Kontinentet og i USA.
I cn brr-rkerundersøkelse i Tyskland
ovcr hvilke våpen som blil ansett å

viere bcst. topper den lista tbran
dobbeltrifla, Krighofl Classic og
Sar-rcr 202. Her pir berget er dct rrok
en clel som griner av rettrekkervå-
pen og mener clet ikke er noe å hen-
te i fbrhold til riflcr n-red tradis.jonell
repetermekanisme . Langt på veg
skal jeg være enig.

I dc lleste -jaktsitr.rasjoner klarer
du deg (og bør' klare deg!) rr"red ett
skuclcl. Med trenin-q blir tidsdiff'eren-
sen til skudd nummer to likcvcl
minirniLl, dog har du stØrre n-rulighet
til å beholde siktebildet. noe ski-
skytterne fol lcngst har tatt kclnse-
kvenserr ur. Det er'rnir(). srtti rttargi-
ner vi snakker om, - sårete bpf-lcr og
angripende leopardcr er likevel ikke
det vi har nrest av pei Hardangervid-
da ...

Men som en jaktguide på et

annct konlinent sa: - Det cr ikke
anglipcnde storvilt som Lltgjør dcn
slorste luren. tlerirnot jeqcrc sor)l
går med skudd i kammerct! Her er
vi inne pir et vcsentlig fbrhold: Med

Tinn
2lt)
199

206
211

Middel i fylket
193

t]6
t61
208
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- med rettrekker i villreinfjell -

Blaser R 93 kan du stille lydløst på
flokken, eller for den del sitte på
elgpost med skudd i kammeret og
nedspent mekanisme! Mekanismen
spennes først når spennknasten
(tilsv. sikringsfløy) skyves fram. I
bakre stilling er våpenet nedspent i
tillegg til at ladearmen er låst. For å

åpne sluttstykket med nedspent
våpen, skyves spennknasten 2-3 mm
forover, samtidig som hevarmen
trekkes bakover. Magasinet som tar
tre patroner ( pluss et i kammeret),
kan da lades eller tØmmes under
sikkerhet. Finkaliber tar fire patro-
ner i magasinet. Matingen går eks-
tremt lett da patronene føres inn i
kammeret uten å slå bort i l6psinn-
gangen. Kulespissene blir dertil
beskyttet av en gummiplate i
magasinbr6nnens forkant. Nå er det
etter mitt skjpnn svært få situasjoner
i villreinfjellet hvor man har behov
for å gå med skudd i kammeret. I de
tilfellene en har behov for å ha
våpenet parat, er det imidlertid godt
å vite at sikkerheten er satt i høvse-

Jeg hadde valgt kal. 30-06 og var
ganske spent da den ble tatt ut av
esken og skulle prgveskytes. Kik-
kertmontasjen er enkel med fire
haker som går inn i spor på kam-
merdelen av pipa. På toppen satt en
Schmidt & Bender. 3-12 x 42 som
til tross lbr stØmelsen ikke veier mer
enn 520 gram. Ulf Wråmann, Jakt-
partner i Oslo, hadde på forhånd
lovet å levere den innskutt med 11.6
g RWS. SjPl hadde jeg Lapua Mega,
12 gram, Vo 800 m. Prøvde først et
skudd på hundremeteren med
anlegg lor å lorvisse meg om at jeg
var i treffområdet. Resultat: Innerti-
er. Siden jeg Iikevel skulle ha over-
slag til jaktformål, skrudde jeg opp
seks knepp uten å ha lest brukervei-
ledningen og lot et nytt skudd ga.

Fram med linjalen: 6 cm rett opp.
Det var som tatt ut av boka. veiled-
ningen viste at S $ B nettopp opere-
rer med et knepp pr cm. Aldri har
vel en prpveskyting gått så enkelt,
her var nok alle marginer på min
side! Prøvde deretter samlingssky-
ting som viste 28 mm på tre skudd.
Sjøl om dette på ingen måte var
noen uttømmende test, var første-
gangsinntrykket meget godt.

Avtrekket var korl og godt nyde-
lig. Lav kikkertmontasje og rnato-
misk pistolgrep bidro til behagelig
anlegg, men stokken var i korteste
laget, ikke minst med tanke på
utskiftbart lBp med kraftigere kost
og har senere blitt bygget ut med en
kolbekappe på 2 cm. Blaser leverer
også skjefter med utskiftbare kolbe-
kapper, sjøl valgte jeg fast, da den
er mer robust. Sluttstykket har en

såkalt <radiallås> som kun beveges i
lengderetningen og går lekende lett.
I den første fasen glir ladearmen
nærmest av seg selv og må ha en
liten dytt for å gå i lås. Dersom du
ikke fører den helt frem, blir det
klikk. Kammerstykket som låses til
kassa via to umbracoskruer med
mellomliggende rekylbolt, utgiør en

entegrert del av pipeenheten, noe
som borger for god presisjon og
glør det mulig å skifte lgp med
påmontert kikkertsikte uten treff-
punktsendringer. Ved l6psskifte
mellom ulike kalibergrupper må en
også skifte magasin og sluttstykke-
hode, noe som gjøres med enkle
handgrep. Konstruksjonen er vekt-
besparende og gjør våpenet rundt 8

cm kortere enn tradisjonelle repeter-
rifler. Vekta er ca 3 kg.

Stokken hadde pene tegninger til
standardvåpen å være med årringer i
lengderetningen gjennom pistolgre-
pet, noe som er viktig fbr styrken.
Ikke spesielt tettvokst ved, men det-
te skal ikke ta skylda for et uhell
som oppsto senere under elgjakta.
Det hadde seg slik at belastningen
mellom pistolgrep og kasse ble for
stor da jeg sklei og støttet meg til
våpenet på veg opp en bratt skrent.
Resultatet var en langsgående brist
gjennom pistolgrepet. Sjøl om børsa
ikke er bygget for slike aktiviteter,
ble jeg nokså overrasket.

Jaktpartner viste imidlertid stor
imøtekommenhet og hjalp meg
omgående med ny kolbe. Den gam-
le ble senere reparert hos trørsema-
ker Hagen, slik at det nå ikke er
mulig å se forskjell. Konstruksjonen
er i likhet med de fleste hagler, ikke
spesielt sterk på dette punktet. Jeg la
bl.a. merke til at lengden på skjef-
teskruene kan variere fia våpen til
våpen. Sjøl hadde jeg vær1 maksi-
malt uheldig og fått trykket i en

ugunstig vinkel. Oljebehandlingen
på standardmodellen er som for
våpen flest. Noen dager i regnvær
viste dessuten at også Blasers tre-
verk så absolutt er levende materia-
le. På slutten av sesongen 1å for-
skjeftet an mot pipa til tross for at
det heter at den skal være frittlig-
gende. En må for@vrig passe på at
skjefteskruene til enhver tid er skik-
kelig tilskrudd. Skruen som holder
forskjeftet, hadde løsnet litt på mitt
våpen. For å stramme den må du av
med lgpet. Jeg måtte imidlertid f
eme litt treverk lbr enden av lgpska-
nalen, her det er bygget opp en kant
som lå og klemte i underkant på
hpgre side av l6pet.

Som <arbeidsverktBy> til oppsy-
net har jeg valgt tilleggslgp i kal.
300 wby mag. med en leopold kik-
kert som gir lengre Øyeavstand. BIa-
ser har utviklet en patentert rekyl-
brems, såkalt <kickstopp> som kan
legges inn i skjeffet ved bruk av
magnumkaliber. Dette er en sylinder
i rustEritt stål fylt med wolframgra-
nulat som gker våpenets vekt med
ca 600 g og skal f'øre til en rekylre-
duksjon på bortimot 207o. For egen
del var både kickstop og munnings-
brems (mag-na-port) som reduserer
rekylen ytterligere, uaktuelt.

Uten å forlede noen til å skyte på
lange hold, er det et uomtvistelig
faktum at en har adskillig å gå på
om en feilbedømmer avstanden med
slike kaliber. Se lbtoene der det er
holdt samme siktepunkt, kulevekt
180 grain, Vo 1006 m,/s, innskutt 4
cm over på 100 m. Kal. 30-06 ville
havnet langt ned i beinet (eller uten-
fbr) på 300 m. Siktef-eil blir for6vrig
maksimert proposjonalt med avstan-
den, noe som gir dobbel grunn til å

avholde seg fra lange hold.
Til slutt vil jeg si at Blaser har

gitt meg et hyggelig bekjentskap, og
med 10 års garanti mot fabrikka-
sjonsf-eil, er det god grunn til å tro at
dette vil fortsette. Prisen ligger i
klasse med Sauer og Steyer Mannli-
cher, avhengig av modell, kr
18.900,

PER AKSEL KNUDSEAI

63



VILLREINEN 1998

Fjellet kiennetcgnes av et skifiende
klirna hvt)r temperrturen gjennom
året kan variere mcd 40 - 60 grader
C. Bare i 16pet av et d@gn på som-
meren vil temperaturen kunne veks-
le fra flere kuldegrader på natten til
over tyve plussgrader midt på
dagen. I lPpet av en kort sommer
hvor planteveksten ikke varer lenger
enn to til tre måneder', skal planter
og dyr vokse, tbrmere seg og bygge
opp reserver fbr å overleve en lang
og tøff vinter.

I flellet er jordsmonnet tynt og
fattig på næringsstoff. Det låge
antallet med nedbrytere i .jorden
(rnark, midd, sopp og bakterier) gjør
at fiigjpringen av næringsstoff fia
dBde plante- og dyrerester går lang-
somt slik at jordsrnor.rnet blir tattig
på næringsstofT. Den langsomme
omsetningen av næringsstotf fra
jord til plante, gjør at flellplantene
trenger flere sesonger på å bygge
opp nok reserver for å blomstre og
sette frø.

I f'jellet har det planteetende vil-
tet og beitegrunnlaget utviklet seg
gjennom flere tusen år til en Økolo-
gisk balansesituasjon hvor kollapser
i beitegrunnlag og dyrebestander
inngår som natLrrlige innslag. For
planteeterne vil tilgangen på
næringsrike planter avgløre veksten
og kjønnsmodningen, fbrmeringen
og overlevelsen og hvor mye reser-
ver de klarer å lagre i lBpet av den
korte og hektiske sommeren i flel-
let.

Sauebeiting i fiellet
TEKST TARALDSELDAL FOTO JONJ.MELI

Beiting og planteforsvar
Planter sorn beites produserer såkal-
te antibeitestotf (fbrsvarsstotf) son-r

motvirker videre beiting. Når plan-
tevevet skades sender planten sig-
nalstoff (polypeptider og karbohy-
drater) fia skadepunktet gjennom
plantens ledningsnett til de ubeita
plantedelene. Signalstoffa transpor-
teres tia ledningsnett, over celleveg-
gen og inn i cellene hvor de setter
igang en rekke kjemiske reaksjoner
som før'er til en uktiverering irr
arvestotf i cellekjernen og produk-
sjon av antibeitestoff. Hos noen
planter er det kjent at mer enn 20
gener er involvert i produksjonen av
antibeitestoff. Antibeitestoffa blir
Iagret i små rom i cellens indre som
kalles fbr vakuoler. Plantenes vik-
tigstc antibeitestoff, de såkalte pro-
teinase hemmerne, har som oppgave
å blokkere nedhrytning.en uv prolei-
ner og opptak av næringsstoff (ami-
nosyrer) i planteeternes tynntarm,
slik at planteproteinene ikke brytes
ned i tarmen men tapes glennom
avfgringen. Dess hardere beiting,
dess mer antibeitestoff og dess min-
dre proteiner blir tatt opp hos plan-
teeterne.

Ettersom omsetningen av
næringsstoff fra jord til plante går
svært sakte i fjellet, vil det ta lang
tid for beiteplantene å erstatte tapte
næringsstoff etter beiting. Kvalite-
ten på beiteplantene vil derfbr værc
lav i flere år etter beitins.

Når planter bruker energi til pro-
duksjon av antibeitestofl'. vil dctte
sannsynligvis etterf@lges av redusert
vekst og fl@setting. Allerede i 1928
tant Rolf Nordhagen sammenhenger
mellom gode bærår og rypebestan-
dens stØrrelse. Nordhagens studier
viste at gode rypeår fØrst inntraff ett
år etter toppen i bær og fr@settingen
hos rypenes viktigste beiteplanter.
Fprst nylig har fbrskerne blitt klar
over at slike sammenhenger kan
være fbrårsaket av at plantenes anti-
beitestoff brytes ned til næringsstofl
når planten ikke lenger beites slik at
plrnten krrn hrukc rner energi på

lr@setting og mindre på fbrsvar.
Vidar Seliis ved Norges Landbruks-
hggskole har nylig vist at gode liB-
og bærår normalt blir etterfulgt av
gode bestander av ryper, smågnnge-
re og mange insekter.

ForsØk ved Universitetet i Ber-

-[en viser ert fjellplanter og mange
trær som beites, produserer antibei-
testofT og at dette fører til lavere
konsentrasjon av proteiner i piante-
vevet. I f-elt- og laboratorieforsøk
undersØker vi om produksjonen av

antibeitestoff innebitrcr en reduk-
sjon i plantens vekst og fr@setting.
Forsøk utført på Hardangervidda
viser at planter året etter beiting
(klipping) har langt dårligere
blomstring sammenliknet med ubei-
ta kontrollplanter. Biokjemiske ana-
lyser ur planterevct vil gi svrr på

om planter som beites bruker så

m1e energi pi produksjon av unti-
beitestofT at dettc medf'ører dårliee-
re formering.

Planteforsvar og viltbestander
ForsØk viser at mange skogsinsekter
og srnågnagere har hgyest bestands-
vekst nirr innholdet av zrntibeitestoff
i næringsplantene er lavt. Innholdet
av antibeitestotf øker etterhvert som
beitetrykket Øker slik at forsvarsni-
vået i planten er hpyest når insekt-.
mus- og Iemenantallet avtar. Hvor
lenge plantens torsvar cr mobilisert
er ennå r-rvisst, men perioden vil
være avhengig av beitetrykket, leng-

Store deler av Setesdal-Ryfylkeheiene
er av de hardest sauebeita utmarks-
områdene i Norge. Undersøkelser
pågår i Sirdal.
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den på vekstsesongen og sannsyn-
ligvis også av vertsplantens livs-
lengde. Studier ved Universitetet i
Bergen viser at forskjellene i tidsin-
tervallene mellom planteeternes
bestandstopper har sammenheng
med beiteplantenes livslengde. For
eksempel blir gress- og halvgress,
som er viktige beiteplanter lbr
smågnagere, sjeldent mer enn 4-5 år
gamle, mens år med toppbestander
av mus og lemen normalt inntrefl-er
med 3-5 års mellomrom. Dette inne-
bærer at planteetere som er avhengi-
ge av de samme beiteplantene for
formering og overlevelse bør ha
samtidige (synkrone) bestandsveks-
linger. Synkrone bestandsvekslinger
er da også godt kjent hos fjellets
planteetere slik som lemen, fiellrot-
te, markmus, klatremus, ryper og
hare. På de skotske lyngheiene har
for eksempel en liten lyngbille sam-
tidige bestandsvekslinger med ryper
hvor bestandstoppene inntreffer
med seks års mellomrom. Her beiter
begge artene på rgsslyng, en plante
som kan bli 20-25 år gammel. I
motsetning til kortliva planter vil
mer langliva planter slik som lyng,
busker og trær bruke langt mer
energi på å opprettholde hgye nivå
av antibeitestoff i plantevevet over
lengre tid på bekostning av mindre
fr@setting. Arsaken til dette er at
tapt fiøsetting hos langliva planter
kan tas igjen senere i livet, mens
kortliva planter som bare lever noen
få år, må bygge ned forsvaret kort
tid etter beiting slik at mest mulig
energi kan bli frigjort fra de kostba-
re antibeitestoffa og settes inn i frø-
produksjonen.

For at planteforsvaret skal være
en effektiv beskyttelse mot beitedyr,
må innholdet av antibeitestofi
annonseres. Planter bruker normalt
flyktige kjemiske fbrbindelser
(f.eks. etylen) for å varsle om h6ye
nivå av forsvarsstoff i planten, slik
at planteeterne unnviker planter
med mye antibeitestoff og opps@ker
nye beiteområder med bedre plan-
tekvalitet. For eksempel kan lemen-
vandringene være forårsaket av sult
i en periode hvor plantene innehol-
der mye antibeitestof[- etter en stor
lementopp. ForsØk med insekter
(orebiller) , smågangere (lemen) og

Vieren er en av reinens viktigste vår-
beiteplanter.

Ei østvendt fjellskråning, illende
grønn av musøre her i midten av sep-
tember. Snøleiet blir nesten ikke beita,
hverken av rein eller sau - enda det
ligger i Forelhogna villreinområde.
Derimot gir dette fiellet et av de beste
og sikreste fjellrype-forekomstene i

området.

spurvefugler (dompap) viser at alle
disse artene er i stand til å unnvike
plantedeler med hpyt innhold av
antibeitestofT. Både Iukt og smak
blir brukt for å unnvike planter med
hgyt innhold av antibeitestoff.

Resultater fra Sibir viser at antall
lemen, gjess og ryper er hgyt i
områder med lite antibeitestoff i
vegetasjonen, mens selv en liten
@kning av antibeitestoff leder til en
betydelig reduksjon i forekomstene.
Reinen er en dr@vtygger og kan der-
fbr bryte ned antibeitestoff i vom-
rna. Reinen og andre dr@vtyggere
tåler derfbr antibeitestofl'a bedre enn
enmaga planteetere (hgnsefugler,
hare, smågnagere og insekter). I
områder i Sibir med mye rein (ca. I
dyr/km') var det langt mer antibeite-
stoff i vegetasjonen. I de samme
områdene var antallet smågangere,
gjess og ryper betydelig lavere enn i
områder med lite rein.

Svensk fbrskning viser at plante-
nes beitefbrsvar kan redusere ned-

brytningen av proteiner i vom-tarm-
systemet hos drøvtyggere som fbr
eksempel elg. ForsØk har blant
annet vist at når nivået av antibeite-
stoff i vegetasjonen blir tilstr-ekkelig
h6yt, så vil dette også få negative
f6lger tbr drøvtyggere (elg, hjort,
rein og rådyr), slik at dyrene taper
vekt, lbrmeringen avtar og d6delig-
heten Øker. Vi vil derfor fbrvente at
vedvarende hard beiting av hjort.
elg og rådyr vil kunne påvirke vegc-
tasjonens sammensetning, slik at
næringsrike plantearter fbrsvinner
samtidig som viktige beiteplanter
utvikler hgye nivå av antibeitestoff.
I slike områder er det grunn til å
anta at planteetere som storfugl, orr-
fygl, jerpe, hare, smågangere og
insekter vil 1å problemer med fbr-
meringen slik at antallet avtar. Ved
Hpgskulen i Sogn og Fjordane
undersØker vi hvordan beiting av
hjort virker på regetasjonens sum-
mensetning og innhold av antibeite-
stofT. Målet er å undersdke orn det
finnes beitekonkurranse mellom
hjort og småvilt og hvilke efI'ekter
dette måtte ha på det gvrige biolo-
giske mangfbldet i skog@kosyste-
met.

Sauebeiting i fjellet
Vedvarende beiting av husdyr i fJel-
let fører til at innholdet av antibeite-
stoff i vegetasjonen holdes konstant
hByt, slik at tilveksten til bestandene
av planteetere blir redusert eller
stopper helt opp. Det reduserte
bærenivået for det planteetende vil-
tet i fjellet vil dernred fir negative
fBlger fbr truede og sårbare bytte-
dyretere slik som fjellrev, sn@r-rgle,

jakttalk og andre predatorcr som er
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avhengige av gode byttedyrfbre-
komster for å sikre god fbrmering.
Villreinen er en ekstensiv beiter som
beiter selektivt og som forflytter seg
raskt og sjeldent beiter samme sted
to ganger samme vekstsesong. Rei-
nen har derfbr store arealkrav og er
sårbar fbr fbrstyrrelser som ute-
stenger den fra viktige beiteområder
i fjellet. I motsetning til villreinen er
sauen en intensiv beiter som kan
holde til i samme området i dager
og uker. Den velger blant de mest
proteinrike plilntene som vegetas.jo-
nen har å by på slik som urter, gress
og vier. Som f6lge av sauens selek-
tive beiting, vil stresset på nærings-
rike beiteplanter Øke og fglgelig vil
beiteplantene utvikle hgye nivå av
fbrsvarsstoff. Videre vil planter som

plantesamfunnas sammensetning
(rabber, lesider og sngleier) mellom
beita og ubeita områder kunne til-
skrives beiting av sau. I lBpet av 30
år uten saubeiting ble viktige beite-
planter for viltet reetablert. Fore-
komsten av planter med lav
næringsverdi viste derimot en bety-
delig økning i områder som fbrtsatt
ble beitet av sau. Forekomsten av
finnskjegg som var den domineren-
de plantearten i snøleiene økte fra
|.8 - 1.2 ganger i l6pet av 30 irr med
vedvarende sauebeiting. Økningen i
finnskjegg-fbrekomsten førte til en
betydelig reduksion i fbrekomsten
av næringsrike planter. I beiteområ-
dene ble mange urter, musøre og
blåbær, lappvier og sglvvier, smyle
og gulaks fortrengt og erstattet med

som er viktige næringsdyr fbr spur-
vefugler og rypekyllinger. En av de
mest iBynefallende effektene av
overbeitinga, er at sauen fjerner bla-
dene på vieren slik at vieren dØr.

Store tilbakeganger i vierforekom-
stene i de hpyereliggende delene av
fjellet, har blitt avdekket i Setesdal-
Ryfylkeheiene og på Hardangervid-
da. Overbeitinga lbrhindrer nyeta-
blering av unge proteinrike vier-
skudd, slik at tilgangen på nærings-
stoff for det planteetende viltet blir
redusert. ForsØket i Setesdal-Ryfyl-
keheiene viste at vieren ble reeta-
blert etter at sauen ble utestengt fra
beitene i 30 år. Også gode forekom-
ster av reinlav og andre Iavarter ble
reetablert i de ubeita forsøksområ-
dene.

I fbrsØket Setesdal-Ryfylkeheie-
ne ble det vist at forekomstene av
lav kan reetableres dersom sauen
stenges ute fia flellbeitene. Inntil
seks ganger mer reinlav ble regis-
trert i områder uten sau - selv om
rein beitet i området. Studier fra
Storbritania og fia Hardangervidda,
viser at sauetråkk fldelegger lavdek-
ket. Flere studier har vist at det vil
ta fia 20-50 år å reetablere gode
forekomster av lav. I Skottland ble
sauen utestengt fia beitene i 20 år
noe som resulterte ien gjennopp-
bygging av lavmattene. Den vedva-
rende pdeleggelsen av lavdekket og
erstatningen av næringsrike karplan-
ter med gress av låg næringsverdi i

fJellområder hvor sau beiter, fører til
en betydelig reduksion i bærenivået
fbr villrein. På sommerbeite må rei-
nen bygge opp nok fett- og muskel-
reserver for å møte vinteren. Terje
Skogland viste at reinen vekslet
mellom bruken av lav og bruken av
karplanter som fbr på hpst-, vinter-
og vårbeitene. Det mangler fremde-
les gode undersøkelser av hvordan
nedslitte lavdekker og omformede
sommerbeiter påvirker reinens
områdebruk, kondisjon og forme-
ring. Dette er spPrsmål som videre
fbrskning vil kunne gi svar på.
Videre rel vi ennå ikke om nærings-
rike planter vil reetableres i plante-
samfunn som i dag domineres av
finnskjegg selv om sauebeitinga
opphprer. Studier fia Skotland viser
for eksempel at 25 år uten sauebei-
ting ikke leder til noen merkbar
reduksjon i fbrekomsten av finn-
skjegg. Endringer av ljellets flora
tar svært lang tid og Økningen av
finnskjegg og andre planter med Iav

Of av Hjeljord ved NLH rettleder her hovedfagstudent Finn Erlend Ødegård i

måling av beitebruken til villreinen i Forelhogna. Denne registreringa foregår ut-
over vårlforsommer.

beites få problemer med fbrmering-
en, slik at de langsiktig blir erstattel
med planter som ikke beites. Dessu-
ten kommer at hard beiting kan
medføre slitasje etterfulgt av jord-
errosjon i et @kosystem som i fiellet
hvor jordsmonn og evne til nyeta-
blering går svært sakte.

Forskning i Storbritaniu viser at
overbeiting av sau f-ører til langsikti-
ge fbrandringer av plantesamfunna,
slik at bærenivået fbr det planteeten-
de viltet og predatorer avtar. I Setes-
dal-Ryfylkeheiene undersøkte vi
dette ved at sauen ble utestengt fra
to områder i 30 år. Tilsvarende stu-
dier har blitt gjennomfgrt på Har-
dangervidda i 1997.

Store deler av forskjellene i

gress og halvgress med låg nærings-
verdi slik som finnskjegg, bjpnn-
skjegg, torvull, duskull og blåtopp.
Etter 30 år uten sauebeiting, 6kte
forekomsten av urter, lyng- og vier-
arter og beitegress slik som smyle
og gulaks. Dette er planter som er
rike på proteiner og disse artene et'

derfor hpyt preferert både av sau og
det planteetende viltet. Proteiner er
npdvendige byggestener for orga-
nismers vekst og formering og til-
gangen på gode proteinkilder vil
bestemme utviklingen av bestande-
ne av planteetende viltarter. For
eksempel er vierartene rike på pro-
teiner og gode forekomster av vier
er viktig både som skjul og for å

sikre god produksjon av insekter
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Sauens saltplasser i fjellet blir ofte
brukt av villreinen. Men i vid omkrets
rundt saltplassene erroderer det
skrinne iordsmonnet, både ved tråkk
og at dyra eter opp jorda som blir til-
ført salt f ra saltsteinene.

næringsverdi med på161gende for-
trengnin! il\ p|oteinrike næring-
splanter, vil pågå så lenge sau beiter
i fiellet.

I Setesdal-Ryfylkeheiene brukte
ryper ubeita områder inntil 30 gang-
er mer enn områder hvor sau beitet,
mens hare bare ble påvist i ubeita
områder. På Hardangervidda viser
restrltatene at rypcne hruker områ-
der som beites lite av sau - langt
rler enn områder hvor beitetrykket
er hpyt. Også forekomsten av småg-
nagere slik som lenren og fJellrotte,
var flere ganger hgyere i områder
med lite sauebeiting. Pir sammc
måtc sorn andre planteetere, beiter
også haren selektivt og hele 45c/o av
harens diett i fjellet på sommeren
består av urter. Flere proteinrike
Llrter var helt borte fra beita plante-
samfunn i Setesdal-Ryfylkeheiene,
noe som mest sannsynlig skyldes at
mellorn 15 og 70c/c av sauens diett
på ljellet består av urter.

Forskjellene i rype, hare og
smågnagerforekomstenc mellon.t
beita og ubeita områder, kan best
fbrklares av et redusert bærenivå fbr
det planteetende viltet i områder
med sauebeiting. At sauen fortreng-
er srnåvilt og hjortevilt. er imidlertid
godt kient fia studier i Storbritania.
Her er det blant annet vist at hjorten
trekker r-rt av områder hvor sau bei-
tef.

På Trangy i Troms viste Svein
Myrberget at markmusbestanden ble
betydelig redusert når sauebeitinga
økte. Også antall hekkende grågjess
gikk tilbake når saucantallet økte.
Om dette var fbrårsaket av endring-
er i regetlsjoncns srmmensetnillg
eller av hpye nivir med antibeitcstoff
i vegetasjoner.r er ukjent. Det cr hel-
ler ikke kjent hvorfbr smågnagerå-
rene uteble i hele Nord-Sverige og i
deler av Finland i perioden 1982-
199-5. Denne perioden ble karakteri-
sert av ekstremt høye tettheter av
tamrein og senere ved at man redu-
serte antall tnmrein med 50'lo. Dette
medf'ørte at man i 1996 kunne regis-
trere den f-ørste nrindre lementoppen

Rein og sau beiter sammen. og i

mange høve på de samme beiteplan-
tene.

siden 1982. Det er intercssant at
selv små tettheter av rein i Sibir ser
ut til ir ha negativc fglger for små-
gnagerne. Studier i Storbritania
viser at smågnagerantallet øker nair

sauebeitinga opphprer, mens studier
i Sverige viser at tilveksten til mark-
musbestandcn i første rekke blir
bestemt av plantekvalitcten. ForsØk
utfprt på Hardangervidda viser at
lemenen unnviker områder hvor
vegetasjonen ble klippet t:tt år tidli-
gere og hvor plantene blomstret
langt dårligere enn i ubeita kontroll-
områder.

Husdyrbeiting i et allerede eta-
blert f'jelløkosystem kan tbrrykke
den skjgre ballansen mellom jords-
monn, beiteplanter, planteetere og
predatorer. I særlig grad vil mange
predatorer slik som fjellrev, sn@ugle
og iaktlalk, som er helt avhengige
av gode byttedyrfbrekomster, få
problemer. Flere av disse artene blir
i dag definert som truede eller sår-
bare i norsk fauna. Forskernes vik-
tigste oppgave fiemover blir å
unt.lcrsøke hvoldan beiting uv srlu
påvirker det biologiske mangfbldet i

fiellet og hvordan sauebeitingens
efl'ekter på det biologiske mangfol-

det varierer rnellom ulike f'jellområ-
der i Norge. Dcn kunnskap vi idag
innehar tilsier at grunneiere og poli-
tiske myndigheter bør vie dette pro-
blernområdet stor oppmerksomhet.
De endclige resultatene som forsk-
ningen fiembringcr, bør evalueres i
solide vitenskapelige tidsskriftcr.
Samtidig er det viktig at resultatene
blir gjort tilgjengclig for grr-rnneiere
og fbrvaltningen, slik at kunnskapen
kan danne grunnlag fbr en bred dis-
kusjon om bruken av fjellet.Spesielt
viktig vil det være å diskutere beite-
brukcn i lorbindelse med opprettel-
se og bruk av verneomriider i f.lellet.

Undersøkelsene i Sirdal og på
Hardangervidda er en del av pro-
sjektet: Bærekraftig bruk av beite-
ressurser i utmark sclm blir finansi-
ert av Norges Forskningsråd og
Direktoratet for Naturforvaltning
under programmet: Bruk og fbrvalt-
ning av utmark. I

TARALD SELDAL er.fbrsker ved
Zoologi.sk Institutt ved Unit:ersi.tetet
i Bergen. Hcut .f'orsker på herbivo-
rer,s beslcmdsdyn.amiklc og un.de rscl-
ker hvordttn beitirtg ov sau pcivirker
flora og litunu i liellet.
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Som vi kjenner til fra tidligere
omtaler i Villreinen, ble de f-ørste

reinene, tilsammen 77 dyr, satt ut i
Sunnfjordfjella 12. desember 1970.
I praksis er villreinområdet delt i et
ytre område som strekker seg utover
forbi Kvamshesten, midtre område
og indre område som ender opp mot
Jostedalsbreen.

Vinterstammen pr. i dag er 40
dyr på det indre, 50 dyr på det mid-
tre og 16 dyr på det ytre. Fra det
ytre forsvant det ett dyr fgr jakta
(.1991) og to dyr etter jakta, og her
er det sterke mistanker om tjllvjakt!
Forholdet er bredt omtalt i Firda 18.

oktober 1997, både i egen artikkel
og under lederen! Noe lignende
skjedde også i flere år i et annet lite
villreinområde; Oksenhalvgya.

Sunnfjord Reinsdyrlag holdt sitt
årsmøte 1 1997 på ettersommeren og
villreinutvalget har etter dette denne
samrTrensetnlnga:

Leder Arnfinn Ringstad, Førde,
nestleder Kjell Kvarnmen, Jølster,
kasserer/skriver Magne Hagen, F6r-
de. medlemrner Arne Vallestad, Før-
de og Harald E. Ness, Gaular.

Innkjøp av bukker
Ettersom de tre områda er atskilte
og det er fåtallig med dyr i hvert
område, mente retti ghetshaverne det
måtte en genetisk fbrnying til. Det
ble da tatt kontakt med reineiere i
Røros-området og denne kontakten
utløste kjøp av ni halvannetårige
bukker.

Disse ankom til ei innhegning i
Jølster i novemher 1996. og etterpå
fbrdelt med to dyr på det ytre områ-
de, fire på midtre og tre på indre.
Bortsett fia det ytre område, fikk
utvalget inn dårlig n-red opplysning-
er utover vinteren om de andre buk-
kene.

De tre bukkene på indre område
ble slept i de @stligste traktene, men
ble oppdaga i Haukedalen i desem-
ber. Her skulle de ikke være og det
reiste derfor en gjeng karer utover
og skulle jage dem innorer igjen.
Men i mellomtiden hadde de hoppa
på vatnet og svømt over det 900 m
brede Haukedalsvatnet. De ble først
oppdaga igen Kristihimmelfhrtsdag
(8. mai 1997), inne på Johannesber-
get - sør for RV -5 på Gaularfjelletl

Villreinutvalset vart nå i stor tvil

Sunffiord Reinsdplag

Arnfinn Ringstad, Førde, har overtatt
ledervervet i Sunnfjord Reinsdyrlag.
Han bor sjøl inn mot fiellet i Midtom-
rådet og har sånn sett kontroll med de
50 dyra som holder til på det. Bra med
hjort har han også traskende rundt
garden og sist høsten felte han denne

indre, og bukkene på midtr-e har for-
delt seg med tc'r på hver av hoved-
flokkene.

Kostnadene til innkjBp og trans-
port av bukkene kom på ca. 4200t)
kr, som ble dekt opp med 30000 kr
som tilskudd fra fylkesmannen i
Sogn og Fjordane og resten fia egen
kasse.

Det midtre ornrådet er prodr-rktivt
og villreinutvalgets leder, Arnfinn
Ringstad, håper nå dette gir seg

utslag i hByere avkastning enn f'ør.

Dette også tatt i betraktning av at
det foreligger sterke indikasjoner på

at det har foregått noe tjuvjakting på
dette området, men som nå synes å

ha opphprt!

Jakta 1997
Bare rettighetshavere får innvilget
fellingstillatelse og fbr jakta 1997
ble det gitt fellingstillatelse på fire
dyr på det indre, syv på rnidtre og to
pir ytre. Dessuten ble det blant ret-
tighetshaverne på årsmBtet trekt ut
et kulveløyve. til\iimmen l4 dyr på

Sunnfjord Reinsdyrlag.
Ganske interessant er det å sjå

hvor spesifisert f'ellingstillatelsene
er: Indre; tre bukker og en gammel
simle (siden forandra til en kvit
bukk - dette var en returbukk som
viste seg å veie 62 kg. De øvrige
bukkene veide 75 kg, 71 kg og 55
kg). Midtre; en stor bukk og en halt
bukk og f'em halvannetåringer. En
av disse omgiort til en gammel sim-
le. Fellinga ble 100o/ol

I 1991 var det 22 år siden det ble
åpnet fbr jakt i området. Det er i
tidsrornmet gitt l'ellingstillatelse på

4l9 d1 r og I'elt 402 som gir en gjen-
nomsnittli g fellingsprose nt på 96Vo I

Tekst Jon J. Meli

Reinen i Sunnfjord-
fjella er som reiner
flest; de trekker ned
på høgtliggende
jorder og beiter de
første grønne spire-
ne som kommer om
våren!
FOTO

ARNFINN RINGSTAD

130 kilos bukken. FOTO JON J.

hva de skulle gjøre, da dyra hadde
kommet ut av området. De under-
søkte om bedgving og tilbakekiø-
ring, men ble frarådet denne løs-
ningal

I pinstihelga (17.-19. mai) ble
området undersØkt, det ble funnet
spor, men ingen dyr. Ca. tre uker
etter pinstihelga sto plutselig de tre
bukkene og fista rv se8. vatne( i

svingen ved Haukedalsvatnet, akku-
rat der de svørnte tlver l'or halråret
siden! Du snakker om stedsansl

Bukkene lilbake i sleppområdet
Siden fulgte de spora sine tilbake til
sleppstedet og har stort sett gått i
området hele sommeren 199'/.

Utvalget har vært oppe i helikop-
ter og funnet dyra både i midtre og

it'-'.-
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Jakta i Ottadalsområdet

Oppsynssamling. Forut for villreinjakta var det oppsynssamling med følgende program:

- lysbildekåseri av Øystein Mølmen

Vidrr Holthc

- filrn fra lqll/12 .

- gjennomgang av jegerkontrakter

Politiniester EinarHenrikserr . . . . . .

? .-- -- Alc w. Kønnlngcn

Ottadalsområdet hadde jaktperioden fra 20. august til 10. september (22
dager) og med åpent jaktområde tre tirsdager og onsdager (6 dager) på det
sentrale Nordområdet.

Vektutviklin g 1967 -1997

Som tidligere år har sekretæren for
Villreinutvalget, Knut Granum,
også i 1997 utarbeidet en oversiktlig
og grei rapport fia årets villreinjakt
og fra denne rapporten kan vi bl.a.
dra ut fglgende: Ottadalsområdet er
delt inn i et Sør-område og et Nord-
område og dekker arealmessig 4700
km'] i 10 kommuner og tre fylker.
1997-kvota var på 1004 dyr og med
felling fbrdelte den seg slik på kom-
munene:

. .<Ottadalsomrirdet - cle første år som villreinområde>

. . <Oppsynsopplegg i villreinjakten gjennorn 30 irr og
hvilke ordr.ringer kan vi forvente i framtiden?>

. . <Høyfjellets storvilt>, laget av Olaf Heitkøtter, Eigil
Reimers, Knut Angaard og Øystein Møhnen

. . Gjennomgang avjaktsaker fra tidligere år

. . -Praktisk opplegg fbr oppsynstjenesten, utcleling og
bruk av sambandsutstyr mv.

Kvote
474
221

19
24
86
55
-)l
10
20
52

r 004

Område
Nord

Sør

Nord

sør

Nord

Sør

Nord

Sør

Kjønn
simle

simle

sim le

sirnle

bukk

bukk

bukk

bukk

Alder
kalv

kalv

2.-5 år+

2.5 år+

kalv

kalv

3.5 år+

3.5 år+

Tallene i parentes er ant. veide dyr

Oppsynstjenesta i 1997: Denne var or-
ganisefi av Villreinutvalget, men ble ledet
av lensmannen i Skjåk, Age W. Rønning-
en og underlagt Gudbrandsdal Politikam-
mer, Oppland. Oppsynskorpset besto av
24 mann. inklusive tre lensmenn/-betjen-
ter. Tjenestetiden for det enkelte oppsyn,
varierte fra to til 22 dager.
Noen lia oppsynet fortsatte med oppsyns-
tieneste i villreinf'jellet etter jaktas slutt,
for å avlive eventuelle gjengåånde skadde
dyr og for å virke forebyggende i fbrhold
til overtredelser etter jaktslutt!
Ottadalsområdet har hå behov lbr supple-
ring av yngre oppslnskrcfter gjennorn de
strengere krrva som nå stilles for tjeneste
som naturoppsyn. Men det er villreinut-
valgets gnske. at store deler av oppsyn-
skorpset fortsatt kan rekrutteres fra lokal-
mluøene

Kommune
skjåk
Lesja
Dovre
Vågå
Lom
Rauma
Norddal
Stranda
Stryn
Luster

Felte dyr
361
125
l6
L-)

11
35
28

t1
36

129

Fellingsprosent
11.4
55. I

84.2
95.8
89.5
63.6
75.1
50.0
85.0
69.2
12.6

1967-69 1993

25.9 (4) 20.1 (32')

23.,1 (8) 22.8 (\L))

43.8 (38) 3s.1 (-56)

xxxx 37.1 (,13)

30.7 (8) 22.1 (32)

26.1 (5) 23.8 (26)

99 .2 (110) 11 .3 (1s)

xxxx 8l.l (xx)

1995

19.2 (31)

21.1 (13)

3s.6 ( 1 19)

36.8 (xx)

20.4 (36)
)1< /-)<\

6s.3 (1 07)

81.1 (xx)

1997

19.1 (86)

20.4 (2s)

36.1 (163)

36.0 (6s)

20.3 (60)

2o.8 (22)

1 t.2 (1O)

76.0 (,15)

Oppsynsaktivitet

Total antall oppsyn
Antall oppsynsdager
Gj. sn. ant. oppsynsdager pr oppsyn
Antall oppsynstimer
Ant. oppsynstimcr pr jaktkort
Oppsynsutgifter totalt
Kortroller
Andel kofi kontr. av tot. antall kort '
Antall rapporter
Antall anmeldelser
Antall saker oppgjort på stedet
Antall urcgelmessigheter med kort
Anlall uregehnessigheter med våpen
Antall lilleller uti,rsrurlig .kl ting
Antall skadde dyr avlivet av oppsyn
Antall skadde dyr avlivet av andre

1991

21
3l I

12.9

2U49

2.u
I 060000

422
12.07c
l1

3

l6
4

1t
6

7

1996

22
297

13.5

2821
3.3

I 02500
445

52.07a

16

1
l5
l8
I
2

t0
12

I 995

22
2.67

12.. I
2569

2.6
I 03500

614
62.37o
l2

37
23

l2
lt
t4
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Saun villrein og artsmangfold
JERRY T. WARREN. BIOLOGISK INSTITUTT. UNIVERSITETET I OSLO

Sau og rein
Forstyrrelser og tekniske inngrep
har f'ørt til stadig mer omfattende
innsnevringer av villreinens br-uks-
områder i de fleste fjellstrgkene i
Spr-Norge. Mange aktiviteter (f.eks.
motorisert f-erdsel, hyttebygging og
turisme) kan påvirke villreinstam-
men negativt. og flere av disse akti-
vitene har i de seinere årene økt i
omfang (Skogland 1994; Warren &
Mysterud 1995). Den ekstensive
husdyrbeitingen, f-ørst og fiemst
mecl sau, har også blitt nevr-rt som en
potensiell trussel mot villreinen.
Konkurranse nred sau om beite,
overfpring av parasitter fia sau til
rein og endringer i plantesan-rfunne-
ne som resultat av sauebeiting er
hevdet å være til skade fbr villrei-
nen (Skogland 1994; Seldal et al.
upubl.).

A fir-rne dokurnentasjon fbr
påstander om konkurranse og fbr-
styrrelse har imidlertid vært, og er
forsatt, svært vanskelig. Konkurran-
se nrellonr arter (særlig rnellom sto-
re arter med en ekstensiv arealbruk)
er generelt vanskelig å påvise, ikke
rnin:t lirrdi d1 rcncs aktivitet oS res-
sursbruk foregår på fbrskjellige ska-
laer i tid og rom. At sau og villrein
ikke befinner seg på samme beite
sarntidig kan være et uttrykk lor
konkurranse, men det kan også være
fbrdi de to artene har tbrskjellige
behov i tid. Arealbruk og beitempn-
ster er også påvirket av undre fakto-

rer i tillegg til selve interaksjonen
mellom artene. Dagens atf'erd hos
sau og rein kan også være et resultat
av historiske taktorer som ikke uten
videre lar seg observere. Studier av
konkurranse og interaksjon mellom
fbrskjellige beitedyr på san-rme beite
har imidlertid blitt utflart (Harris &
Miller 1995t. ogsi mht. suu og rein
(Skogland 1984; Gausemel 1988).
Disse studiene rapporterer at sau og
rein bruker mange av de samme bei-
teplanter og -områder, men sorr
regel rli forskjel.lige lirlei; dvs. sau
og rein beiter mer adskilt i tid enn i
rom. Arsaken til denne adskilte bei-
tingen er ikkc sikkert kjent. men f1e-
re hypoteser har blitt liarnsatt (War-
ren & Mysteltrd 1995) .

Etl'ekten av sauebeiting pir fjell-
vegetasjonens artssamlnensetning
har også blitt studert, både i utlandet
(Rawes & Welsh 1969) og i Norge
(Wielgolaski 1915, Gjerde 1998).
Flere endringer plantesosiologiske
parametre har blitt dokumentert
påvirket av beiting (Hester 1996).
Dersom sauebeiting fører til en

llkning i tettheten av beiteplanter
med dårligere kvalitet, vil dette på
lengre sikt kunne få negative konse-
kvenser både for villrein og sau. Det
er denne problemstillingen som i
den seinere tiden har kon-rmet i
s@kelyset (Bergmann 1997; Gjerde
1998; Seldal et al. upubl.). Resulta-
tene fra flere undersØkelser i fjell-
og heionrråder som har forsøkt å

beskrive etfbkten av sauebeiting på
urtsmunglirld og -srmmensetning er
imidlertid ikke entydige (se seine-
re). Flere f'aktorer, som berggrunn
og klima, kan i tillegg til beiting
påvirke sammensetningen av planter
og dermed vanskeliggjØre en direkte
kobling mellom f.eks. sauebeiting
og eventuelt spredning/reduksion av
bestemte plantearter. Det er også
viktig i denne sammenhengen å
poengtere at nærsagt alle gras- og
lyngheier i fjell-Norge stedvis er (til
dels sterkt) rnenneskepåvirket, og
dermed å betrakte sorn kulturland-
skap (Olsson 1996). f et kulturlernd-
skap kan historiske dyreslag og -

tetthet ofte være opphav til dagens
vegetasjonstruktur og artssammen-
setning.

Debatten i fbrvaltningkonflikten
rnellom saubeiting og villrein synes
ofte å mangle nyanser; det er snakk
om beiting eller ikke, og det endeli-
ge viilget fremstilles som mer eller
mindre helt avgjgrende enten for
sauenæringen, villreinen eller områ-
dets biodiversitet fbrøvrig. En vur-
dering av de langsiktige konsekven-
sene, enten ved å fbrtsette, redusere
eller eliminere sauebeitingen er
imidlertid sjeldent fbretatt. Ut fra
dagens viten om husdyrbeiting og
dens innvirkning på kulturlandska-
pet og artsmangfoldet synes løs-
ningen å ligge i en forsiktig tilpas-
ning av sauetallet til beiteområdets
bæreevne. Denne tilpasningen må
gjØres utfra forvaltningens konkrete,
til dels verdibaserte. målsetninger
for hvordan kultr"rrlandskapet i fjell
og hei skal se ut (Welsh 1998).

Sauebeiting og finnskjegg
I fjell- og heiområder i Norge, sær-
lig på det nedbørrike SBrvest- og
Vestllndet. i Storbritannia tlg i

Alpene er linnskjegg (Nardus stric-
/a) en grasart som ofie blir registrert
i beite- og plante@kologiske under-
sØkelser. Finnskjegg er svært kon-

Sau og rein kan godt beite fot mot fot
og ofte er det de samme beiteplantene
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kurrar.rsedyktig. og kan fblekomme
birde i sammenhengcnde <<matter>>

(engelsk: mnt grus.s) og spredt som
enkelt-tuer. Selv ort finnskjegg
inncholder nrel råprotein enn f.cks.
sn'rylc (Garmo 199 l. sitert i Nccl-
kvitnc et ai. 1995) r-rtr-ryttes den i
liten grird av s.ru og villrein (Berg-
mann 1997). En @kning i tetthet og
lbrekornst rrr linn:k-iegg. i ornråder'
rned sauebeiting er påvist i flere stu-
dier. særlig i Storbritannia (se over'-
sikt i Hester 1996). En hovcdhypo-
tese er at fbrdi finnskiegg ikke blir
beitet, stirr dcn liitt til å spre seg

ctter som de mer foretrukkede arter
blir beitet necl. Dersom store <<mat-

ter>> med tinnskiegg etter hvert blir
dannet vil llere av de met' konkr-rr-
ransesvake artene fbrsvinne. og der-
nrecl blir området mer artsf'attig ctg

ernæringsmessig n'rindre attraktivt,
f.eks. fbr villrein.

Flere til dels langviuigc beitestu-
dier son'i har sett på sar-rebciting
innen- og utenfbr innhcgninger har
irnidlertid gitt til dels n'rotstridende
resultater bl.a. med hensyn til cfl'ek-
tene av beiting på finnskjegg og
artsdiversitet fbrpvrig. I Storbritan-
nia, fbr over 30 år siden, viste
Welch og Rawes ( 1964) at tettheten
av linrrskjcgg ble hllvelt clter syv lir
uten sauebeiting. I den samme
r,rndersøkelsen økte ogsir enkclte
arter i perioden uten beiting (f.eks.
smylc), mens det totalt sett var en

nedgang i antall plantearter der sauen
ble holdt r-Lte. Dvs. en reduksion i

finnskjegg medførte ikke i dettc til-
f-ellct en Økning i orrrådets artsrik-
dom. Fem år seinere beskrev Rawes
og Weleh (l969ten irnncn sittra:.jon
hvor finnskjegg sto spredt sorn
enkelt-tucr med mer tbretrr-Lkkede
grasarter fbr sar-r in-rellom. De hev-
det at så lenge et moderat til høyt
beitetrykk ble opprettholdt likk ikke
l'innskjegg spre seg og danne sam-
rnenhengende matter, og derved blc
arten opprettholdt sorn spredte tuer.
Det vil i dette tillt-ellet si at beiting
hindret spredning av finnskjegg.

I en norsk ur-rdersøkelsc på Run-
de, en @y på Sunnmgre med en lang
historie med saue- og husdyrbeiting,

Sauen velger ofte sitt beiteområde på
tørrlendte steder, og giennom en hel
sommer vil plantene bli holdt effektivt
nedåt. Når folk kommer, ser vi tydelig
at mangelen på mineraler er påtreng-
ende - sauen venter at mennesket har

ble dagens plantesammensetning
srrmrnenlignel rned rcgislreringene
som ble gjort i 1928-29 (Pareliussen
1997). Antall sau på Øya hzrr siclen

1928 blitt redusert med 66a/c, og den
totale husdyrtettheten ( sar,r. hest,
geit og storf-e) har blitt mer enn hal-
vert, fia 150 til 70 dyr pr. krn'. I f-ern

av seks studief-elter på Runde har
artsdiversiteten blitt lavere, og finn-
skjegg har blitt registrert i f-elter
hvor den ikke var tilstede i 1928. I
det sjette studiefcltet, som ble
beskrcvet som overbeitet i 1928, er
derirrot artsdiversitet i dag betyde-
lig hpyere n-red det reduserte beite-
trykket.

Efl'ekten av sauebeiting i Setcs-
dal- og Ryfylke villreinområde har-

også nylig blitt studert. I området
ved RosskrepfJorden ble det ikke
påvist noen sammenheng rnellom
dekr-ring av finnskjegg og beite-
trykk. Det ble heller ikke registrert
ller urter i f-elter rned lavere beite-
trykk. Også i Setesdal og Ryfylke
\ync5 el.t\llmnrensctrtingen it vtrc
resultatet av flere samspilte faktorer
som gjør det vanskelig å isolere og
beskrive eff'ekten av sauebeiting
separat (Gjerde 1998).

Faktorer som påvirker artsdiver-
sitet
Resultatenc av flere studier støtter
hypotesen om sammenhengen mel-
lom sauebeiting og spredning av
finnskjegg. Dessuten er overbeiting
tlere -eanger påvist å gå utover errts-

diversitet, både i plante-, fugle og
invertebratesamfunn (Hester 1996).
Andre studiel derimot klarer sorn
ncvnt ikke å vise noen sammenheng

mellom sauebeiting og spredning av
tinnskjegg eller en reduksjon i ert'ts-

diversitct for@r,rig. Det cr irnidlertid
flere muligc forklaringer på at fbr-
skjellige studier kan komme fiarn til
resr-rltater som virker motstridendc.
Det kan enkelt sagt være fbrdi fbr-
holdene, både de neivitrende og de

historiske, varierer rnellom ulike
ornråder. Ekscmpler pir slike torhold
er klima, geologi og historiske tor-
st1 rrelser ar ulike slug.

Klima og geologi
Mye nedbpl og sur berggrunn. sonl
f.cks. i Setesdal og Ryfylke, cr i

utgangspunktet ikkc lbrhold sont
f'avoriserer en spesielt rik flora.
Grasarter som finnskjegg er irnidlcr-
tid godt tilpasset slike fbrhold, og
kan seilcdes være i stand til å utkon-
kurrere mange andre grasarter undet'
de klimatiske fbrholdene i Norge.
Det har faktisk blitt hevdct at ned-
b6r (son-r regel kornbinert med surt
jordsmonn), i stØrre grad enn bei-
ting, påvirkcr forekornsten av flnn-
skjegg i fJellet (Grant et ttl. 1996).
Beiting, enten dct er saue- eller vill-
reinbeiting', ktin likevel ikke avskri-
ves som en taktor som påvirker
utviklingen zrv finnskjegg, men dens
relative effekt vil være avhengig
bl.a. av hvilke plantearter som cr til-
stede i r-rtgangspunkt. De klimatiskc
og geologiske fbrholdene her i Nor-
ge tilsier altså at f innsk jegg i
utgiingspunktet vil være vanlig i
norske fjell, og at artsrikdorn fbrØv-
rig vil være relativt lav. Under slike
karrigc lbrhold vil nr.r:e beiting lette-
re kunne endre <spillereglene> i

finnskjeggs <<favØr>> dersom de få

,..: *qii

.11i.1 
it1",t

med seg salt! FOTO JON J
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Arts-
diversitet

Økende lbrstl rrel:e ----------->

Fig.1. Moderat forstyrrelsesmodell. Både lavt (A) og høyt (B) forstyrrelsesnivå gir
redusert artsdiviersitet, mens størst mangfold blir opprettholdt ved moderat for-
styrrelse (Etter Connell 1978).

viktig plante fra tid-
FOTO JON J.

andre, mer foretrukkede plantearte-
ne kontinuerlig blir fiernet. På rike-
re grunn blir finnskjeggs relative
konkurranseevne noe svakere, lbrdi
den konkurrerer med langt flere
arter som også er tilpasset de lokale
klimatiske og geologiske fbrholde-
ne. Under slike forhold vtl overbei-
ting likevel kunne ljerne det meste
av de foretrukkede beiteplantene,
mens finnskjegg står igjen og sprer
seg. Moderat beiting kan derimot
være til fordel for beiteplantene, og
gjøre dem til relativt sett sterkere
konkurrenter. Nøkkelen ligger altså
i å identifisere hvilke dyrtettheter,
og eventuelt hvilken kombinasjon
av dyr, som representerer lett,
moderat og mye beiting ut fra de
eksisterende klimatiske, geologiske
og plantesosiologiske fbrholdene.

H i s t o r i s ke Jo r s ty rre I s e r
Kulturlandskapet er skapt og opp-
rettholdt gjennomforstyrrelse forår-
saket av mennesker. Forstyrrelser i
denne sammenhengen kan være
f.eks. hogst, slått, brann eller bei-
ting, og vegetasjonen i de aller fles-
te skogs, hei- og tJellområder her i
landet har blitt utsatt for en eller fle-
re slike forstyrrelser" (Olsson 1996).
Mye tyder på at artsdiversiteten i el
slikt kulturlandskap henger sammen
med hvor et område befinner seg
langs en fors t1*telse s gradient, hvor
for småy'sjeldne eller tbr store/hyp-
pige fbrstyrrelser f-ører bl.a. til tap
av artsrikdom (Fig. l). Modellen i
figuren er ikke ny; den ble beskre-
vet for 20 år siden (Connell 1978),
og har siden blitt brukt til å beskrive
forholdet mellom fbrstyrrelse og
artsdiversitet i en rekke @kosyste-
mer, også i kulturlandskapet (Ned-
kvitne et al. 1995:. Pareliussen
1991). Ut fia denne modellen for
<moderat forstyrrelse>, oppnås den
høyeste artsdiversiten ved et mode-
rat forstyrrelsesnivå og -hyppighet.
Satt i sammenheng med f.eks. bei-
ting, vil det si at både trnder- og
overbeiting vil kunne gå utover arts-
diversitet. Dersom forskjellige bei-
teområder eller andre kulturlandska-
per skulle befinne seg i <hver sin
ende>> av forstyrrelsesgradienten (A
og B, Fig.l) vil f.eks. mindre beiting
kunne føre til motsatte resultater,
dvs. lavere diversitet i det ene områ-
det (A) og h6yere diversitet i det
andre (B). Videre, if6lge denne
modellen. vil artsdiversiteten i
området B over tid osså kunne

Reinen velger seg ofte vieren som beiteplante, og den er en
lig på våren til langt utover sommeren.
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Reinen er laveter og kvitkrullen går unna
se fra sauen.

begynne å avta igjen, dersom mode-
rat beiting eller annen fbrstyrrelse
ikke blir opprettholdt. Historiske
fbrskjeller mellom beiteområder
m.h.t forstyrrelsesnivå- og hyppig-
het, som igjen har ført kulturland-
skapet til hvert sitt <ståsted> langs
lbrstyrrelsesgrudienten. kan altså
være en medvirkende årsak til at
resultatet ved å fJerne eller redusere
beitetrykk vil variere.

Konklusjon
I Setesdal- og Ryfylkeheiene og på
deler av Hardangervidda er plante-
samfunnet artsfattig, og flere steder
er finnskjegg dominerende. At finn-
skjegg er så utbredt kan henge sam-
men både med beiting i tidligere tid
og nå, og regionens klimatiske og
geologiske forhold. En reduksjon i
antall beitedyr (hovedsaklig sau)
kan over tid lokalt kunne f-øre til
mindre finnskjegg, men uten at den-
ne nedgangen ngdvendigvis vil føre
med seg økt artsrikdom. I hvilken
grad, over hvor stor skala og ikke
minst over hvilken tidsperiode disse
endringene eventuelt vil finne sted
er ikke forutsigbare. En total fjer-
ning av husdyr vil imidlertid over
tid føre til endringer i kulturland-
skapet i fjellet. Om disse endringene
vil være til lbrdel for villreinen,
enten på kortere eller lengere sikt,
kan imidlertid ingen i dag si noe
sikkert om. Hovedutfbrdringen
synes derfor å være og tilpasse
dyreslag og -tetthet til heienes beite-
grunnlag ut fra konkrete mål for
hvordan kulturlandskapet i fjellet
skal se ut oe hvilke arter som skal

når den er tilgjengelig - uten konkurran-
FOTO JON J.

tilgodeses. A møte denne utfbr-
dringen vil kreve både biologisk og
historisk innsikt, og by på spennen-
de oppgaver for fbrskningen.

Gunilla A Olsson, Botanisk
institutt, Universitetet i Trondheim
og lvar Mysterud, Biologisk insti-
tutt, Universitetet i Oslo takkes beg-
ge for gjennomlesning r,tg kom.men-
to.rer.

'Forskere ved Biologisk institutt,
Universitetet i Oslo har nå satt i
gang studier, finansiert av Norges
fbrskningsråd; som skal se nærmere
på eventuelle konkurransefbrhold
mellom sau og villrein. Det er fore-
lBpig for tidlig å melde om resulta-
ter fra dette arbeidet (Jonathan Col-
man pers. medd.).

rDet vil si <landskapets> (stor skala)
bæreevne. På mindre, lokale skalaer
vil dyrenes variable beiteadferd føre
til at enkelte områder blir overbei-
tet, mens andre blir underbeitet,
nærsagt uansett dyretetthet. Konkre-
te mål på fjellvegetasjonens bæreev-
ne finnes imidlertid ikke.

rI fjellet er også lemen i perioder et
viktig beitedyr som kan påvirke
vegetasj on sdynamikken.

'Disse har ofte blitt brukt i kombina-
sjon med hverandre, f.eks brenning
etterfulgt av beiting.
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På Hardangervidda, SBr-Norges
største villreinområde, har forvalt-
ningen av stammen bydd på stclre
problerner gjennom tidene. På et uv
de mange mØter i den torbindelse,
var det en av deltakerne som kon-t

med en bemerkning om at denne
lbrvaltningen klrrler r i ikke på

grunn av misunnelse!
Vi skal i det etterf-Ølgende se på

et tilf'elle hva en slik holdning kan
avstedkomme.

Våren 1970 flkk tidligere turist
sjef på Geilo, daværende direktgr på

Geilo Sportell, en fbrespørsel fra
pressetalsmann i Utenriksdeparte-
mentet, Tim Greve, om han kunne
skaft-e jakttillatelse og lede et lag
med celebre gjester på villreinjakt.

rene, Jack Truit.

Jakt til besvær - og over:raskelse!
AV LARS ENERSTVEDT

Som den gode turistmann Kløve
var, påtok han seg med glede dette
oppdraget.

Det viste seg at jaktlaget besto
av ingen ringere enn den kjente
rakettfbrsker Werner von Braun og
den amerikanske viseutenriksminis-
ter (norskættede) Bert Tolefsen, i
tillegg til fire andre kjente personer
fia Statene. De htrdde avsatt to
dager til reinsjakt i et ellers strengt
oppsatt program.

Følget ankom Geilo i midten av
september. I lgpet av kvelden fore-
tok jaktlaget skyteprøver etter nor-
ske regler, og besto den med glans.
En bøssemaker på Geilo bygde om
natta om kammeret på riflene slik at
de kunne plomberes på behgrig

måte, og lensmannen på Geilo ga
attest på at riflene var godkjent.

Innleid terreng i Bjoreidalen.
Første dag tok Kløve med seg jakt-
laget til sitt innleide terreng i Bjo-
reidalen. Men det viste seg at det
ikke var dyr så langt nord på Vidda
- og da begynte gode råd å bli dyre,
reinen sto lengere syd.

I l6pet av kvelden tPrste jaktdag
tok Kløve telefonisk kontakt med de
respektive fbrmenn i styret fbr all-
menningene i Eidfjord, Ullensvang
og i Nore og Uvdal. KlPve oppfat-
tet svarene dithen at både Eidfiord
og U llensr eng ga et p()sit i\ I svflr'.

Fra Nore og Uvdal kom det etter litt
tid tilbakemelding om at de hverken

FOTO. LEIF HØEL

Hele jaktlaget samlet. Foran fra v.: Bert Tolefsen, viseutenriksminister, nr. 2 FBI-mann sikkerhetsvakt, bak steinen Georg
Bates knyttet til regjeringen, Dr. Werner von Braun mannen bak V-l og V'll-bomben og han som fikk hovedæren for USAs
landing på månen, Ulf Kløve orienterer, bak D. Foxvag, sjef for The US Veteran Org., med synbar rygg, Erik Bergaust,
norsk-amerikaner, forfatter, reporter, formann i den interne presseklubb i Washington, ved termosen, en av NASA-direktø-
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kunne gi jakttillatelse eller utstede
kort.

Det var kommet inn meldinger i
lBpet av kvelden at det sto dyr syd i
allmenningene. Kløve bestilte f1y,

og tidlig neste dag tok de så fly, i to
puljer, inn i fjellet. Flyveren fikk
beskjed om å fly inn i
allmenningen hvor det
var rein. Kløve satt
bak i flyet og kunne
vanskelig fBlge med
på hvor de befant seg.
Imidlertid landet flyet
på et lite tjern i nær-
heten av observerte
I'lokker. Alt gikk vel
litt fbrt for seg, idet
flyveren måtte være
rask tilbake til Halne
fbr å få bragt inn
resten av jaktlaget, så

alle kunne delta.

Fire mann fra jakt-
politiet blir fløyet inn
Kløve orienterte og organiserte
laget om hvordan de skulle gå frem.
Laget fikk f'elt f-em dyr hvorav von
Braun felte to dyr. Dessverre ble to
dyr skadeskutt.

I mellomtiden kom flyet tilbake
nok en gang, og ut kom lire mann
f-ra jaktpolitiet. De hadde fått snuset
opp denne jakten og her skulle det
ikke være forskjell på kong Salo-
mon og J@rgen Hattemaker! Jaktla-
get ble gjort oppmerksom på at de
var i Eldsjådalen - altså på Øvre
Numedals eiendom. Kl6ve beklaget
den feil som var begått, men utover
det var det en rolig og gemyttlig
stemning. Politifolkene fant fram
nær sagt det de hadde av papir f-or å
få autograf-er av det celebre jaktlag.
En av oppsynsfolkene hjalp Kløve
med å få avlivet det siste av de ska-
deskutte dyrene, og alt var tilsynela-
tende glede og im@tekommenhet.
Kløve hadde da orienterl om sine
sumlaler kvelden i lbrveien. og ing-
en nevnte noe om anmeldelse.

Anmeldelse og rettssak
Ovemaskelsen var stor for Kløve da
han nokså lang tid etterpå kunne
lese i avisen at han var anmeldt for
ulovlig jakt - og på feil terueng. Nå
skulle det virkelig statueres hvilken
stor forbrytelse som var begått!

At jaktpolitiet brukte av ellers
knappe ressurser til flyfiakt av fire
oppsyn fbr å ta kong Salomon ble
ikke nevnt i den påfPlgende retts-

sak. Tenk på alle de Jgrgen Hatte-
makere som den dagen opererte liitt
på andre terreng.

Saken kom opp til hovedfor-
handling i Numedal herredsrett høs-
ten 1971.

Presseoppslaget og publisiteten i

Norge var enorm, og det var den
også i verdenspressen. En norsk
turistvert som hadde ledet et jaktsel-
skap med ofTisielle representanter
tia regjeringen i USA på ulovlig
jakt var godt stoff.

Under rettssaken. som hadde en
tilstr@mning uten like, nedla aktora-
tet påstand om bot på kr 5000.- samt
fradørnmelse av retten til å bære
våpen eller gå på jakt i 5 år. Rettens
administrator, sorenskriver Odd Bir-
ketvedt med lang fartstid som sys-
selmann på Svalbard, hadde nok en
sindighet som han var ganske alene
om i denne fbrsamling. Etter råds-
lagning med sine to meddommere
fra Nore og Uvdal lød dommen på

en bot til statskassen på kr 800.-.
Å etterkomme akiorltets påstand

om å miste retten til å drive jakt
samt miste retten til bære våpen i
fem år, fikk ikke den gode Birket-
vedt til å henge på greip, så det ble
ikke tatt tilfglge.

Som gjenytelse;
Afrikajakt på Kløve
Klgve godtok sin bot og var glad for
å få ro om saken - men så begynte
ting å skje. Det kom en innbydelse
fia den amerikanske regjering på en
27 dagers jaktsafari i Afiika, nær-
mere bestemt Kenya. Alle utgitiene
fra stuetrappa på Geilo og tilbake
skulle dekkes av den amerikanske
regjering.

Det er vel ikke å stikke under en

stol, at det var en glad og fbrvent-

ningsfull person som fbrlot Geilo
med kurs fbr Afrika. Kløve hadde
selvfplgelig med sitt eget jaktgevær
- uten futeral eller koffert. Ingen
hadde noen innsigelser mot det, og
geværet ble plassert i et stativ i

cockpiten, son-r vanlig var på den

flere av disse
nerne.

tiden før terroriste-
nes inntog. All
bagasje ble sendt
som reisegods.

Ved ankomsten
til Kenyir tok så

Kløve sitt gevær på
skuldra som eneste
bagasje og gikk av
flyet. Da begynte
ting plutselig å skje
igjen. Fire krafiige
politimenn av
Kikuistammen kas-
tet seg over ham og
nærmest bar han
inn i et lokale hvor
det oppholdt seg

svære, krafiige afrika-

Kløve ble nok mistenkt fbr atten-
tat på president Kenyatta. Bagasjen
til Kløve ble tatt hånd om av tblk
fra den amerikanske ambasade med
von Braun og ambassad@ren i spis-
sen i ambasadebil med sort sjåfgr.

Inne ipolitiets lokaler så det
imidlertid ikke så lovende ut for
Kløve.

Det var nok ikke langt fra at han
skulle bli kastet i glattcelle, eller det
som verre var. Tenk å komme spa-
serende med en rifle uten amtnuni-
sjon I

Som den gode parlamentariker
Kløve er, fikk han omsider overtalt
disse kjempene til å ta kontakt med
den amerikanske ambassade som
sto på utsiden.

En av polititblkene gikk ut - og
øyeblikket etter kom Werner von
Braun stonnende inn i lokalet etter-
fulgt av ambassadøren. Stemningen
var fullstendig snudd om. Det ble
en br-rkking og skraping det vel
knapt er sett make til.

Hadde det vært en rØd lBper til-
gjengelig der og da, hadde den sik-
kert blitt rullet ut for den celebre
storviltjeger fra lille Norge.

Hvilke opplevelser KIøve hadde
i disse 27 dager, kan det vel skrives
en svær bok om. Det var i hvert tall
en opplevelse knapt noen annen
norsk jeger har fått, takket være
den urnorske tradisjonelle misunnel-
se!
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TEKST OG FOTO: KARL G. HOVEN

Setesdqlsheiene omfatter to viII-
reinområder; Setesdal/Ryfylke vill-
rein-område og Setesdøl Austhei
villreinområde. De overlapper hver-
andre delvis i nord, og hør her Jbl-
les forvaltning, men skilles videre
sørover sv Setesdalen. Til tross for
sitt nære naboskap, med bare et
daffgre i mellom, er områdene gan-
ske forskjellig. Lokalt benevnes dis-
se oJte bare Vestheia og Austheia.

<<Vestheia>> Setesdal/Ryfylke
Setesdal - Ryfylke er vårt s@rligste
og nest største villreinområde og det
huser Europas sørligste villrein-
stamme. Her er det for tida l1ere dyr
enn ønskelig og kvotene ble derfor
satt opp til nesten 3000 i 1996 - ei
f-ellingskvote på 6ook av bestanden.
Håpet var å felle ca 1200 dyr, men
det ble med rundt 900. Fellingen ble
altså ikke som fbrventet, bestanden
ble ikke redusert og også i fjor h6st
var derfbr tildelingen like høy. Uli-
ke fbnner for samarbeid mellom
grunneierne og utveksling av kort

SETESDAL VESTHEI - RYFYLKE VILLREINOMRADE
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gjorde imidlertid mye til at årets
jakt fikk en langt hgyere fellings-
prosent enn fJorårets. I tillegg gikk
dyrene mer spredd utover i mindre
flokker den fgrste uka i jakta og
mange jegere fikk dermed dyr på
sine jaktfelt. Seinere trakk flokkene
mye mer rundt enn de har gjort de
siste par årene, og også dette fgrte
til at mange dermed fikk dyr til sitt
område. Det ble f'elt 1135 dyr, og et
så stort antall har en ikke tidligere
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Så langt vel og bra, men går en
videre og ser på slaktevektene er det
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Kommunevis

VILLREINOMRADE

") SAVL får bare fr kort i sørområdet, men fofdeler disse internt på kalv, s/u og fritt hht. avtale

1997

1980 ble drevet med tamrein her.
Dette villreinområdet henger sam-
men med Setesdal - Ryfylke i nord,
og de sanrme dyrene bruker begge
områdene. I tillegg er det også en
del utveksling mellom områdene i
Setesdal og Hardangervidda. Setes-
dal Austhei villreinområde er derfor
delt i to soner, hvor nordområdet
fbrvaltes sammen med Setesdal -
Rytylke. I sørområdet på Austheia
er lbrholdene annerledes. Her ligger
store deler av villreinområdet nede i
bjørkeskogen, ja dyrene bruker fak-
tisk områder langt ned i furuskogen
i deler av året. Dyrene har god kon-
disjon, kalvene er store og fine og
vinterdgdeligheten er liten. Bestan-
den ble redusert kraftig midt på 80-
tallet, og har i sØr vært holdt på 600-
700 vinterdyr. Fra villreinutvalget er
det nå Ønsker om å øke dette noe og
kvotene har derfbr gått noe ned de
siste årene. Kvoten var i fior hBst
198 i sør og 389 i nord. Pga. at rei-
nen bruker skogområdene er det
ofte vanskelig å jakte her, særlig tid-
lig i jakta. Mange venter derfor et
par uker lbr da kommer ofte dyrene
opp i snaufjellet og er lettere å fin-

Sumtall for heile Setesdal Austhei villreinområde

Sjøl om det i Setebdals-områda er alt for mye snø for reinen om vinteren, blir det
for lite snøfonner igjen utover sommeren! Og da blir det trangt om plassen for

dyra når de må avkjøle seg i varmen.

ne. Den største bukken som ble Oppsyn
skutt her i fjor hgst veide I l5 kg - Oppsynskorpset er felles for disse to
men slike er det langt i mellom. Det villreinområdene, og i fjor hgst var
ble skutt 196 dyrpåAustheia i1991 det l5 personer som deltok i oppsy-
( I 00 i nord- og 96 i sørornrådet) net. Setesdalsheiene har et kupert
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terreng med små og store daler og

felltopper om hverandre. Dette ter-
renget gjør at dyrene ofte går spredt
i mindre flokker og det er derfor
ikke så lett å holde oversikten over
stØrre områder. Det blir heller ikke
så lett konsentrasjon ev jegere i slikt
terreng og det er ytterst sjeldent at
<20 mann> stiller på samme flok-
ken, noe som lett kan føre til stres-
sede situasjoner. Det ble i fjor hgst

ikke registrert grove brudd på lover
og regler, men et par saker endte
likevel med anmeldelse. I tillegg
kom noe fbrsklellig <småplukk>
som det ser r-rt til å være vanskelig å

unngå. Det meste av dette ender
imidlertid med en såkalt <OPS> -

oppgiort på stedet - hvor kontroller-
te slipper med en advarsel.

En må være godt fornpyd med
florirrets jiikt. Ja i det store og hele

gikk jakta bedre t: nn på lenge. Måle-
ne videre fiamover er fbrskjellig for
de to villreinområdene i Setesderl:
antall dyr på Vestheia bPr stadig
reduseres og antallet i sØrornrådet
på Austheia kan økes noe. Samar-
beid på tvers av grenser er imidler-
tid viktig fbr å oppnå et jevnt og
lbrutsigbirrt rcsultet. sorn igjen er
viktig lbr en god og langsiktig fbr-
valtning.

Å samle informasjon og å dokumen-
tere villreinens brr-rk av fjellområde-
ne til ulike årstider er en viktig opp-
gave tor villreinnemndene. Med sta-
dig flere ønsker orn å bruke deler erv

villreinområdenc til hyttebygging,
sn@scooterkjpring, kraftlinjer osv. er
det også et stadig Pkende behov fbr
å kunnc presentere disse data over-
for kommunale organer og andre
<utenforstående> på en lettfattelig
rnåte. Til dette bruk er kart et veleg-
net hjelperniddel, og i flere områder
er villreinens arealbruk allerede
kartf-estet og i bruk i arealf-orvalt-
ningsaker. Det er vanlig å vise
tlrnr'åder som brukes om vinteren. i

kalvirrgu. til sornmerheite og å mur-
kere trekkveger på disse kartene,
men hva med jakta '/ Hvordan bru-
ker dyrene ljellet på denne tida ?

Hvor felles de ?

Ved hjelp av ulike tilskudd ble
det i 1991 pårbegynt et prosjekt fbr å

kartfeste fellingsted innen Setesdal -

Hvor felles dyrene?
Ryfylke villreinonmråde. I samar-
beid med viltfbrvalteren hos Fylkes-
mannnen i Vest-Agder ble det laget
en egen datahrrse til dette lbrmåI. og
denne bearbeider også fellingsdata
fbr å kunne vise dette på kart. Data-
basen kan tilpasses andre områder/
behov og vi regner med at den tas i
bruk innen Setesdal-Austhei vill-
reinområde fia 1998. Vi håper at
også andre villreinområder kan ha
interesse av å registrere data fia jak-
ta på denne måten. (Den kan natur-
ligvis også tilpasses for elg/ hjort)

Med utgangspunkt innlevert kon-
trcrlf kort lra 1991-96lia Bykle kom-
mune og fra Statskog ble det startet
registrering av de data en kunne få
fra kontrollkortene. BI.a. ble fel-
Iingsted, dato, type dyr, vekt, korr-
mune og jaktfelt registrert. For 199'l
og fian-rover skulle så alle kontroll-
kortene i hele villrcinområdet sen-
des inn og være grunnlag fbr kart-
f'esting av t-ellingsted og andre opp-

lysninger om f'elte dyr. Slik gikk det
ikke ! DN hadde endret kontrollkor-
tet uten varsel og f'eltene for Fel-
lingsted og Vekt var borte. Dette ble
ikke oppdaget før de fleste kortene
var sendt ut, og bare kortene til
Stzrtskog (ca -500) ble påf'ørt de f'elte-
ne sorn manglet.

Pga. dette mistet vi altså den vik-
tigste informasjonen vi hadde regnet
rned. Det viste seg også at å 1å tilba-
kc kontrollkortene etter jakta var
vanskelig og mange kom ikke inn.
Når DN nå i tillegg har sagt at det
ikke skal purres på kortene ved å

nekte lellingstillrtclser neste år'. er
det mange som gir blaffen i hele
returordningen. Vi regner med nye
kontrollkort med riktig r-rtforming i
1998 og at villreinutvalget vil opp-
fordre sine medlemmer til å følge
opp.

Til tross fbr denne svikten i 1991

har vi Iikevel ganske mange data og
kan presentere dette på ulike måter
på kart. Vi kan f.eks. vise totalt
antall felte dyr og hvor disse ble f-elt.

Store og små figurer kan vise hvor
mange tall det er innen en kmr-rute.
Ellers kan det lages ulike sgk på
type dyr, tidsintervall, vekt, år, jakt-
f'elt. komrnune mm eller kombina-
sjoner av dette. Utsnitt av kartet kan
brukes i arealsaker sammen med de
aindre villreinkartene og vil, dersom
det fplges opp fiamover, gi gode
datar over reinens områdebruk ijakt-
tida. I datubasen srrnles også opp-
lysningene på samme sted og kan
brukes i andre sammenhenger i for-
valtningen av villreinstammen. Så
langt er vi godt fbrn@yd med pro-
sjektet. men r il vel l'inpusse på

enkelte detalier etter som bruken

Det er tydelig at veien Brokke-Suleskar går midt gjennom villreinens leveområde
- her er det felt rein like ved veien!
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De godejaktene
TOR PUNSVIK OG TORSTEIN STORAAS

Jegere sØker gode opplevelser.
Gode opplevelser følger gjerne av
god atf'erd. Jegere oppfBrer seg bed-
re når de har visshet om hva de
søker i jakt og er forberedt på situa-
sjoner som kan oppstå!

Hva er jakt og hvorfor jakter vi?
Jakt er en prosess, sammensatt av
flere faser. Først overliste, så ned-
legge et fritt bytte, som vi bruker.
Overlistings-. nedleggings- oB
bruksfaser. Gjennom prosessen kan
man nå en vidunderlig flyt-tilstand,
der kropp og sanser arbeider mot
f-elles mål uten forstyrrende tanker.
Jakt hgyner vår Iivskvalitet!

Målet for de fleste jegere er opp-
levelsel Opplevelsen skjer inne i
jegeren. Jegere som i stor grad når
flyt-tilstanden og har gode opplevel-
ser under iakt. når målet.

Jakt høyner jegerens livskvalitet!

Når er det riktig å skyte?
Jegeren rnå ofte veie ulike hensyn
opp mot hverandre, og da er det vik-
tig at magefplelsen stemmer. Dårli-
ge jaktopplevelser fglger ofte av
dårlig mental forberedelse og utål-
modighet etter å nedlegge utbytte.
Trang til å imponere og etterleve
presset fra jaktkarnerater, eller bedre
en svak jaktgkonomi har skapt
mange dårlige jaktopplevelser. Vi
har alle opplevd pr@velser, og vet at
vissheten om at <Jeg gjorde det ret-
tel> betyr mye fbr opplevelsen av
god jakt. Jan er villreinjeger og har

Tor Punsvik og Torstein Stor-
aøs kom i mars ut på Land-
b r u k s f o r I a g e t / >> B o k k I u b b e n
Jakt & Fiske>> med boka <<Den

gode jaktct>>. Villreinen har fått
tillatelse til å bruke et par små
saker fra boka og mang en
villreinjeger vil nok kjenne seg
igjen!

Bokforsida ser ut som
nedenfor og <<Den gode jøkta>
er ment å vcere ei håndbok i
jegeretikk.

Bokas illustrasjoner er
Oscar Jansen ansvarlig for.

opplevd litt av hvert, her illustrert
ved et par episoder:

I skumringen fikk jaktkamerate-
ne øye på Jan som en liten prikk
mot den mektige fiellsida. Kikkert-
ene avslørte tom sekk.

Snart kunne de Iese motstridende
følelser i ansiktsuttrykket hans. Men
våte klær måtte av før historien
omsider kom:

<Ut på ettermiddagen så jeg dyr
langt nord på den andre sida av
Tverråa. Klokka sju lå jeg i over-
høyde, og hadde de sju bukkene på
200-300 meters hold. Nå reiste de
siste to bukkene seg også. Nærmere
kom jeg ikke uten en lang slpyfe
rundt. Den ville trolig koste meg en
time til. Da ville det begynne å bli
mørkt.

La meg til i skytestilling, la
skjeftet til kinnet, men beholdt sik-
ringa på. Jeg kjente den kalde roen i
kroppen og lot trådkorset vandre
mellom dyra. Jeg skyter vanligvis
bra, men dette var på kanten. Tanke-
ne freste rundt i hodet. Fjerde
dagen, og endelig kontakt med dyr.
Fortærende ikke å benytte sjansen.
Men med et lite sukk falt børsa, her
var derfor stor usikkerhet. Og så var
det å komme seg hit.>

Gutta så på hverandre. To dager
igjen av jakta, og de hadde knapt
sett ferske spor. Det hadde srnakt
utrolig godt med stekt reinhjerte og
flgtegratinerte poteter i kveld! Det
f-alt seg naturlig at Rolf, som jaktle-
der. brØt stillheten med et flir: <Du

gjorde rett, Jan! Kanskje jeg hadde
skutt i ditt sted, og muligens følt det
rett sjøl om jeg ikke lykkes. Men du
gjorde ditt valg, du torde fglge di
overbevisning. Du Iot deg ikke skvi-
se av noen tomlne dager. investe|te
kroner og sultne kamerater. Du har
fått rned deg ei spennende opplevel-
se. r i har teft av dyl og i morra er en
ny dagl>

Jeg giorde det riktige!

Jan: <Tåka lå tjukk som grøt,
men jeg hørte den lavmælte gryn-
tinga godt. Reinflokken hadde jeg
fått øye på da de var et par kilomet-
er unna, og jeg var i ferd med å stil-
le innpå da skodda kom. Nå hadde
jeg tid til å tenke etter. Hvordan sir

landskapet ut, hvordan beveger- dyra
seg og hva gjørjeg?

Ei uke hadde gått uten at jeg
eller jaktkameratene mine hadde
hatt en skuddsjanse, og litt heit mel-
lom Øra ble jeg da kikkerten avslør-
te at de store steinene hadde gevir.
Nå fikk jeg roet meg ned litt.

Omsider, et drag av vind på høy-
re kinn og sikten øker til 30 meter,
100 meter og der lå de nærmeste
dyra på omlag 400 meter. Valgets
kvaler meldte seg. Nå måtte det fat-
tes noen viktige beslutningerl

Rimelig god skytter er jeg. og
det ville ikke tatt lange stunda å

smyge seg rett fram og innpå 300
meters hold. Nærmere korn jeg ikke
den veien om ikke dyra trakk nær-
mere.
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Om jeg krllp bakover et stykke
og rundt buk kammen i øst og utnlt-
ter de store steinene og terrengets
ujamnheter kunne jeg komme rime-
lig nærme. Men det ville ta tid, og
bli en del kryping.

Jeg måtte veie alternativene opp
mot hverandre. Var jeg uheldig med
et langt skudd kunne det bety skade-
skyting, lidelse og masse styr. Ei
god jaktstund ville snus til en svært
vond. Dessuten 1å det en spennende
utfbrdr-ing i å overliste dyra så langt
råd var. Visst kunne dyra forsvinne,
men likevel ble valget egentlig utro-
lig enkelt når ieg bare fikk tenkt
meg om!

40 minutter etter var jeg omsider
på plass og kjente den sitrende fbr-
ventningen i kroppen. Pulsen var
normal, og jeg fglte meg iskald og
konsentrert om den oppgaven som
stod foran meg. Denne roen kjente
jeg igjen, og den har jeg alltid hatt
problemer med å fbrmidle til fblk
uten jegererfaring.

Fredelig beitende på 60-70 meter
var dyra da jeg fant en god skyte-
post. Kikkerten ble brukt til å utrede
f-lokken, og valget falt på en ung-
bukk i ytterkant. Bgrsa ble lagt an
og avsikret, trådkorset f-ant hjerte-
og lungeregionen. Pekefingeren dro
seg til rundt avtrekkeren og livet
kjentes godt.

Det ble glede i hytta da jeg tung-
lessa og kortpusta vaklet inn på
tunet. Over f'ersk og nystekt rein-
hjerte gjennomgikk jeg dagens ulike
jaktfaser, og de valg jeg hadde mgtt.
Hvordan ville dere takla dette her?
Praten gikk til langt på natt, før en
god sltvn bar meg av sted.

Reinsteika på bordet 1. juledag
hadde ei god lbrhistorie. og mye
sjel hadde j.g og kona lagt i å få
fram det beste i råvaren. Det varmet
hjertet å se de fornByde ansikter
med sausen i munnviken. Igjen gikk
tankene mine tilbake inn i fjellhei-
men. Vi sees snart igjen!>

Jegere og de andre
TOR PUNSVIK OG TORSTEIN STORAAS

For jaktas framtid betyr det mer
hvordanjegere oppfgrer seg enn de
argumenterer.

Nordmenn flest aksepterer jakt,
men jegerne er likevel en minoritet i

samfunnet. Enkelte er sterkt kritiske
til jakt og måten den ut@ves på.
Mange oppfatter jakt som en unØd-
vendig trussel mot mangfoldet i
naturen. Andre synes det er galt å

drepe medskapninger, og særlig at
jegeren gjør det med glede. Noen er
ikke mot jakt, men misliker jegernes
oppfgrsel.

lkke alle deler jegerens iaktglede!

Det kan være vanskelig å forkla-
re jakt. Supermarkedet er fullt av
kjøtt. Likevel jakter jegeren. Han
dreper vakre dyr med glede. Ikke så

lett å forstå jegeren. I Nederland ble
nylig nær sagt all jakt forbudt og
kampen om jaktas framtid i England
pågår for fullt. Våre utenlandske
venner og kolleger tror også norske
jegere vil merke kraltige innstram-
ninger i framtida.

Et konkret mål med jakta er å

drepe et bytte. Ute i naturen virker

drapet som regel som en riktig full-
byrdelse av noe etterlengtet. Å dre-
pe på jakt er å sette punktum etter
en lang setning. Når vi dreper settes
andre aspekter ved viltet til side.
Men jakt skal utØves slik at viltet
ikke utsettes for unBdige lidelser!

Nar vi leser Fritjof Nansens hun-
dre år gamle jaktskildringer skjøn-
ner vi at medkjensle fbr ville dyr er
et fbrholdsvis nytt I'enomen i vår
vestlige kultur. Han reflekterer bare
litt over dyrs lidelse når han skrev
ned sine jaktopplevelser.

Mange eldre villreinjegere har i
sin jegeropplæring fått hgre: "Skyt
hpyt i flokken, der står de beste
dyra." Det var håp om kjøtt når det
var bly i lufta, og det var lettere å 1å

tak i et skadeskutt dyr enn et friskt
et. Det er ikke all tradisjon som er
verdt å ta med seg!

Det var håp om kiøtt med bly i lufta!
Jegerarven har sine tvilsomme sider.

Forholdet til andre brukere
Jegerne er blant flere grupper som
bruker naturen. Interessen for natu-
ren er et godt grunnlag for felles-
skap og samhold, men det kan også
oppstå interessemotsetninger mel-
lom ulike brukere av utmark.

Ola (37 år) så dyra idet de brøt
horisonten og slapp seg ned skaret.
"Et deilig syn for en sulten jeger".
Noen timers venting og speiding
skulle omsider gi uttelling. Gjen-
nom kikkerten studerte Ola fost-
ringsllokken som bestod av seks
voksne simler, fire kalver og tre
ubestemmelige yngre dyr. Under
fordelingen av kortene ved fiokos-
ten hadde lagets to fiikort havna hos
andre. De to kortene på simle og
kalv passa utmerket nå!

Nå var dyra om lag 400 meter
unna og de holdt stØ kurs mot han.
Ola strakk seg etter bBrsa og kjenteDe lyt nok ut på jakt neste år ogso! Samfunnets årvåkne blikk følger jegeren.
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en befiiende ro komme over seg.
Vissheten om slitne Øyne og ømme
muskler forsvant.

"Men hva er det som skjer'?"
Dyla kunne r.rrnulig fått fert av han,
men likevel stoppet de opp og
strakk mulene nervøst i været. Plut-
selig tverrvcnder en av simlene og
drar med seg resten av dyra opp
skiiret de kom fl'a. "Det var sorn
pokker!" Ola skin-rter en blåkledd
skikkelse et stykke unna, med stokk
i handa, ei lita skreppe og god fart
oppover dalsØkket under. Denne
karen var det som støkte dyra, og
Ola kjenner et iltert sinne i seg: "F..
sauesanker! Som orn det ikke var
nok at;ille sauebiellene skapte rene

.julestemninga i fJellet ! "

Ola tenkte fprst å dukke ned og
fbrbli r-rsett, men nei, han reiste seg
opp tlg ga seg til kjenne. Karen så
han og dreidde oppover. Få minutter

etter bød Ola på katl-e. Jesper, som
sauesankeren het, viste seg å være
en trivelig harding som drev etter-
sanking. "Om Ola hadde sett sau."
Joda. kartet kom fiam og han pr@v-
de etter beste evne å memorcre. Så
kom han i hr.rg lamrnet Magne hadde
funnet i går og som stod fast i skår-
f'este. Magne hadde ikke klart å få
den r.red. Pekefingeren f'ant skaret.
"Om Ola hadde sett noe rein da?"
Jo, Ola flirte litt og fortalte om opp-
takten til møtct. Jesper synes det var
leit å ha gdelagt sjansen hans. "Men
Jeg passerte en annen flokk ei knapp
halvtime Llnna som beita på ei tunge
Øst i Svartnutvann." Han hadde ikke
støkt dem, og mente å ha sett flere
kalver i f-lokken. De skilte som godt
forlikte, og la i vei i hver sin ret-
ning.

Naturbrukere har mye felles
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<<Den som aldri har bomma - har ikke skutt mye>>

<<Den som øldri h(rr bomma, har
ikke skutt mye,>> sier et gammelt
ordtak. Men det er sjelden en leser
om feil som blir gjort under jakt,
spesielt om bom og skadeskyting.
Det er eventuelt elltid noe endre
har gjort. Selvbildet får seg en
knekk og slikt blir sjelden snakket
hgyt om utenfor de lukkede kretser.
Resultutet uv en slik <<politikk>> er
øt ølle må igjennom samme rekka
med feil og negative opplevelser.
Jeg våger meg frampå med en selv-
gjort tabbe, og håper at endre kan-
skje kan lcere av den.

TEKST OG FOTO:
JON ERLING SKATAN

Kalv i sikte
Sekken er allerede tung når vi går
oss rett på enda en flokk med dyr.
Jaktgudinnen Diana har smilt hele
dagen, og det hadde vært fullkom-
ment å få brukt det siste kalvekortet
som brenner i lomma. Dyra er på
raskt beitetrekk på tvers av vår
marsretning. Jeg <lårer> av meg
sekken og haster mot flokken. Has-
ter alt for mye, viser det seg. Plutse-
lig hprer jeg klauvklikking rett
foran meg. Jeg stivner til inntil en
stor steinblokk. Det er flere dyr i
flokken enn først antatt. Disse beita
bak den lille høgda jeg hadde plan-
lagt å skyte fia. Hadde allerede
skrudd kikkerten opp på 6X, da jeg
trodde det var greit å ha. Men dette
kan fortsatt gå bra. Jeg har rifla i
anlegg og hviler heile kroppen mot
h6yre, inntil kjempesteinen. Dyra
kommer beitende forbi meg. De
nærmeste er bare ti meter unna. men
reg.istrerer ikke annet enn at jeg er
en del av steinen. Jeg kan selvsagt
ikke røre meg. H6yre Øye kikker
gjennom kikkerten og venstre leiter
opp en skytbar kalv. Jeg har ikke
mye bruk fbr 6X nå! Dyra trekker
raskt og det begynner å nærme seg
slutten av flokken. Da skiller det
seg ut en kalv, den er 30-40 meter
borte. Den står med full bredside.
aldeles aleine og er et flott mål.
Liten er den også. Perfekt å ta ut en
slik. Jeg finner bogen og lar skuddet
gå. Jeg ser ikke spesielle skuddtegn
og steinblokka jeg hviler meg til,
skjuler kalven umiddelbart etter
skuddet.
Merke etter blv
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Jeg står i ro, lar dyra flykte ut av
syne, og skal fram og slakte. Det er
litt uryddig bakke med stein og
småsøkk, så jeg ser ikke kalven med
en gang. Kikker litt rundt, men kan
fortsatt ikke se kalven. Javel.jeg går
tilbake og finner stedet der kalven
stod da jeg skjøt. Det finnes ikke
hår eller blod på skuddplassen, hel-
ler ikke blod på et blankt fjell som
dyret må ha krysset få meter etter at
jeg skjøt det. Hvor i alle dager har
dyret gjort av seg, og hvorfor er det
ikke spor? Mer kikking og studering
av skuddplassen. Jon kommer til og
spør: <Har du skøti'n bort?> Jeg kan
ikke gi noe fornuftig svar. <<Du var
vel stressa og har nok bomma,> sier
han. Jeg bare slår f'ast at det ikke er
mulig, og prøver å være overbæren-
de med en slik bemerkning, det var
jo ikke mulig å bomme. <<Hvor er
dyret, da'i> spØr Jon. Jeg er svar
skyldig og går tilbake til plassen
ved kjempesteinen. Stiller meg i
samme positur som da jeg skjøt.
Sikter mot den gr@nne flekken der
kalven sto, 6X på kikkerten. Reiser
fbrsiktig hodet fra kolben og ser at
jeg har vært faretruende nær steinen
med bgrsepipa. Kan jeg ha vært så
nær al trykkel fra munningen mot
steinen har påvirket kulebanen?
Mener å ha hørt at det kan skje. Jeg

åiør et nytt siktefbrsøk, mer ngyak-
tig denne gang. Skrur kikkerten ned
på |,5 ganger og ser rett i en liten
steintupp som stikker ut lengst borte
på steinblokka. På steintuppen er
det et hvitt merke etter 11.7 s blv
som har snerta innom!

Å skyte blekk
Det er liten tvil om hva som har
skjedd. Jeg hadde skrudd opp på 6X
mens jeg hasta mot dyra, fBr jeg
Iente meg inn til steinen og ikke
kunne røre meg. Hgyre Øye så i kik-
kerten, fbrstØrrelsen gjorde at jeg så

over steintuppen som bare var 50
cm foran bprsepipa. Venstre Øye så

ikke hvor nær steinen jeg var. og
uhellet var et faktum..,A skyte
blekk> er et utrykk for det jeg har
gjort. Et kjent fenomen, men at jeg
skulle gjøre det, dat

Jeg burde
Det hjelper lite å skylde på Schmidt
& Bender, som jeg bruker fbr første

gang. Jeg har alltid brukt kikkertsik-
ter med liten forstØrrelse. Siktet var
anskaffet for å jakte rådyrbukker og
hjort i skumringen, men jeg bruker
samme våpen til all hjorteviltiakt, så

kikkerten må bli med på fjellet også.
Dagen fikk en ganske annen slutt
enn beregnet, og jeg har fått meg en
lærepenge. Jeg burde tatt det litt mer
med ro på vei mot flokken. Da had-
de jeg aldri kornmet opp i denne
situasjonen. Jeg fikk også smertelig
erfare at stor forstørrelse på kikkert-
siktet gjØr at en ikke ser hva som er
rett foran munningen. Dette må
selvsagt sjekkes når en har anlegg,
både når anlegget er horisontalt og
vertikaltl TrØsten denne gangen er
at det eneste som ble såret av sky-
tinga, var min egen stolthet. I

Heldigvis ender det som regel slik når
det smeller! Denne kalven endte sitt
korte liv under opplæringsjakta i Njar-
darheim høsten 1997. Her henger den
på veggen av Statskog sin oppsyns-
hytte, Gamle Gråmann.
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Sau og rein i sammematfat
AV CECILIE BERGMANN . ØYSTEIN HOLAND OG RAGNHILD BJAAEN

Undersøkelsene i Setesdal Vesthei-
Ryfylkeheiene tyder på potensiell
konkurranse mellom rygjasau 08
rein i bruk av sommerbeite. Begge
beiter i stor grad i de samme vegeta-
sjonstypene og velger de samme
beiteplantene. For å avgiøre om
rygjasau og rein konkurrerer er det
imidlertid n6dvendig å vite om dis-
se beiteressursene er begrensende.
Undersøkelsene tyder på at de bru-
ker de samme beiteornrådene. men
unngår å bruke dem til samme tid.
Den ensartede vegetasjonen gjør at
de har liten mulighet til å velge fbr-
skjellig bruk av beitet. De forskjel-
lene i beitebruk som kommer frem
viser at rygjasau er en mer utpreget
gresseter enn rein.

Reinen og rygjasauen foretrek-
kel bestemte \ egetasjonst) per'.

plantegrupper og plantearter. Kvali-
teten av plantetilbudet er avgjØrende
fbr hvilke vegetasjonstyper de bru-
ker, og hvilke planter de velger å
beite på. Mengden av plantene ser
ikke ut til å være av betydning for
hvilke planter de fbretrekker. Til-
gjengeligheten ilv vegetasjonstype-
ne kan være viktig for hvor de vel-
ger å beite, mens antall plantearter i
hver enkelt vegetasjonstype ikke
later til å være avgjørende.

Innledning
Hovedoppgaven som denne artikke-
len er basert på er en fbrundersøkel-

se fbr et større lbrskningsprosjekt
som skal kartlegge konsekvenser av
sau på ljellbeite i områder som og er
viktige fbr villrein i Setesdal Vest-
hei-Rytylkeheiene. Villreinen i disse
områdene har lave slaktevekter og
lav kalveproduksjon (JordhBy et al.
Iq95). Dette tilsiel at reinen er i

dårlig kondisjon (Skogland 1990).
Kondisjonen påvirkes av natllrens
begrensninger og l1ere former fbr
menneskelige aktiviteter. Mulige
begrensninger er klima, nærings-
grunnlag, konkurrenter på beite,
tekniske inngrep og menneskelig
f-erdsel. Setesdal-Ryfylke villrein-
område er regnet som fastlands-
Norges mest marginale område for
villrein på grunn av små og hardt
belastede vinterbeiter, samt utpreget
oseanisk værlag (Jordhgy 1996).
Om sommer- eller vinterbeite betyr
mest lbr vektutviklingen hos villrein
er en viktig diskusjon. (Reimers
1980, Skogland 1983), men at de
begge er av betydning er det liten
tvil om.

I Setesdal Vesthei-Rytylkeheiene
er reinllokken beregnet til å være ca

3000 dyr på vinterstid med en årlig
kalveproduksjon på ca. 800 (Bay og
Punsvik 19961. I det samme omt'å-
det er det i dag sau på sommerbeite
fra slutten av iuni til godt ut i sep-
tember. Det er vanskelig å tall1'este

antall sau på grunn av uf-ullstendig
registrering. I 1996 var ca 60 000

sau heiaf'ørt fra Jæren og Dalane
(Grimstvedt et al. 1996). Saueantal-
let i villreinens sommerbeiteområ-
der ligger hgyere enn dette.

Rygia- og spælsau er de domine-
rende sauerasene i området. De har
fbrskjellig atferd, bruk av terreng og
beitevalg og kan dermed tenkes å ha
ulik innvirkning pir villrein. I denne
r-rndersøkelsen har vi skilt mellom
de to sauerasene, og sammenligner
reinen og rygjasauens bruk av som-
merbeite. Vi har fokusert på bruk av
vegetasjonstyper og diett hos de to
artene.

I villreinens sommerbeite under-
søkte vi fire områder nord og vest
lbr Rosskreppllorden gjennom tre
perioder i tidsrommet 30/6 - 6/8
sommeren 1996. Tilbudet av vege-
tasjon ble kartlagt (figur l) for å

relatere bruken til tilgjengelig beite.
I de registlerte \egetasjonstlpene
ble det fbretatt ruteanalyser fbr å

beskrive mengden av tilgjengelige
plantearter. Vegetasjonen i rutene
ble klippet, sortert og veid.

Rygjasauens og reinens
valg av plantearter
Det viste seg å være store likheter,
men også enkelte fbrskjeller i diet-
ten. Det f'ant vi ut ved å samle inn
ekskrementer l'ra både rygjasatr og
rein i tre perioder. Disse ble prepa-
rert og studert i mikroskop (Garcia-
Gonzales og Cuartas 1989) og plan-
tefiagmenter ble identifisert. De
viktigste plantegruppene i dietten er
vist i figur 2.

Dietten var mer lik tidlig i juli
enn senere i sesongen. En årsak kan
være ut det er lærre plantearter å
velge mellom tidlig i vekstsesongen.

Undersøkelsen r iste at rygjasru
hadde et større innslag av gress og
hllvgress idietten enn rein. mens
musØre og r ier var mer domineren-
de hos rein enn hos rygjasau. Lyng,
som hovedsakelig var blåbærlyng,
utgjorde en stor andel hos dem beg-
ge.

Både rygjasau og rein hadde en
stor andel av gressarten gulaks, men
lite innslag av finnskjegg i dietten.
Andre undersøkelser finner at urter
ofte er en viktig del av dietten. I
våre resultater er andel urter i diet-
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LAVHET (ll90) krekling og lavadel

Figur 1. Plassering i terrenget og navn på vegetasjonstyper, sammen med de
viktigste plantene som ble funnet i studieområdet. Forekomsten av vegetasions-
typene er angitt i parentes.

lcn litcn. tlrr det er gencrelt lite urter'
i heiornrådet.

Ved å se pi tilg.jengeligh.e.ten av
plantene i ornrådet, virket ikke den
rvg.jør'endc for t'yg.iusrru og t'eitts
valg av planter. Til tross fbr trt fore-
komsten av gulaks var mindre enn
av finnskjcgg spiste beggc langt
mer gulaks. Ford(tyeligheten av
planteartene vistc seg derirnot å
være viktig fbr plantevalget. Niir de
spiste gress valgte de l.eks gulaks
fierrfor andre tyngere fordgyelige
gressartcr.

Relativt hk kroppsstqlrrelse kan
være en avgjBrende årsak til likhe-
len i dietten hos 11 gjasuu og lein
(Illius og Gordon 1987). Forskjelle-
ne vi tant kan skyldes ulikt .frtrdqty-
elses,system (Hof'mann 1989). Rei-
nen har en raskere fbrdPyelse enn
s.luen og er avhengig av å spise
plantemateriale av hpyerc kvalitet
som kan gjØres om til næringsstof-
f-er på kortere tid. De to artene har
ultk beitetttferrl. Sau beiter konsen-
trert, mens reinen vandrer over stør-
re områder og kan plukke de plante-
artene den fbretrekker. En annen
r iktig lbrskjell mcllorn sau og t'ein

er at reinen i løpet av sommeren må
ta igjen tbr en lang og tØff vinter.
Rygjasauen kommer fia fJøset eller
innmarksbeite i relativt god kondi-
sjon og trcnger derfbr ikkc å være
like kravstor.

Rygiasauens og reinens
bruk av vegetasjonstyper
Bruken ble kartlagt vcd at vi gikk
rette linjer (transekter) giennom dc
fire ornrådene på slutten av f'eltse-
songen ( 3/8-10/8). Antall ekskre-
r-nenter fia sau og rein i et 6n meter
bredt beite ble notcrt sammen med
vegetasjonstypen der ekskremente-

III
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lu
Lyng

fl
l_l

HaIVgress

,rlI

ge. Grunnen til at de foretrakk cn
vegetasjonstype som hovedsakelig
domincres av finnskjegg, må ligge i
fbrekomstcn av andle gode beite-
planter \orn gtrluks. stivstun' ()g

smyle. Reinen hadde i tille-e-e en
preleranse fbr lavhei. Dette kan
værc en respons på insckt angrep og
vannestress. Mosesnøleie blir brukt
av rein omtrcnt som fbrventet ut fra
cn tilf'eldig fordcling. Hvelken
rygjiLsau eller rein viste prcferanse
fbr det storc tilbudet av rishei cller
de to l'uktig\le vegctirsi()nstypcnc.
alpin fukthei og myr.

Ryg.ilsau brukte de vegetltsions-
typene det val mest av mer enn for-
ventet Lrt fra en tilf-eldig tordeling i

rRen

o Rygja

r---
Andre

Figur 2. Andel fragmenter av hver plantegruppe i ekskrementene fra villrein og
ryglasau samlet for hele sesongen. Gruppen ,(andre' representerer urter, mose
og lav.
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Figur 3. Ryglasau og reinens andelsmessige bruk av vegetasjonstypene bereg-
net fra antall ekskrementer per arealenhet.
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ne ble funnet. Legg merke til at eks-
krementene representerer all bruk
av vegetasjonen, ikke bare beiting-
en. Rygjasau og rein viste relativ lik
bruk av vegetasionstypene (figLLr 3).
Grassnøleie t'r den vegetlrsjonstypen
de begge brukte mest.

Ved å se på ryg.jasauens og rei-
ncns brtrk il\ vegeta\jonstypene i

fbrhold til tilgiengeligheten (se tigur
1) i området kan vi si noe om hva
dyra lbretlekkcr'. Det viste se'g al
grassn@leie ble toretrr"rkket av beg-

E Rygja

aRen

r-f
Grasmyr

terrcnget. For reinen far.rt vi ingen
slik sammenhen-q. Lavhei og mose-
snøleie vat' underrepresentert i de

fire undersøkte on-rråder.re i fbrhold
til restcn av villreinornrådct. Reinen
vandler over store on'rriidcr i sitt
beitesøk. Vi vet derfbl ikke godt
nok hva som var tilgjengelig beite
fbr rein. Derlbr kan vi ikke utclukke
at tilbudet av vegetasjon har sarr-
rnenheng n.rec1 pref-eranscn av vege-
ta\.itlnst) pcr ttgså hos lein.

85



VILLREINEN 1998

Arsaker til ulikt beitevalg
hos rein og rygiasau
Klauvdyr som beiter sammen bru-
ker ofte beitearealet på fbrskjellig
måte. To slike forskjeller kan være i
valg av diett og vegetasjons(yper.
Disse lbrskjellene er bestemt av
dyre- og miljøfaktorer. Dyrefaktore-
ne inkluderer blant annet kropps-
stØrrelse og fordgyelsessystem.
Plantesammensetning, tilgjengelig-
het. klima. fbrstyrrelser og nærings-
innhold inngår i miljøfaktorene.
Disse faktorene f-ører til at dr6vtyg-
gere har sine egne krav til tilbudet
av vegetasjon for å oppnå maksi-
malt næringsinntak (Gordon 1989c).
Variasjon i vegetasjonen @ker
muligheten for å dekke dyrenes
behov.

Konkurrerer rygjasau
og rein om treiteressursene?
Våre resultater avkreller ikke at det
er konkurranse i beitebruken. Vi
observerte at sau og rein bruker de
samme arealene. men de beiter ikke
på samme sted til samme tid. Det
kan tyde på at de unngår direkte
kontakt med hverandre. Videre har
vi funnet en klar overlapp i dietten
og vegetasjonstypebruk. Resultatene
kan tolkes forskjellig: <De bruker
beitet likt derfor konkurrerer de.>
eller <Det er nok beite fbr begge
derfor beiter de hrer for seg og på

samme type vegetasjon.>. For å

avgløre om rygjasau og rein konkur-
rerer på sommerbeite er det nØdven-
dig å vite om beiteressursene er
begrensende. En slik vurdering kre-
ver kunnskap om hvordan sau og
rein utnytter beitet uten tilstedevæ-
relse av den andre arten. Det er ikke
gjort slike undersøkelser i Setesdal
Vesthei-Ryfylkeheiene. Hvordan
artene ville brukt sommerbeite om
de hadde opptrådt hver for seg er
vanskelig å vite fordi sauer i så Iang
tid har vært på dette utmarksbeitet
som utgjør villreinens sommerområ-
de. o
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Paneldeltagerne hadde 15 min.
hver innledningsvis til å gløre rede
fbr sitt ståsted. Etterpå startet selve
debatten der det også var anledning
for publikum til å stille spørsmål.
Debatten bar preg av at debattante-
ne var godt kjent og at de ulike
argumentene var gjennomdebattert
på forhånd. Dette bidro til at tempe-
raturen aldri nådde de store h6yder,
med unntak av noen konfrontasjo-
ner mellom Hans Krogstad og Tor-
finn Evensen. Debatten gjorde alli-
kevel klart hvilke fronter som fin-
nes og interessekonfliktene mellom
disse.

Som forsker i NINA redegjorde
JordhBy for en del biologiske fbrut-
setninger hos villreinen på grunnlag
av den forskning som er utfprt på
denne arten. Med sin lange "1-arts-

tid" i norsk natur er villreinen en til-
pasningsdyktig art. Menneskelige
inngrep av betydning fbr arten star-
tet etter 1930 og har akselerert etter
1950. Det tilsvarer om lag 0,5o/o av
den tiden villreinen har eksistert i
norsk f'auna. De ca. 35 000 dyrene i
Spr Norge er spredt på 26 rner eller
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debaffen om <\lillrein og naturinngrep>
AV TORUN LYNNEBAKKEN OG JONATHAN E. COLMAN
NORSK ZOOLOGISK FORENING OSLO OG AKERSHUS LOKALAVDELING 5/3.1998

mindre isolerte og uavhengige for-
valtningsområder. Tilstanden fbr
villreinen i disse områdene er svært
forskjellig og det er også store for-
skjeller mellom sommer- og vinter-
beiteområder. Vinterens strenghet,
insektplager sommerstid, sommer-
beitets varighet er naturlige faktorer
som påvirker sunnhet spesielt vekter
og kalvetall i bestandene. De men-
neskelige inngrep som trafikk og
ferdsel, kraftutbygging, vei og hyt-
tebygging er faktorer som kommer i
tillegg til de naturgitte og kan skyve
en allerede hardt rammet bestand
mot enda dårligere kondisjon.
Setesdal-Ryfylke ser ut til å være
det området der villreinen er verst
stilt og dette sammenf'aller med
områder med den største utbygging-

Torfinn Evensen orienterte om
DNT's dilemma: Hvordan kombine-
re et Ønske om at flest mulig kan
drive friluftsliv med et ønske om
vern av naturen. I f@lge DNT er
naturvern og friluftsliv to sider av
samme sak, og fornuftig bruk av
våre fjellområder bidrar til økt for-
ståelse hos folk flest fbr de verdiene
den representerer. Han redegjorde
også om "Norsk sti- og lBypeplan"
hvor DNT har laget en soneinnde-
ling for dagens og framtidig rutenett
Som bakgrunn for denne planen har
de brukt lbrskn ingsresu ltater på

fryktavstand og generert forstyrrel-
sessoner. Rutenettet vinterstid hadde
mest og si på grunn av dyrenes
"vårknipe" og intensiteten av trafik-
ken i mars/april. DNT bruker med-
lemstidsskriflet, årbøker, infoplaka-
ter, kartverk samt hytteinfo til å spre
kunnskap om villreinens behov for
ro. DNT's arbeid er et viktig initia-
tiv som viser at de tar mulige nega-
tive konsekvenser av egen virksom-
het for reinen alvorlig. DNT etterly-
ser mer samarbeid med andre orga-
nisasjoner, interesser og brukere av

fiellet om dette.
Ole Marin Stensli fra Verdens

Naturfond hevdet at habitatfragmen-
tering og -pdeleggelse var den stØr-

ste utfbrdringen innenfbr naturvern i
Norge, og at villreinen var hardt
rammet på grunn av artens krav til

store Ieveområder. Villreinforvalt-
ningen i dag er i stor grad Iagt til
kommunene. Han fryktet en ansvar-
spulverisering i og med at sektorene
i kommunene skal ha naturvern-
ansvar innenfor sin sektor. Lokal
økonomi i kommunene har derfor
stor betydning for hvordan villrein-
stammene forvaltes. Videre hevdet
han at den lokale fbrvaltninsen var

-f' ,"i
fbr lite kunnskapsbasert, og etterlys-
te "føre-var-prinsippet" i villreinfor-
valtningen.

Eigil Reimers har drevet forsk-
ning på atferd hos rein, derunder
vaktsomhetsatferd og habituering.
Han skisserte klima, insekter, rov-
dyr og husdyr som de naturlige trus-
lene som villreinen står ovenfor. I
tillegg bidrar mennesker med 1)

bevegelige objekter som fotturisme
og motorisert ferdsel og 2) ubevege-
lige objekter som veier, jernbane,
kraftlinjer og hytter til trusselbildet
for villrein. Ekstraordinære fbrhold i
villreinens liv påvirker aktivitets-
mønsteret i gjennom redusert hvile-
tid og økt aktivitetstid i l6pet av
dggnet. I Norge har villreinbestan-
dene veldig ulik bakgrunn med hen-
syn til menneskelig bruk av arealene
og grad av forstyrrelse. Dette, i til-
Iegg til naturlig variasjon i leveom-
rådene, f6rer til at hver bestand rea-
gerer lbrskjellig på forstyrrelser og
inngrep.

Hans Krogstad mente at kraftut-
bygging hadde minimalt å si for
villreinbestandene sammenlignet
med jakttrykk, ferdsel og for eksem-
pel ettervirkninger av Tsjernobylu-
lykken. En eksisterende kraftlinje
har angivelig ikke påvirket areal-
bruksmØnsteret i bestanden i Otta-
dalen. Jo flere områder som åpnes

for fri atkomst og f-erdsel dess van-
skeligere vil det bli å bevule reinens
leveområder. Han pekte også på rei-
nens evne til å tilpasse seg nye
utfbrdringer, og påberopte seg støtte
fra Reimers om at "rein er ikke bare
rein". men at stammene må forval-
tes individuelt.

Som representant for den store
kraftdistributøren Statnett var Kai
Nybakk opptatt av å foreta optimale
tras6valg for kommende kraftlinjer i
tråd med kostnadseffektivitet, Plan-
og bygningsloven, energiloven, vilt-
loven og naturvernloven.. Han inn-
rømmet at per i dag var det lite
kunnskap om den faktiske effekten
av kraftlinjer og selve utbyggingen
på dyrene. Statnett er derfor i gang
med undersøkelser i samarbeid med
UiO og NINA for å får økt kunn-
skap om dette.

Det ble av flere paneldeltagere
presisert at den norske villreinstam-
men er av nasjonal for ikke å si
interrrasjonal interesse, og lbrvalt-
ningen må derfor ligge hgyere opp
enn på kommunenivå. Dertil er det
lite samarbeid på kommunenivå i
dag.

Kunnskapsmangel gjør at det er
fare lor at det tas sjanser på vegne
av bestandene. Det er slort sett enig-
het om hvilke f'aktorer som kan ha
negative effekter, men betydningen
av de enkelte faktorer er det liten
kunnskap og enighet om. Her ligger
det store interessekonflikter, og
under debatten var det en tendens til
å Iegge skylden for stressede popu-
lasjoner over på "motstanderen".
Dette var spesielt tydelig mellom
representanten fbr DNT og ordf-øre-
ren i Skjåk. Mange av inngrepene er
irreversible og det er den samlede
eff-ekten av dem alle som må vurde-
res.

Det var uenighet om betydning-
en av inngrep i ulike deler av vill-
reinområdene. Perifere beiteområ-
der står alltid i fare for en negativ
effekt fra utkanten og kan lett ses på

som mindre verdifulle lbr viltet.
Dette ble motsagt av Jordhgy som
mente å ha stØtte for at hele villrein-
området er i bruk, deler av året. ar
segmenter av bestandene. I
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Den ville fjellreinens leveområder:

Fokus på arealbruk og fragmentering i Dorre-Rondane

AV OLAV STRAND OG PER JORDHØY. NINA. AVD. FOR TERRESTRISK ØKOLOGI

Per Jordhøy (47) er til daglig over-
ingeniBr ved NINA's avdeling for
terristrisk @kologi hvor han arbeider
med villreinforskning- og utredning-
er. Han er jegelmester fia Kølø
(Dansk viltstellskole) 1980 og har
for 6vrig landbruks- og utmarksfag-
lig utdannelse. Jordhgy har vært

hovedansvarlig for et prosjekt om
villreinens status i det nye verneplan-
området i Dovre-Rondane, på opp-

drag fir Fylkesmennene i bergrte fyl-
ker. Sentrale deler av dette arbeidet
er oppsurnmert i denne artikkelen.

Den ville fjellreinens opprinnelige,
nomadiske vandringsm@nster og
arealbruk ser vi idag bare en antyd-
ning av, som fPlge av menneske-
skapte barrierer og aktiviteter.
Dagens sterkt begrensede utbredelse
uv villrein iSkandinavia og på
Nordkalotten, sammen med en sterk
grad av fragmentering innen hoved-
utbredelsesområdet i S6r-Norge, har
f'ørt til at reinen har ulik fordeling
av sommer- og vinterbeiter. Dette
kan spores i reinens populasjonsdy-
namikk. Oppsplitting av stammer
og lbrringelse av leveområder er
lbrpvrig de faktorer som utgjør den
største trusselen ovenfbr eksisteren-
de genetiske ressurser. Det er en
klar sammenheng mellom leveom-
rådenes stØrrelse, bestandsstØrrelse,
genetisk utveksling og oppretthol-
delse av genetisk varasjonsbredde.
En konsekvens av l'ragmenteringen
er også at stammene må reguleres
n@ye gjennom jakt, slik at det er et

rimelig antall dyr i fbrhold til til-
gjengelige beiter. M skal i denne
artikkelen sette fokus på fragmente-
ringen i Dovre - Rondane og se på
noen av de negative fglgene dette
har for reinen her.

Historikk og fangstkultur
Gjennom et omfattende fbrsknings-
og utredningsarbeid har en fått bety-
delig kunnskap om fortids jakt- og
fangstkultur i Dovre-Rondaneregio-
nen. Eksempelvis har Barth (1996)
og Mikkelsen (1994) kartlagt og

studert massefangstanlegg fbr rein i
Rondane og hvordan utnyttelsen av
fjellets ressurser ble organisert her i
tidligere tider. Likeså har Mølmen
(1978 og 1995) kartlagt og studert
f'angstsystemer i SnØhettaområdet
og Knutshg. Binns et al. (1995), har
for eksempel studert fbrhold rundt
fangstrelaterte steinalderboplasser,
mens Farbregd ( l99l ) og Alterskjær
( 1978) har studert/registrerl løsfunn
innen Snøhettaområdet.

Omfanget av registrerte jakt- og
fangstrelaterte ku lturmi nner i regio

,0(

$J

/\*zn

lY,t

Figur 1. Fjellreinens potensielle opprinnelige utbredelse i Sør-Norge.
Dovre-Rondane vi llreindistrikt er skravert.
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,f
Tegnforklaring:

Dyregrav:

o 1-10
o 11-20

! overzo

=.= Bekker med dyregraver

Bågåstøer
o 1-10
D Over 11

O N/assefangstanlegg

Boplass (steinalder)

(
o

Figur 2. Kulturminner (jakt og fangst) og antatt tidligere hovedtrekk-
mønster i og rundt Dovrebarrieren.

a Steinbu/tuft

P lfunn:

^ 1-10
r 11-20

^ 
Over 20

- - Hovedtrafikkåre

nen er stort og variert. Denne kunn-
skeipen gir viktige holdepunkter onl
reinens områdebruk over lange tids-
rom og under mer tilnærmet natur-
gitte betingelser uten store kllnstige
barrierer. Vi har her med andre ord
viktige referanser når vi skal vurde-
re reinens områdebruk idag i for-
hold til den naturlige og opprinneli-
ge. Datering på løsfunn rlrndt
boplasser og fangstsystemer m.m.
viser at mennesket har drevet fangst
på rein her i mar.rge tusen år. trolig
helt siden reinen innvandret etter
siste istid.

Med utgangspunkt i leinens opp-
rinnelige, potensielle utbredelses-
område - var reinens leveområde
hele fjellkjeden nred forfJell (ligur
1), men fia f-ørst på 1900-ta11et og
fiam til idag har oppsplittingen av
reinens leveområder tiltatt sterkt
(Jordhgy et al. 1996).

I figur 2 er det, på grr-rnnlag av
registrerte kulturminner som har til-
knytning til .iakt og fångst på rein,
antydet hvordan en ti-or de regiona-
le, opprinnelige Øst-vesttrekkene
over den nåværende Dovrebarrieren
har artet seg. De lange gravrekkene
rnellom VålåsjB og Dombås kan
tyde på at dyra her har trukket over
bred fiont, mellom sommerbeitene i
SnØhetta og r interbeitene i øst.
Videre finner vi indikasjoner på sli-
ke stØrre kryssningsområder flere
steder mellom VålåsjBen og Kongs-
vold. Trekket Iike sør for Kongsvold
var sist i bruk på slutten av I 970-åra
og f6rst på 1980-tallet, da et betyde-
lig antall dyr fia Snøhetta var på
<vinterbeitebesØk> i Knutshø. Sene-
re har dette trekket trolig vært spo-
radisk og ubetydelig (Christian Kle-
metsen pers. medd.). Lange grav-
rekker lengre nord, mellorn Oppdal
og Fagerhaug, indikerer et tidligere
stØrre trekk mellom østlige terreng

Dovrebarrieren med E6 og lernbane
har hatt store negative konsekvenser
for fjellreinstammene.

FOTO PL,R JORDHØY
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Dyregravsystem med oppmurte lede-
gjerder i sørhellinga på Sjongshø,
Snøhettaområdet. FOTO PER JORDHØY

(Knutshø) og Trollheirnen, som tid-
ligere nok var et viktig sommerbei-
teområde for den ville fjellreinen.
Øst fbr Dovrebarrieren ser vi også
indikasjoner på st@rre trekk mellom
Sølnkletten og Rondane Nord.

Bestandsfluktuasjoner har trolig
også lbrekornmet tidligere, med
periodevis store populasjoner. Hvor-
vidt dette har påvirket mønsteret og
omf'anget av anlagte gravsystemer
er vanskelis å si.

Registreringsarbeid ved et masse-
fangstanlegg for rein på Dalsida i Snø-
hettaområdet. FOTO PER JORDHØY

ulikt mønster alt etter hvilke tids-
epoker de stammer fra.
- Løsfunn: Kaldere klima fra sein-
middelalderen og fiamover har
bidratt til konservering av bortskut-
te piler i områder som senere har
hatt <evig> sn@.

Enkeltgraver og massefangstan-
Iegg: I hele regionen rundt Rondane
- Dovre finnes et stort antall enkelt-
graver med tilhørende ledegjerder,

eller gravrekker av mindre omfang i
hpyereliggende fjellområder ( 1000-
1500 moh.), men også stedvis i til-
knytning til lavereliggende dalfører.
Ser en på fbrdelingen av enkeltgra-
\ ene er konsentrasjonen stØr'st i

SnØhettaområdet (Mplmen 1978),
mens massefangstanlegg er mer
liamtredende i Rondane. Disse er
detaljert undersøkt og beskrevet av
Barlh 1996 og Mikkelsen 1994,
figur 2). Det eneste massefangstan-
legget en kjenner til i Snøhetta ble
nylig funnet sentralt i Joravassdra-
get.

Forekomst
- Fangstgravrekker (systemer) for
rein rundt Dovrebamieren: Med tan-
ke på antall og omfang av gravrek-
ker, er det noen områder som peker
seg klart ut. På strekningen Kongs-
vold - Vålåsjg - Dombås er det på

Østsida av E-6 registrert i alt nærme-
re 500 graver (MBlmen 1978). Det
er spesielt strekningene Hondyrju -
Vålåsjøberget, Vålåsjg - Gautåseter
og Hjerkinn - Gåvålia - Kongsvold
som har sammenhengende gravrek-
ker tfigur -l). Dyregravene er orien-
tert på tvers av dalretningen og lig-
ger i fjellbjørkeskog i h6ydenivået
940-980 rnoh. Gravene er av samisk
type (ordgroper med enkel forstØt-
ning av stein i bunnen). På strek-

De ulike kultttrminnene og deres

fo rde I in g i D ov re - Rondane re g io ne n

Typebeskrivelse:
- Dyregrav: Fallgrav - ca 2m dyp,
2m lang og 0.7m bred, anlagt stra-
tegisk i reinens passasjer. Gravene
er anlagt enkeltvis, i grupper eller i
lengre rekker, og har tilknyttede
ledegjerder/begjer - stengsel av
stein/tre som går diagonalt ut fia
gravenes hjørner tbr å lede reinen
inn mot gravene.
- BågåstB: Opparbeidet skjulested
av stein. sirkelrund eller hestesko-
lormet. Anlagt nær reinens passa-
sjer med tanke på jakt med pil, bue
og spyd.
- Massef'angstanlegg: Stgrre fangst-
bås eller..ruse" oppmurel av stein.
for fangst av mange dyr samtidig.
- Boplasser: Boplasser i fjellet som
stammer fra veidekulturer kjenne-
tegnes gjerne ved lbrekornst av tuf-
ter, steinringer, beinfragmenter, ild-
skjørnet stein, avslag, diverse red-
skaper tpilespisser') etc. i et noe

s6C-sa!.Lxpc
=E-==>i5P-=E=U=-;-oi-'zaE.3

t
Reinstammer

Figur 3. Forholdstall (verdier) mellom frekvensene (genformene) Tf cl og Tf '1 i

noen norske tamme (lyse søyler) og ville reinstammer. De laveste verdiene indi-
kerer minst innblanding av tamrein (etter Røed 1995).
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ningen mellom Oppdal (Ålmanber-
get) og kommunegrensa mot Renne-
bu er det også registrert et oml-atten-
de fangstgravsystem som har mange
likhetstrekk med det forannevnte
(Mølmen 1995). I alt er det funnet
over 300 graver på pstsida av dalfø-
ret i dette området.
- Bågåstger: Disse skytestillingene
finnes vanlig rundt dyregraver, men
også i områder uten graver, hvor
reinen har hatt passasjer eller hyp-
pig opphold. BågårstBene er særlig
utbredt i SnØhetta og til dels også i
Rondane.
- Boplasser: I Dovre/Rondaneregi-
onen er det funnet jakt- og fangst-
relaterte boplasser fra et langt tids-
spekter. I SnØhettaområdet, ved
Aursjømagasinet på Lesja, er det fbr
eksempel funnet flere boplasser
med steinalderkarakter (Binns et al.
1995, Jordhøy 1995). Flere av disse
er beliggende tett opp mot gamle,
sentrale passasjer for reinen - mel-
lom SnØhetta øst- og Vestområde.
Funnmaterialet indikerer klart
fangst av rein som hovedaktivitet.
Boplassene er lunnet nær strandkan-
ten til de nå neddemte vatna Gaut-
sjøen, Grynningen og Aursjøen og
har vært i bruk over et langt tids-
rom, fra ca. 4500 år 1-ør nåtid og
fiamover til jordbrukskulturene
overtok. I Rondane er blant annet
lunnet en støffe boplass Øverst i
Grimsdalen (T6ftom) som er godt
undersøkt (Mikkelsen 1994). Denne
er fra middelalderen og det store
omf-anget av beindynger iia rein
kobler dem til massiv reinfansst. På

Vesl-Hjerkinnh6 er også større
boplasser undersøkt (Weber 1987).
- Løsfunn: I Snøhettaområdet og
Knutshø på Oppdalsida er det for
eksempel funnet flere tilnærmet
intakte piler med treverk og rester
av styrefjær (Farbregd 1992). Fun-
nene er gjort i varme somre når sn6-
breene har vært ekstremt små og en
av de aller varmeste var i 1937. En
rekke pilfunn er også gjort i <bart
fjell> rundt om i Dovre/Rondanere-
gionen (ligur 2). Funnene er gjort i

områder som også idag er sentrale
funksjonsområder for rein. Det alt
overveiende av disse pilene er av
jern og stammer derfor fra tidsperio-
den jernalder. Av andre typer l@s-

funn kan nevnes funn av bronsedolk
og flintkniv r ed Aursømagasinet.
flintdolk ved Avsjøen m.v.

Stammenes opphav og genetiske
tilhørighet
Fprst på 1900-tallet hadde de ville
fjellreinstammene sine siste refugier
blant annet på og rundt Dovrefjell.
Som fglge av fiedning 1900 -1905
og i perioden rundt 1920 ble starn-
men trolig reddet fra utryddelse,
etter ekstremt hard geværjakt sist på
1S0O-tallet. Den gjennomgikk trolig
en genetisk <flaskehals> og mistet
endel av sitt opprinnelige genetiske
bilde i denne perioden. Selv om det
har vært besrenset tamreindrift i
SnØhetta (Åhotsdalen fram til
195O-tallet) har ikke dette hatt gene-
tiske fglger for reinen her (Skogland
1994). Dette støttes også av genetis-
ke studier, spesielt med hensyn til

Oppdaget Frykt Flyktdistanse

Figur 4. Frykt- og fluktatferd hos noen sørnorske villreinstammer.
(Etter Reimers 1995)

SnØhetta- og Rondanereinen. Bereg-
ninger av Røed (1995) viser at Ron-
danereinen genetisk sett er mest lik
SnØhettareinen og nest mest lik
Knutshøreinen. Forholdstall mellom
to forskjellige transf'eriner (Tfr' /
Ttl') kan indikere/uttrykke graden
av tamreininnblanding i de ulike
stammene. Lave verdier kan indike-
re liten innblanding av tomrein
(figur 3). Hvorvidt det har vært
regulær tamreindrift i Knuthø er
omdiskutert. At det har gått tam-
reindrifter gjennom området synes
imidlertid rimelig sikkert. I nabo-
området, Trollheimen, er det også
idag tamrein og det har tidligere
vært et stort trekk mellom disse
områdene (figur 2). Studier av
frykt- og fluktadt-erd hos rein viser
også at reinen i SnØhetta-Rondane
er mer sky enn rein med tamrein-
opphav i områder som har sammen-
lignbare gradienter og landskap
(figur 4) (Reimers 1994).

Stammenes områder og natur-
grunnlag
Alle villreinstammene i Dovre-Ron-
daneområdet unntatt Sølnkletten
inngår i DN-s overvåkningspro-
grammet for hjortevilt (villreinde-
len) og områdene samlet represente-
rer en relativt stor bredde av miljø-
faktorer som denne arten er under-
lagt innen sitt norske utbredelses-
område (Jordhøy et al. 1996). Stam-
mene har vært fulgt med irrlige
tellinger og andre undersøkelser
over lang tid.

Rondane
Tilsammen dekker villreinområdene
i Rondaneregionen vel 3300 km'-
fordelt på Rondane Nord (vel 1200
km') og Rondane Sør (vel 2100
km'). Beliggenheten er sentralt i
SBr-Norge i et forholdsvis smalt
fjellbelte mellom Østerdalen og
Gudbrandsdalen. Rondane er svært
sårbart som villreinterreng, tbrdi
området på grunn av sin utforming
lett blir gjenstand fbr menneskelig
utnytting av ulik karakter, over en
betydelig del av arealet (Bråtå
I 985).

Sandsteinsbergarten sparagmitt dek-
ker det meste av villreinområdene i
Rondane. Nord for Grimsdalen i
Rondane nordområde kommer en
inn i Trondheimsfeltet. med kam-
brosiluriske, kalkrike bergarter.
Mindre innslas av slike forekommer
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ellers spredt og fiagmentarisk i
Rondane innen det store spalagmil-
tområdet. Sparagmitten i seg selv
har et varierende innhold av kalk og
vegetasjonsmangfold og fiodighet
varierer også med dette. Stordelen
av sparagmittområdene i Rondane
gir et surt jordsmonn og en relativt
liten planteproduksjon. Lgsmassene
i nord (morenedekket) er mektige
og det er lite berg i dagen. I de mid-
tre- og til dels også de sgrlige deler
av Rondane er morenedekket tynne-
re - Rondanemassivene preges for
eksernpel av ur og blokkmark. Ser
en bort fra det fbrrevne Rondane-
massivet med sine tinder, daler og
botner - er det de rolige landskaps-
fbrmene som er fiemherskende i
Rondane. Sørover fra fjellmassivene
avtar høyden på [ellpartiene og inn-
slaget av myr tiltar. Skogen trenger
her langt innover i fjellet og den
alpine sonen blir stedvis smal. I de
ellers flate fjellterrengene bryter
steile elvedaler av ulik st@rrelse opp
i landskapet. Rondaneregionen har
et fremherskene kontinentalt klima
og det meste av nedbøren I'aller med
lavtrykk fra sØr og øst. Et typisk
trekk er rl nedbøren gjennom året

øker fra nord til sØr med ca l0oo/o,
samtidig som nedbøren @ker opp-
over i høgdegradienten både øslover
fia Gudbrandsdalen og vestover fra
Østerdalen. Juli/august er nedbørri-
keste og mars er den tørreste perio-
de i året.

Musøre - næringsrik og viktig beite-
plante for reinen utover sommeren.

FOTO PER JORDHØY
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Tubell L foralareal (krn ). lorall beirearerl rkm ' ). prosenrvis fordciing ar se.onSbeilertur loralrrealet) og for-
holder mellomrinterbeite-oggrontbeiterreal tV:Cr innenelspekteravnorikevillreinområdertl:Vinterbeirer.
2: Vår-/forsommerbeiter, 3; Sommerbeiter,4: Høstbeiter, 5; Høgalpint terreng - stein/ur, breer, vatn el. anoet tre
rl uLr'n synlig beitet

Snøhetra
Rondane Sør
Rondane Nord
Knutshø
Sølnkletten

17216
32336
33 t7 10
41267
51 13 10

3345
920'
1400
1776
1 330

1873
782
1036
1620
l 130

44
16
33
9
15

SøT') Vinterbeiter: Creplynghei og rabbesivhei (bjørkeskog m/lav inngår lbr Rondane
os Sølnkletten)
V-år- og fbrsomrerbeiter: Blåbærhei og finnskjegghei (bjørkeskog inngar i
Rondåne sør men er ikke taksert)
Sommerbeiter: Rabbe'ir hei uten Ia\. \ ierkrxll og errgsnøleie
Høsrbeite: Fjellrnornøleie. mo\csnolcie oB Bra\;yr:) Arealet sør for Rondvatn-Musvoitjpnn

Aurareguleringen har delt Snøhettaområdet i to.

Rondane Nord- og Sørområde har
henholdsvis 26 og l5o/o uproduktivt
areal (impediment). I motsetning til
mange andre villreinområder, finnes
det her rikelig med lavressurser og
dermed vinterbeiter for reinen. I for-
hold til mange kystnære fjellområ-
der, har reinen spesielt i Nordområ-
det, begrenset tilgang på grgnne bei-
ter. Dette åjør seg spesielt gjeldende
på sensommeren/høsten (Tabell 1).

En hurtig snøavsmelting (topogra-
fisk betinget) på forsommeren
påvirker også beitetilgangen nega-
tivt da spiresesongen blir kort. SnØ-
Ieier med f1ellmo (mus@re), en vik-
tig ressurs for reinen i llere andre
områder. har svært liten forekomst i
Rondane. Breer og snøfonner er det
relativt lite av, spesielt i de midtre
og s@ndre deler. Her er det imidler-
tid stØrre innslag av myr og våt-
mark. Fra og med Ringebu og sør-
over på begge sider av fjellet ligger
det betydelig beite- og avkjølings-
potensiale i de store skogsmyrene.

FOTO PFR JORDHØY

Disse er i dag i stor utstrekning
benyttet av rein i hele området.

SnØhettaområdet
Villreinområdet avgrenses av Sunn-
dalen i nord, Romsdalen og Lesja i
sør, og Drivdalen/traflkkåren over
Dovre i øst. Villreinstammen her
har gjennomgått en periode med
sterk overbeiting på 1950- og 60-
tallet. Den har de siste 20-25 årene
vært viet spesiell oppmerksomhet
både i fbrsknings- som i fbrvalt-
ningssammenheng, blant annet med
st@rre undersØkelser for å få belyst
effekten av den store Aurautbyg-
gingen som skjærer diagonalt gjen-
nom området og deler det i to
SnØhetta Østområde (21l7 km' ) og
SnØhetta Vestområde (1228 km')
(Skogland 1986, JordhPy 1994,
l99s).

Store deler av SnØhettaområdet lig-
ger i et f-elt sorn preges av kaledonsk
påvirkel grunnfjell. I øst, rundt
aksen Amotsdalen - Skamsdalen, er
det en overgangssone mot rikere
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bergarter. Eokambrisk sparagmitt
(rundt SnBhettamassivet) og Trond-
heimsf'eltets sedimentære og vul-
kanske bergarter preger områdene
mot trafikkorridoren over Dovre-
fjell. Kompleks, men rik er også
berggrunnen i området Grøvudalen
- Amotsdalen, rned sterkt omdanne-
de eokambriske system. Stor varia-
sjon preger fjellandskapet i Snøhet-
taområdet, med slake flyer helt i pst

og tiltagende kupert alpint landskap
mot vest. Store isrnndsetninger fia
siste istid preger deler av landskapet
og fbrsterker variasjonen helt utover
mot kystfjella, blant annet med
morenerike og frodige agnordaler.
Klimaet har helt i gst og sørøst kon-
tinentalt preg, mens det i vest og
nordvest er mer kystpåvirket. Års-
nedbøren varierer fia 400rnm ved
Fokstua til over l800mm i Eikes-
dalsfjella.

Store arealer rned ur, rasmark og
blokkhav preger området og ande-
len av uproduktivt areal er på i alt
44o/o. Potensielt beiteareal utgjør alt-
så bare vel halvparten av totalarealet
(tabell 1). Det finnes imidlertid små
lavdekte lommer inn imellom i hgy-
ereliggende, stein@rkenpregede om-
råder - som brukes av reinen. Vin-
terbeitene finnes i de llstlige og sør-

@stlige delene, og utgjør samlet bare
ca IJC/o av totalarealel. 65-'7Oo/c av
disse ble vurdert som slitt - middels
slitt i 1986 (Gaare 1993). Sporene
etter den ukontrollerte bestands-
utviklingen og overbeitingen på
1950- og 60-tallet vises fbrtsatt,
men har etterhvert blitt gradvis min-
dre synlige ettersom laven nå er
if'erd med å vokse til igjen. Snøhet-
taområdet har rike grøntbeiter som
varer fra vår til høst, blant annet på
grunn av gradvis fremsmeltende
sn@leievegetasjon i de midtre og
vestlige delene.

Knutsh;l
Knutshø villreinområde dekker nær
1780 km' og grenser inn mot SnØ-

hettaområdet i vest, Rondane i sør
og Forelhogna i nordøst. Villrein-
stammen her er trolig en del av en
større stamme med opprinnelig
tJellrein, som herdde tilhold i store
ljellområder rundt Dovreflell. Etter
overbeskatning og Økende omfang
av menneskelige inngrep på fBrste
halvdel uv 1900-tallet vur leincn i

Knutshø nesten forsvunnet. På
1960- og 70-tallet ser det ut som

stammen her reetablerte seg møy-
sommelig (Scheie 1993). Det knyt-
ter seg en viss usikkerhet til hvor-
vidt dette skjedde med basis i
migrerende rein fia SnØhettaområ-
det (som fplge av overpopulasjon og
harde snØvintre), Rondane, sted-
bundne dyr eller en kombinasjon av
dette (Holthe 19'/'7, Røed 1986). I
områdene sØr fbr Savalen har det fia
1970-itra bygd seg opp en liten sted-
egen stamme, som for en stor del
har tilhold i skogen. Denne vesle
stammen har muligens basis i
migrerende rein fra SØlnkletten. Det
har fbrBvrig gått tamreindrifter
gjennom området her fra sist på
1S00-tallet til ut på 1940-tallet.
Hvorvidt det har fbrekonrmet regu-
1ær tamreindrift her er omdiskutert
og usikkert. Gamle fangstsystemet
antyder at det nok har vært Lltstrakt
utveksling av rein, ikke bare mel-
lom Knutshø og Rondane/SnØhetta-
ornrådet, men også over til Trollhei-
rnen i tidligere tider tØ. Mølmen.
pers. medd.).

Geologisk sett liggel ornr'ådet
innenfor det såkalte Trondheirnsf-el-
tet, med sterkt omdannede, kambro-
siluriske skifie. Disse er kalkrike.
lett forvitrelige og gir et næringsrikt
løsmassedekke. Dette gir seg utslag
i en særdeles mangfbldig og rik
vegetasjon. Avrundede og i stor
grad vegetasjonskledde fjellfbrmer
karakteriserer området og de hByes-
te toppene når opp mot 1700 moh.
(Søndrc Knutshø. sØr\ est i områ-
det). Landskapet er ellers preget av
avsetninger fia under og like etter
siste istid. Markerte strandlinier

lO Plrli.IORDHØY

etter bredemte sjøer finner en fbr
eksempel i lia vest for Gåvålia.
Naturgeografisk har Knutshø flere
likhetstrekk rned Forelhogna, men
her er noen mer opprevne og ville
fjellpartier i vest, med tilhørende
snøfbnnel i skyggesidene. Klimiret
er tilnærmet kontinentalt, med var-
me somre, kalde vintre og lite ned-
bør.

Knutshø har i likhet rned Forelhog-
na lite uproduktivt areal (9o/o).

Omrirdet har gode vinterbeiter og
lavmattene er av de mektigste
(vekt/m') som finnes i norske vill-
reinfjell. De utgjør vel 40o/o av total-
arealet og har for@vrig liten eller
ingen synlig slitasje (beiteunderspl-
kelser 1986, Gaare pers. medd.).
Kalkkrevende plantearter gir flell-
heiene mange steder et frodig preg,
og sentralt i ornrådet er det store og
rike myr- og våtn-rarksareal. Totalt
sett kan det se ut til å være en til-
nærmet optimal fordeling pai

sesongbeiteressursene i Knutshø
(tabell 1).

Splnkletten
Villreinområdet avgrenses av Øster-
dalen, Atnadalf'øret og Folldalen og
karakteriseres av nedbørfattige, lav-
dekte ljellområder. Da reinen i stor
grad oppholder seg i skogbevokste
områder her, er stammen vanskelig
å overvåke. En har derfbr sparsomt
med data fra dette området.

Området har har relativt rolige land-
fbrmer og store deler Iigger i h6gde-
nivået 1100-1200 moh. Store Søln-
kletten (1827 moh.) og områdene i

Bukkene i Snøhettaområdet søker helt vestover i Eikesdalsfiella på sommerbeite.
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Figur 5. Registrerte kalvingsområder
i Snøhetta i perioden 1950-1996
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sørvest danner hgyereliggende fjell-
partler. Geologisk sett er området
svært sammensatt. Omdannede
sedimentære bergarter (rik berg-
grunn) preger store deler av områ-
det. Et stØrre område med sure (fat-
tigere) dypbergarter kommer inn i
området med ca avgrensing; Vesle
S Plnsj Pen -HØgkuven- Kløftbekk-
hpgda-Sollitangen.

Området har et særdeles rikt lavdek-
ke og arealmessig ligger vinterbeite-
andelen på, hele 5lo/o (tabell 1).
Andelen vår- sommer- og hpstbeiter
ligger på totalt 347o av taksert areal,
mens andelen av uproduktivt areal
er på 157o.

Arealbruk og Økologisk tilpasning
Under dette temaet har en innled-
ningsvis summert opp sentrale
aspekt i reinens dynamiske område-
bruk. Det er benyttet data fra total-
tellinger som vi har bearbeidet og
tiamstilt digitalt på kart, for å visua-
lisere arealbruk på seinvinteren og
over en lengre rotasjonssyklus. På
samme måte er det bearbeidet og
framstilt data fia kalvetellinger på
forsommeren. Villreinnemndene- og
utvalgene i de berørte områder har
på foresp@rsel bidratt med oppdate-
ring og justering av tidligere utgitte
villreinkart etc. (Bråtå 1985, Scheie
1993, Kroken 1987. Grendal & Slet-
vold 1995). Framstillingen av areal-
bruken på viltkartene fglger et møn-
ster hvor blant annet syklisitet i et
tidsperspektiv, samt totalstammens
forekomst og utbredelse (også buk-
kekategorien) er tillagt mer vekt enn
på tidligere kart. Villreinområdets
yttergrense er definert som grensen
for det område en har kunnskao om
ct reinen reelt sett har brukt gen-
nom en lengre syklus (20 - 30 år).
Slik avgrensing er ikke gjort i de
ytre kystfjell, men så langt ut en har
kjennskap til at rein har fbrekommet
i tilsvarende tidsrom.

beitedynamikk - der bruksmØnsteret
pulserer i takt med beiteslitasje og
snØforhold, og vil medfgre at det er
et visst areal med <hvilende> beiter
(reserver). Først når beitetrykket
begynner å bli godt synlig, kan den
flytte til andre områder. Vinterbeitet
kan derfor være bra totalt sett, selv
om enkelte arealer er synlig sterkt
påbeitet. Det er derfor viktig å vur-
dere reinens arealbehov i et langt
tidsperspektiv (10-30 år) om en skal
få et reelt og dekkende bilde (Skog-
Iand 1993).

Villreinens opprinnelige, noma-
diske vandringsmgnster ser vi idag
bare en antydning av, som f6lge av
menneskeskapte barrierer og aktivi-
teter. Et holdepunkt om det opprin-
nelige og naturlige bruksmønsteret
gir de fangstrelaterte kulturminnene
i fjellet, som nettopp skriver seg fra
en tilstrekkelig tidsperiode til å
f-ange opp vesentlige holdepunkter
om reinens reelle arealbruk. I SnØ-
hettaornrådet viser reinens registrer-
te forekomst/områdebruk i kalvings-
perioden og på seinvinteren eksem-
pel på vekselbruk (figur 5 oC 6).
Rundt 1950 kalvet reinen hovedsa-
kelig rundt gvre del av Aura (Skog-
land 1986), rundt 1913 foregikk
hovedtyngden av kalvingen i en
radius rundt Åmotsdalsvatnet
(Hageland 1973) og idag foregår
kalvingen i all hovedsak i stØrre
områder rundt Grpvudalen. I tillegg
kommer dyra i Vestområdet som nå
stort sett kalver i Stordalsområdet. I
vinterbeiteperioden har en også
registrert en slik vekselbruk gjen-
nom de siste 30 år. I perioden 1980-
90 beitet dyra hovedsakelig i Opp-
dals[e lla nord for Åmotsdalen,
mens den i de senere år har beitet
s@r for Åmotsdalen på seinvinteren
(figur 6).

Dette viser at det alt overveiende
av sentrale fjellareal har vært brukt
av villreinen en eller flere oerioder
gjennom en lang totalsyklus.

rådene. Dette er en evolusjonsmes-
sig tilpasning til forplantningsstrate-
gien hos simlene, slik at de har et
fortrinn i fpdetilgangen under
svangerskapet. En kan si at simlene
hersker med <hard hånd> over buk-
kene i vinterbeiteområdene. Bukke-
ne, som har brukt opp store oppbyg-
de energireserver gjennom brunst,
perioden, er på denne tiden avma-
gret og uten nevneverdig opplagret
fett. De må derlbr beite iherdig ut-
over senhgsten, mens lav og annet
beite ennå er lett tilgjengelig og bei-
tekonkurransen fglgelig er mindre.

Reinens beitedynamikk om vin-
teren har blant annet vært studert i
SnØhetta (Nellemann 1996). Under-
sØkelsene fokuserte på terrengets
overflatestruktur i forhold til reinens
habitatvalg på seinvinteren og under
kalvinga. Den viktigste eflekten av
terengujevnhetene var mange tett-
liggende vindblåste rabber med god
tilgang på eksponert lavhei. Reinen
oppsøkte arealer med stor overfla-
teujevnhet, opp til ca 30" helling.
Brattere terreng ble ikke benyttet.
Selv om reinen beitet mye på lavhei,
fbrtalte utbredelsen av lavheiene
svært lite om om områdets beskaf-
fenhet som potensielle seinvinter-
beiteområder. Det v:u ofte like mye
lavhei utenfor <vinterbeiteområde-
ne)> som innenfor. lnnen et <vinter-
beiteområde> ble enkelte lokaliteter
brukt svært mye, mens andre @yen-
synlig meget like lavtyper - fbrble
omtrent ubrukt. Det viste seg at bare
l/3 av lavheiene i Snøhetta bef'ant
seg i <gode> terrengtyper. Dette
betyr at bæreevnen for rein på sein-
vinteren kan være ca l/3 av det vi
forr enter ut I'ra vegetasjonen og
vegetasjonsdekket.

På vårvinteren starter de voksne
bukkene vårvandringen. I år med
mye ising i {ellet kan bukkeflokker
trekke ned mot fjellskog og seter-
vanger fbr å få tilgang til de f6rste
grønne, proteinrike plantespirer. I
mange villreinområder vil det inne-
bære at de beveger seg vestover,
mot frodige og kuperte kystfjell
med lang spiresesong. Ettersom vier
og dvergbjØrk spretter ut blir også
dette en viktig næringskilde for buk-
kene om våren. I enkelte år kan det
være stor snødekning i fjellet utover
våren og forsommeren. Da kan buk-
kene foreta lange næringstrekk i
hggdelaga i l6pet av d6gnet. De kan
da ofte sees helt ned i fielliene mot

Generelt om reinens pulserende Utover vinteren må de bukkene som
områdebruk har kastet geviret ta til takke med
villreinen er med sin flokkatferd og middelmådige lavbeiter, ofte i leve-
nomadiske levevis en spesiell art i områdets ytterkanter - og de yngre
norsk fauna. Dens utnyttelse av et bukkene rangerer enda lavere i bei-
ekstremt skrint næringsgrunnlag tekonkurransen. De jages vekk hvor
betinger bruk av store arealer for å de betjnner seg, av simler og srØrre
få fylt primærbehovene. Tilsynela- bukker, og må ra til takke med de
tende kan store beiteressurser ligge dårligste beitegropene. Simlene be-
<ubenyttet> i lange perioder og holder geviret helt fram til kalving-
synes uvesentlige. Dette er imidler- en er vel overstått og er derfor
tid noe av det sentrale ved reinens dominante i de beste vinterbeiteom-

I
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Vinteren er på hell i Rondane og simlene forbereder seg på kalving.

ninger innen dct enkelte omr:rde i et
lcngre tidsperpektiv.

Inngrep og fbrstyrrelser
Ethvert stØr're naturinngrep berører
livsmiljøet til dyleliv sorn har til-
hold i det omriide sonr endres. Hvor
rnye avhenger av inngrepets omfang
og hvilke arter av planter og dyr
som lever i omriidet. Hver art har
bcstcmte krziv til sitt livsrniljø, og
bestanden vil reguleres av en ellcr
flere minirnumsfaktorer. Hvilke fak-
torer soln virker regulerende på
bestanden. samt toleransen overfor
miljpendringer vil varicre fia art til
art.

I modelnc tid har fjellarealene
va:rt påvirket ved et sctt ulike akti-
viteter og inngrep som har torårsa-
ket. og ettcr hvert fbrsterket fiag-
menteringen av villreinens leveom-
råder. Vassclr;rgsreguleringer, kraff-
ledninger, f-erdselsårer og hytter
Lltgjør her tunge irreversible inn-
grep, rnens totturisme/turisttrafikk.
jaktr-rt@velse. rri litær i;tvingsaktivitet
mn'r. utgjØr et sett av taktorcr vi i
ulik gracl kan styre. Spørsrniilet blir i
lrr ilken grad tlisse begrensirrgenc
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kystbygdene i lyse viu-kvelder. Om
dager.r s@ker de gerne opp i hBydcn
igjen.

På vårvir-rteren befinner simlene
seg i hpgf'jellct hvor de er opptatt
rncd kalving, og dette habitatet lig-
ger ncsten alltid nrer sommerbeitet.
Kort veg til grgntbeitene cr viktig
fbr kalvencs overlevelsesn'ruligheter
- de unngår da fbr eksempel krys-
sing av flomstorc elver. NyfBdte
kalver cr sårbare og simlenc velger
derfbr hpytliggcnde, kuperte områ-
cler i kalvingsperioden - hvor de
opptrer spredt og hair gode skjulmr-r-
ligheter. Dette er erntatt å være en

atfcrd fbr å beskytte avkommet mot
rovdyr.

I barmarksesongen opps@ker reinen
de beste gr@ntbeiteornrådene og ut-
over sensorllmeren og fiarnover mot
brunsten går bukkene gradvis inn i
fostringsflokkcne.

Bukkeandelen i stammene har til-
dels viert relativt lav i lengre perio-
dcr'. De senere år' har" r-nålsetningen
vært å bygge opp igien vokscnbr,rk-
kandelen i ornråder sorn Knutsh@ og
SnØhetta. Idag har en nådd dette
rnålet og bukkeflokkene utgjør
rundt 1/3 av bestanden (figur 7 og
tabell 2). De store fbstringsflokkene
har gjennonlgåcnde st@rst tilknyt-
ning til de sentrale deler av villrein-
on-rrådet. mens de nrindrc og spredte
bukkel-lokkene opptrcr n-rer vanlig i

randomriidene. Ettelsom fostrings-
l lokkenc cr den kutcgoricn sonl
cksponerer seg mest kan r-rok dette i
en viss grad ha satt sitt preg pii
hvordan områdebruken har vicrt

FOTo PER JORt)H(}Y

vurdert. Det er derfbr viktig å urnngå
<neclgradering> av perif'ere dclcr
(tanger) arv villrcinon-rrirdet. Disse
områdene utgjør dessuten viktige
bufl'era:eal/rescrver under rner til-
fcldige marginalsitrrasjoner. Visuali-
sering/framstilling av rcinens omrii-
debruk bør derfbr i sterkcre grad
basere seg på gkologiske tbfLrtset-

fut.ii . Z- Strutturtellinger i l qg l -q5 rngitt i gjcnnt m snittrvelclier med standardavv ik (+) for peri-
oden. KjØnns- og aldersfbrdelingen er angilt i % (N: Totalt opptalte dyr/telling, NT: Antall telling-
er. K: Kalv, S: Sinle, B l: Uukk I .5 år, 82: Bukk 2.5 år. B3+: Bukk 3.5 år og eldre).
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Figur 7. Bukkeandelen (%) i Snøhetta, Knutshø og Forelhogna 1975-96. Stiplete
linjer antyder perioder hvor telling ikke har vært gjennomført.
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samlet får innvirkning for dyras
vitalitet (reproduksjon, vekst og
dødelighet).

Tung e irrev e rsible inngrep
Dette er store inngrep som har opp-
stått etter vedtak på stats- og fylkes-
nivå.

For hele regionen samlet er Dov-
rebamieren (E-6 og jernbane med
tilhørende aktiviteter) et hovedele-
ment hva irreversible inngrep angår.
Økning i tral'ikk. forsr arets øvings-
aktivitet, samt turisme i og rundt
denne hovedferdselsåren har forster-
ket barriereeffekten slik at en idag
har svært liten eller ingen overgang
av rein her.

Store vassdragsreguleringer, som
Aurautbyggingen, har båndlagt bei-
teareal og sperret av sentrale trekk-
veger.

I Dovre-Rondaneregionen har vi
også flere eksempler på hvordan
hytte- og vegbygging innen villrein-
ornrådene tiltar. Stor rnotorisert
f-erdsel innen reinens sentralornråder
om sommeren har potensiale til å
skape stressatferd hos dyra og dette
vil i så fall kunne påvirke beiteopp-
taket i den viktige vekstperioden
(grgntbeite) negativt.

Næringsvirksomhet som skifer-
brudd m.v. med vegtilknytning er
ekscmpel på en unnen typc inngrep
som skaper begrensinger for reinen i
regionen.

Andre inn g re p/a kt i v ite te r
Fotturismen og andre fritidsaktivite-
ter i fjellet har økt sterkt i omfang
over lengre tid. Spesielt Rondane er
mye benyttet til turgåing, sommer
sorn vinter'. Denne aktir ileten er en

betydelig forstyrrelsesfaktor for rei-
nen, men den lar seg i noen grad
styre.

Sauholdet med tilhørende opp-
syn og geting har økt til dels bety-
delig innen regionen de siste åra.
Dette innebærer ytterligere fbrstyr-
relser fbr reinen i sommersesongen.
En kan heller ikke utelukke at det er
beitekonkurranse mellom sau og
rein.

Reinsjakta er idag n@dvendig fbr
å regulere bestandene slik at overbe-
iting unngås. Jaktutøvelsen (herun-
der også småviltjakta) er imidlertid
også en begrensende f-aktor for rei-
nen ved at den stresser og fbrstyrrer
reinen i deler av den viktige vekst-
perioden. I år hvor planteveksten
kommer sent igang og hvor som-

Streng regulering av ferdselen i de
mest sårbare områdene vil bli nødven-
dig for å ivareta våre forpliktelser
ovenfor villreinen.
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mervarmen kommer brått og intens,
vil perioden for sommerbeiteinntak
og oppbygging av muskelmasse bli
kort førjakta tar til. Insektstress vil i
slike korte og varme somre begren-
se gr@ntbeiteinnterket ytterligere ved
at dyra må l6pe eller stå på kjølige
steder (snØfbnner) om dagen og kun
har mulighet ti å beite om nata.
Reinens totale energibudsjett vil da
kunne komme i ubalanse og sette
den tilbake fØr vinteren og neste
vårs kalving.

Ved forvaltning av villreinstam-
mene er det viktig å se alle naturgit-

te og menneskeskapte begrensinger
i sammenheng.

I det fPlgende oppsummeres
endel konkrete forhold som viser
eksempler på reversible og imever-
sible menneskeskapte begrensinger i
de enkelte villreinområdene rundt
Dovre-Rondane.

Rondane
Omfanget av veger (dels vinteråp-
ne), høgf-jellshotell og hyttebygging
er totalt sett stort og det er registrert
en gradvis økende f-erdsel til alle
årstider. Fotturismen er stor og har
økt betydelig i lang tid, noe som
blant annet framgår av antzrll regis-
trerte overnattingsd@gn i DNTs
turisthytter (figur 8). Områdene i øst
og nord6st rrot Østerdalen, hvor en
betydelig del av vinterbeitene fin-
nes, er mindre belastet med hytter
og turistanlegg enn områdene i sør-
og sørvest mot Gudbr-andsdalen. På
grunn av konflikter mellom fbtturis-
me og rein, har en her in-ridlertid
eksempler på at turisthytter har blitt
f'lyttet og stier er blitt omlagt. Poten-
sialet av vasskraft er lite i Rondane
og regionen er derfor lite berørt av
kraftutbygging.

Sn@hettct

Foruten f'erdselsåren over Dovre,
utgiør det største inngrepet i Snøhet-
taområdet i senere tid utvilsomt
reguleringen av Aura- og Litledals-
vassdraget, som ble gjennomf6rt
f6rst på 1 950-tallet. Det danner en

barriere diagonalt gjennom området
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Figur 8. Antall overnattinger på DNTs hytter i Rondane
i perioden 1924-1992
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i nordvest-sØrøstretning som også er
fbrsterket av trafikkerte sommer- og
delvis vinteråpne veger'. Kartlegging
av blant annet reinens bruk av Vest-
onrrådet ble g.jennomfgrt ved hjelp
av radiotelernetristudier f'Ørst på
19S0-tallct (Skogland 1986). Rela-
tivt få gjenfunn ble gjort vest fbr
Aura-Torbubarrieren. Den andre
storc krafilltbyggingen i omritdet er
utbyggingen av Mardøla/Sandgrov-
botn i Rornsdalsljella f'ørst på 1970-
tallet. Fra og med sesongen 1993
har det vært gjennomf@rt registe-
linger av villreintrekk over Aurs.lØ-
og Torbubarrieren mens sjpene had-
de lav vannstand og ev. spor var
godt synlige på de vegetasionsfrie
løsavsetningene i reguleringssonen.
Hovedinntrykket er at trekket over
barriieren fbrtsatt har svært begren-
set ornfzrng i denne perioden (tabell
3.). Sporadisk mcldes det on'r obser-
vasjoner av dyr sorr krysser ovcr
Aursjømagasinet og Dalsida. Utover
dct som fi'amgiir av tabell 3, obser-
veres r-nindre bukkeflokker hyppig i
klrntene rnot Aut'sjøtnagasinet t)m
våren og l-tllsommct'en.

Ferdsel og andre aktiviteter er
tidvis betydelig i de østlige vinter-
beiteornrådene. Hcr kan en nevne

fbrsvarets gvingsaktivitet på Hjer-
kinn og fotturisme med utgangs-
punkt fra trafikkåren over Dovre-
Ijell, samt tilliggende tettsteder. Det
er imidlertid store ingrepsfrie areal
sentralt i villreinomrirdet fortsatt.
Her er et stort nett av rnerkede l6y-
oer med tilhør'ende fotturisme i dis-
ie områdene, fi'a Åmotsdalen/LesjØ-
telet og vestover. For SnØhettruei-
nen vil det nå ha stor betvdnine

hvorvidt de sgrlige deler av vinter-
beiteområdet i et større omrirde
rundt Grøndalen beleistcs med fbr-
styrrende aktiviteter. Disse område-
ne har vært og er mye brukt etter at
bestandcn i en 10-irrsperiode fia
1980-90 hovedsakelig holdt til rundt
Soløyflellet i Oppdal vinterstid.
Spesielt Snøhetta og Rondane Nord
cr marginale villreir-rområder på
grunn av liten balanse i sesor-rgbeite-

fbrdelingen (henholdvis lite vinter-
beite og seinsonrmerbeite).

Knutsh4l
Et lelltirt ornlattende vL-gnett går
inn i sentrale deler av onrrådet. Dis-
se er til dels åpne fbr almen ferdscl i
sonrrnerhalvåret og medlører en let-
tere tilgjengelighet fbr mange inter-
essegrupper med fjellet som må1.

Selv om denne tilgjengeligheten
ikke har medf-ørt noen stor øknin-e i
ferdselen enda, kan dette endre seg

over tid. I tilknytning til veger og
større v.rtn finnes stØrre hyttekon-
sentrasjoner. Det er gjennornfgrt fle-
re kriiftutbygginger i on-rrådet og de

to største innen sentrale deler er
Fundin og Innerdalsmagasinet. En
del av det nevnte vegnettet har
direkte tilknytning til kraftutbyg-
gingen. I lBpet av de siste fem åra er
det registrert stzrndard-hevning-
/nybygging av flcre vegtras6er i

området (Jordhøy et al. 1997).

SØlnklettert
Breisjøsetra med Store Sølnkletten
er et populært turmål fbr fbtturisme.
Denne turisthyttn hadde i 1996 300t)
overnattinger (Leif Gunnar BjØrke
pers. medd.). ForPvrig er det en

Presset på fjellet øker i et høyt tempo. Her et eksempel på en ny aktivitet i fiellet.
FOTO PER JORDHØY

fabell -1. Regisrrert rek](akriv;leL {minimurn antall dyrro\er (O) og i områdene nærl opp til Aursjo- og Torbubar
riæren { N r errer r lflrellet I 993-97. hrsen på sportakseringer.
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N :i;i;;t:

Lavmattene begynner nå å få igien en bra mektighet i Snøhetta Vestområde.
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stØrre innfårtsåre med flere veger
langs Sglna og i området nord for
denne.

For mer detaljert infbrmasjon
om inngrep og forstyrrelser i regio-
nens villreinområder henvises til
Bråtå 1985 og 1997, Scheie 1993 og
Kroken 1987.

Oppsummering
Et bilde av det opprinnelige og
naturlige bruksmønsteret til villrei-
nen kan en danne seg ved å studere
de f'angstrelaterte kulturminnene i
fjellet, som nettopp skriver seg fia
en tilstrekkelig tidsperiode til å
tange opp vesentlige holdepunkter
om dette. De omfangsrike f'angstsy-
stemene i regionen med tilhørende
boplasser indikerer at det opprinne-
lig har vært et omfattende regionalt
trekk mellom vinterbeitene langt
inne i landet og sommerbeitene i
vest helt ut mot kystfjella. Øst-vest-
trekket over Dovre har drenert rundt
naturlige barrierer i de roligste fjell-
partiene. Regionen har som helhet
trolig utgjort en sentral del av en
komplett habitatgradient for den vil-
le fjellreinen tidligere.

Den tidli gere Dovrefj ellstammen
er idag mer eller mindre oppsplittet
i 5 delstammer. Mest isolert er trolig
Snøhetla- og Knutshøreinen. mens
det innen Rondaneområdene og
Sølnkletten nok foregår mer utveks-
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Vårtelling av villreinkalver ;

en sannmenligning av bakke- og flfryegstrering
EIGIL REIMERS. BIOLOGISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO

I 199 I startet Direktoratet fbr natur-
fbrvaltning et nytt overvåkningspro-
gram fbr hjortevilt. Programmets
villreindel er konsentrert til 7 vill-
reinområder og omfatter årlige
strukturtellinger fortrinnsvis i

brunstperioden t lbr enkelte områder
også om vinteren), årlige kalvetel-
linger med fly i siste halvdel av juni
og kondisjonsundersøkelser med
årevisse mellomrom. Programmet
drives av NINA og er bl.a. oppsum-
mert i fagrapport (JordhØy og med-
arbeidere 1996).

Kalvetellingene gjennomtBres
fia fly ved telling av kalver og sim-
ler > 1 år (l år eller eldre) i juni/juli
lia flyfoto (Skogland, 1984; 1985,
Skogland & Jordhøy, 1992, Jordhøy
og medarbeidere 1996). Antall kalv
per 100 simler (og ungdyr) regis-
trert fra flyfoto har variert betydelig
i Rondane Nord siden flyfototore-
gistreringene startetl i dette området
i 198-5. Denne varias.jonen står i

kontrast til kalv per 100 simle regis-
trert ved bakkeregistreringer i okto-
ber de samme år (Figur l). Som det
fremgår av det fBlgende; denne
variasjonen henger trolig sammen
rned den kalveregistreringsmetoden

DN/NINA anvender.
Beregning av kalvetilveksten

ved flyfbtornetoden baserer seg på
at bukker stort sett er fraværende i
fostringsflokkene i juni/juli; eventu-
elt at det er enkelt å identifisere dem
på flyfbtografiene. En nærmere ana-
lyse av flyfotos viser at man bare
unntaksvis kan plukke ut bukkene
på bildene. I de tilf-eller det er
mulig, dreier det seg om voksne
bukker ellel ut bukkene opptler i

rene bukkeflokker. Den andre delen
av forutsetningen, at bukkene stort
sett mangler i fbstringsflokkene er
imidlertid ikke kritisk testet ved
samtidige bakkeregistreringer av de
flokkene som flyfbtograferes.

Ijuni ogjuli 1995, 1996 og 1997
har jeg i samråd med Per Jordhøy i
NINA forsøkt å registrere kalvere-
kruttering og llokkstruktur i lbs-
tringsflokkene i Rondane Nord fia
bakken for sammenligning med fly-
tellingsresultatene. Bakkeregistre-
ringen ble gjennomført med tele-
skop etter metode beskrevet annet
sted (Reimers 1994). Alder ble
bestemt på basis av hodefbrm og
kropps- og gevirst@rrelse. Simlene
ble forsøkt bestemt til åringer, voks-

ne som har kalvet og voksne som
ikke har båret foster; såkalte gjeld-
simler. De som har kalvet kjenne-
tegnes ved geviranlegg, som rundt
regnet er en firedel av lengden hos
gjeldsirnler og åringer. Flokkstruk-
tur i en og samme tlokk ble regis-
trert en rekke ganger og beregnet på
basis av gjennomsnitt av kvalitativt
gode registreringer. Det skal under-

På flybilder av større fostringsflokker
- spesielt der dyra går tett samla - kan
det by på problemer å få med alle kal-
vene. Bilder tatt rett ovenfra er da
best.

FOI'O JON J.

strekes at både kjønnsbestemmelse
og aldersbestemmelse i juni/juli er
meget vanskelig og krever omfat-
tende trening, gode værforhold og
samarbeidsvillig rein, det siste er
sjelden vare.

Bakkeregistreringen ga som
resultat 9 -1la/o bukker blant dyr ( I

år i fostringsflokkene i årene 1995-
96 (Tabell l). Dette er trolig rnini-
mumstall ettersom et betydelig
antall åringer ikke lot seg kjønnsbe-
stemme. I de 1 flokkene som ble
registrert de to årene varierte bukke-

På flybilder av mindre fostringsflokker
er det enkelt å telle opp de ulike dyre-

100
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Datcr

Flokk

a. Flokkstørrelse
b.SimlcrO lirr
c.BukkerO lirr
d Ubestemt kjr,lnn O I år

e Kalver

l. Åringer be-sgc kjltnn

g. Kalver/100 Simler O 2 år

h. Kalver/l(X) Srrnler O I år

i. Kalver/I00 clyr O I irr

.j. Bukker I år+i 100 clyr O I irr
k. Flyfixo (NINA)

26. juli 27. jtni 27. jtni

199-5 1995 1995

Tabell l. Flokksammensetning (%) i Rondane Nord villreinstammen i juni/juli 1995-97

Veiet 27.1uni 21 . jum 29. juni Vciet 20..juni

snitt 1996 1996 1996 snitt 1991

1995 1996

I 8. juli
l 995

I

395

52.2

3.0

1.6

31 .2

8.9

11 .1

11 .4

59.2

4.8

2

175

) /.-+

18.8

2.8

20.9

11 .1

'13. I

36.4

26.1

23.1

3

,100

64.5

4.0

0

31.4

3.0

51. I

18.1

4-5.8

5.8

4

,100

54.9

-5.1

2.9

31 .0

1.1

13.5

61 .3

59. l

8.3

1370

51 .2

6.0

3.,+

33.,+

8.9

62.1

58.4

50.2

9.0

31 .3

I

600

55.9

6.6

1.1

32.8

I 5.1)

66.:l

-5 8.6

48.1

9.u

2

tTtl
19.2

1.3

16.0

-J-'.l

16.6

69.0

68.2

50.5

1.9

1

78

56..1

I 1.5

6.4

25.6

28.2

60.6
/s s

34.5

I 5.-5

I

848 597

51.7 39.4

.5.9 1.0

1.1 3-s.3

32.3 24.3

16.-5 3-5.3

66.5 6t.7
59.1 32.1

11 .1

8.1

39.8

L Fra Jorclhpy & Strancl ( 1 996)

Kom mentarer ti I tabel len :
a. Flokkstørrelse. Flokk 1 i 1995 kan være den samme som flokk 4 samme år. De øvrige flokkene i de tre årene er forskjellige.
b. Prosent simler som er ett år eller eldre.
c. Prosent bukker som er ett år eller eldre.
d. Prosent dyr med ukjent kjønn og med alder ett år eller eldre.
e. Prosent kalver. Summen av b+c+d+e = 100.
f. Prosent åringer i flokken. Omfatter simler, bukker og de jeg ikke har greid å bestemme kjønnet på.
g. Kalv/l00simlersomertoårellereldre.Fortellerhvorstorandel avsimlenesomharkalvpåtellingsdatoen.Hvisvi antar

al9O7" av simler 1 112 år og eldre blir drektige om høsten og tøder kalv om våren og 71 ,4o/o av dem har kalv 18. juli 1995
(se første tallkolonne) da er kalvetapet 2O,7y" (forsklellen mellom 90 og 71 ,4 = 18,6 som i prosent av 9O = 2O,7)

h. Kalv/1 00 simler som er ett år eller eldre. Gruppen simler to år eller eldre økes med de simlene som var kalv året før. Hvis
leg hadde maktet å kjønnsbestemme alle åringene, så ville dette tallet vært likt det strukturtallet vi registrerer om høsten,
korrigert for jaktavskytningen. Ettersom et varierende antall åringer ikke kjønnsbestemmes, blir tallene i tabellen for
høye.

i. Kalv/100 dyr ett år eller eldre. Gruppen dyr ett år eller eldre inkluderer alle dyr iflokken som er eldre enn kalv. Det er det-
te tallet som trolig samsvarer best med kalv/100 simle og ungdyr som DN/NINA oppgir.

j. DN/NlNAs Kalv/100 simle (som trolig inkluderer ungdyr - åringsbukker og kanskje også enkelte eldre bukker).
k. Bukker ett år eller eldre/100 dyr ett år eller eldre. Forteller oss noe om andelen bukk blant de ett år eller eldre dyrene i

flokken. Tallene er minimumstall fordi gruppen ett år eller eldre inneholder bukker (særlig åringsbukker) som jeg ikke
har klart å kjønnsbestemme.

andelen mellom 2.6 og 21.6a/a. Selv
om brorpurten uv bukkene er cll er
gamle, sniker det seg inn en del 2 år
og eldre bukker i fbstringsflokkene.
Kalv per 100 simler ( I år varierte
mellom 36 og J2c/c med et glen-
nomsnitt på henholdsvis -58.4 og
59.lVa 1 1995 og 1996. Dette er
rr-rndt 20 prosentpoeng over tilsva-
rende verdier registrert på flyfoto.

Antall per 100 simler ett år eller eldre i

fostringsflokkene i juni-juli målt (fly-
telling; NINAs overvåkningsprogram)
eller beregnet etter strukturtall regis-
trert ioktober (Reimers 1994). Struktu-
ren målt i oktober er korrigert til før
jakt ved hielp av vinterfellinger og fel-
lingstall. De korrigerte tallene er frem-
kommet ved å fordele antall dyr fun-
net ved flytelling vintertid år N+1
(f.eks. 1988) etter struktur funnet i år
N (1987). Andelen bukk, simle og kalv
felt under høstiakten år N legges til og
ny korrigert struktur beregnes.

tuo
g40
'6
930
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Bakketelling av fostringsflokkene er et tidkrevende arbeid. Dyra kan ofte gå i

større flokker og tett samla. Kommer ikke telleren i riktig overhøyde, kan det ofte
være håpløst å få et fullgodt resultat.

Selv om vi inkluderer bukker og
ikke-kjBnnsbestemte åringer i talle-
ne, ender vi opp med prosenter
(kalv/l00 simle og ungdyr) i bakke-
registreringene som er 8 - 13 pro-
sentpoeng over registreringene fra
flyfoto. Bakketellingen i juni 1997
ble mislykket med tanke på kjønns-
sammensetning i den flokken på
snaue 600 dyr som ble funnet. I tre
døgn 1å vi på hjul med flokken og
strukturen i Tabell I var det beste vi
greide. Antall kalv per 100 simler (2
år i denne flokken er på 61.7 som er
sammenfallende med det vi fant i
1995 (62.r) og i 1996 (66.5). Det
antyder at kalveproduksjonen i
området har vært rimelig konstant i
de tre årene hvilket trolig innebærer
at simlenes drektighet og tidlig kal-

FOTO JON J.

vedgdlighet ikke har variert i perio-
den. Tabellen viser også et annet
interessant forhold. Antall åringer i
f'lokken er meget høyt (35.37o).

Hvis disse åringene er født av flok-
kens simler som er 2 år eller eldre
(39.4Va) betyr det at kalveandelen er
Øket fra 59.17o i juni 1996 til 89.5 i
juni I997. Det regnestykket er bare
ikke mulig. Konklusjonen er at

åringene er overrepresentert i denne
f-lokken og trolig tilsvarende under-
representert i den andre flokken som
vi fant, men ikke fikk telling på. Av
de 35 åringene jeg kjØnnsbestemte
var 23 simleåringer og 12 bukkeå-
ringer.

Hva forteller disse resultatene
oss? For det første at et betydelig
antall bukker befinner ses i fos-

tringsflokkene i Rondane Nord i
juni/juli. Antallet er så stort at de
klrlvedala som registreres gjennom
DN/NINA overråkningsprogram-
met via flyfotograf-ering, ikke kan
benyttes til å analysere årlige varia-
sjoner i kalveproduksjon i dette
området. Hva så med andre områ-
der? Resultater fra Norefjell-Rein-
sjgljell (som ikke inngår i overvåk-
ningsprogrammet) og Setesdal-
Ryfylke (Ims 1996, Reimers upubli-
sert materiale) bekrefter resultatene
fra Rondane Nord. Bukker i varie-
rende alder og antall befinner seg i
fostringsflokkene også i disse to
områdene på det tidspunkt flyfoto-
graferingen foregår.

Videre fbrteller bakkeregistre-
ringene oss at antall åringer i flok-
kene varierer. Med mindre åringene
kan plukkes ut på flybildene eller
under bakketellingen er strukturtel-
lingene om våren av tvilsorr-r verdi.
Fra flybildene er dette ikke mulig.
Det er mulig, men meget vanskelig
selv under gode observasjonsfor-
hold ved bakkeregistrering.

DN/NINA har som målsetting
med overvåkingsprogrammet <...å
sikre kunnskapsgrunnlaget fbr en
god bærekrafti g bestandsfbrvaltning
inn i framtidu. Skal denne målset-
ningen sikres, og det er vel neppe
noen uenig i, vil jeg anbef'ale at
overvåkningen av våre villreinstam-
mer begrenses til relativt hyppige
flytellinger og jevnlige strukturtel-
linger i brunsttiden. Flytellinger og
strukturtellinger betjener seg av vel-
etablerte metoder som forvaltningen
behersker og som er relativt 6kono-
misk rimelige. De gir ngdvendige
og tilstrekkelige data til forvaltning
av de ulike villreinstammene.
Omlegging til en slik strategi vil
årlig spare betydelige midler som
kunne settes inn i forskning som
vektlegger sammenhenger mellom
reinen og dens miljg (f.eks. struktur-
endringer i flokkene som funksjon
av årstid og kondisjon; eller tidlig
kalvedgdlighet som f6lge av ulik
kondisjon på reinen. (Jeg kan om
gnskelig bidra med en rekke aktuel-
le viltbiologiske problemstillinger
som på sikt kan få forvaltningsmes-
sig betydning).

Det beste resultat får en når telleren
kommer over små fostringsflokker og
en kan telle fra bakken, sånn som på
dette bildet. FOTO SIGMUND HOLTE
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JON ERLING SKATAN

Villreinens områdebruk i
Setesdal Austhei

Kart som viser villreinens område-
bruk i Setesdal-Austhei. er nå fer-
dig. lnnsamling rrr data hle påbe-
gynt alt i 1994.

Fremstillingen av kartet har vært
et samarbeid mellom villreinnemn-
da, fylkesmennene, Asplan Viak og
undertegnede. Innsamling av data
startet med de kommunevise viltkar-
ta, med vesentlig supplering og kor-
reksjon av lokalkjente. Det var også
noen skriftlige kilder (Engen 1991

og Øye & Aarsheim 1992). Det vis-
te seg snart at det var vesentlige hull
i kunnskapen om villreinens areal-
bruk på Austheia. Særlig gjaldt dette
kalvingsornråder i sØrområdet. Det
ble derfbr satt igang et prosjekt for å

avdekke disse. Hvordan det gikk, er
tidligere beskrevet i Villreinen lSkå-
tan 1997). Kartet ble sendt til kom-
munene og behandlet i de kommu-
nale organ, slik at den enkelte kom-
munen kunne gå god lbr kartinnhol-
det.

Samtidig med dette kartet ble det
laget et kart som skal gi en samlet
oversikt over ferdselsår'er og
utgangspunkt fbr ferdsel i villrein-
området. I bunnen på dette kartet

ligger villreinens områdebruk.
Infbrmasjon om tras6er for scooter-
trcnsport elleI dispensasjon og opp-
kjørte skiløyper, ble innhentet fia
kommunen. All annen informasjon
ble hentet fia kartverkets databaser
og gitt en layout tilpasset kartet.
Også dette kartet ble behandlet i
kommunen slik at det lokalt kunne
r urderes om klrtet vur i overen-
stemmelse med de faktiske fbrhold.

Vi håper at kartene kan bli et
godt hjelpemiddel ved vr-rrderinger
av arealbruken på Austheia. Kartene
kan bestilles ved henvendelse sekre-
tæren, Karl Gunnar Hoven, Dallo-
nav. 8,462 I Kristiandsirnd.
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Overvåkingsprogrammets kalvetellinger
AV OLAV STRAND OG PER JORDHøY. NINA. AVD. FOR TERRIIS'IRISK ØKOLOGI

Bakgrunn for overvåkingsprogrammet
Eigil Reimers har i denne irrboka en artikkel

som tar opp kalvetellingene gencrelt, og spe-

sielt verdien som grr-rnnlag fbr bcstandsfor-

valtningen av villrein. Direktoratet fbr Natur-

tbrvaltning (DN) har et klart behov fbr å

overvåke utviklingen i hjorteviltbestandene

og tok derfbr initiativ ti1 overvåkningspro-

grammet i 1990 (Jaren l99l). DN er oppdrags-

giver fbr NINA og har dcrmed det endelige

ansvarot for programmets utforming og gjen-

nomfbrin,q. Ved oppstart av overvåkingspro

!rlnlrnel i l()()0. ('g r crl oppsrrmmcringen :rr

programmets fenr første driltsår, ble det lagt

betydelig vekt på å flnne fiam til kostnads

effektive metoder. Begrepet kostnaclseffekli-

vitet rommer både økonor.r.riske kostnader,

pres i sj on, fbrvaltnin gsrelevans og kontinuitet

i allerede eksisterende dataserier. Fra og med

1995 har det årlig vært dennomf'ørt kjeveinn-

samlingcr kondisjonsundersøkclser. struktur

og kalvetellinger i samtlige overvåkingsonrå-

der. Totaltellinger. hcrctter benevnt mini-

mumstcllinger har vært gennomf6rt nted uli

ke mellornrom i en del overvåkingsornråder

og villreiuområder fbrgvrig,.

Eigil Reirncrr lrrmselter prslirndcr orn

feilkilder vect kalvetellirlt"n" Nii\A',.gien-
nomforcr', r'! kr)mrner tncd fot.l:rp til altertta-

tir rnetoriikk. Han hvgeer rin at*umenllrion
på Iolpende:

lr Al del lirrrrcr bcn.lclis rrred unr.bukk i

enkelte av fbitiingsflokkene å,."'
2) At disse ungdyra ikke lar seg skilfie tia

simler på de bildene som brukes ved

kalvctell ingene

3) At andelcn ungbukk varierer mcllom

flokkene og at dette vil kr:nne påvirke

den estimerte kalveandelen

Reimers foreslår videre at kalvetellinger lia
flyihelikopter bør erstattes med en metode

som baserer seg på <totaltellingero og struk-

turtellinger fra bakken. Vi skal i denne artik-

kelen kommcntere hvert enkelt punkt i Rei-

mers sin kritikk. Vi vil først pirpeke at over-

våkning og registrcring av ville hjorteviltbe-

stander er vanskelig og at det neppe finnes

metoder som ikke kan forbedres. Vi vil derfbr

også vurdere E,. Reimers sitt forslag til
endringer av metodikk og diskutere eventuel-

le fordeler og svakheter de ulike metodene

måtte ha.

Kritikken mot kalvetellingene slik de gjen-

nomføres i dag

At ungbukkandelen kan variere mellom t-lok-

ker har vært kjent lenge. og dette er faktisk en

av de viktigste grunnene til at vi lortsatt

benytter fbtograt'ering fra flyihelikopter ved

disse tellingene. I tillegg til at ungbukkande-

len varierer vil også andclen simler som har

kalv kunne variere mellom flokker. Forskjel-

lene i fbrholdet kalv/ 100 simler og ungdyr i
flokkene vil dcrfor være et resultzrt av minst

to forhold; ungbukkandelen og andelen simler

som faktisk har kalv. Disse feilkildene kan

reduseres pår to måter, enten ved tellinger som

klarer å skille ungbukk fra simlene, eller ved

å øke antall opptalte t'lokker. Erl kan til en

viss grad skille ut ungbukk og ett :tr galnle

simler ved strukturtellinger på bakken. E.

Reimers klarte for eksempel i løpel av en tre-

årsperiode ir kjønnsbestemme l2 ettårs gamle

bukker i Rondane nord. Alternativt kan dissc

usikkerhetene reduseres ved å øke antall opp

talte flokker. Data viser at også andelen kal

vef'ørende sitnler:..l4g .yg1,qer e mello m fl okke-

ne. Med ugångsplrnkt i en vilhe'inbestand på

1000 d1r. med 107" ungbukk og 60'i simlcr

\onr i g.iennonlsnill produsc|et 0.7 k:rlrer pr.

.imlc. kun potcnsiell l0{) ungbukkcr og l8{}

simler...u_tgll,..ka*v,-inngå,,j..f.gsllpgsllokkene.

Den pgtensielle variasjonen som kan fbr&sa-

kes arf simler uten kalv er rned andre oiol

omtrcrit dobbelt så stor som den variasjonen

I;o- frirt'tkon.trrter av at ungbukkanclelen vari-

erer. Varilri,,ncn sortt sklldes unghukk kun

teorcli\k sell redusercs (lersom \i kan.kille
urrgbdJ. frl ettårige:irnler på en effektiv

måte. Varia.jonen rnellom llukl.cr sorn skyl-

des sirliler;titen kalv kan bare.kofhDenseres

vcd lt antall opptalte llokl<er rrkes. Delle er

"tt 
ou nålvedpc,engene bak vårt vifgåv rneto

por tJfui..l.ut å fbrstå betydningbrl.qav clette

er det nødvCrdig å gå lin i dybclen i1&,iorståel

sen av statistisk usikkerhet. Normal bruk av

statistikk fbrutsetter tellinger i uendelig store

bestander. Dette ligger som en innebygget

forlrtsetning i alle vanlige beregninger av sta-

tistiske mål som standardavvik og sikkerhets-

intervaller. Villreinbestandene er ikke uende-

lig store. Kalvetellingene i de fleste områdene

omtatter mellom 50 og 80% av omtrentlig

sommerbestand. Det betyr at feilen som opp

står på grunn av at strukturen vrLrierer mellom

flokkene blir nlindrer den er faktisk lik 0 i det

øyeblikket alle flokkene er registrert. Når det-

te er tilfelle sitter vi tilbake med den statistis-

ke usikkerheten som oppstår ved avlesing av

bildene. Denne kan estimeres ved å glØre

gjentatte tellinger på de samme bildene, og

gir mulighet fbr kontroll av resllltatene i etter-

tid. Fotograf'ering av lbstringsflokkene har

dertbr også et stort lbrtrinn ved at bildene

representerer et varig t'nateriale som kan bru-

kes til å ettelprøve resultatene. Dette er ikke i

samme grad mulig med strukturtellinger fra

bakken, der dataene registreres en gang.

Et interesszrnt fbrhold ved kalvetellingene er

hvor stor andel av sommerbestandene som

bør telles opp tgr variasjonen mellom flokker

er redusert så mye at vi har en akseptabel sik-

kerhet på resultatene. Som et ledd i evalue-

ringen av overvåkingsprogrammet foretok vi

en del beregr.riuger for å se på denne etfekten.

Vi brukte da data fia Hardangervidda og

plukket ut to år fra denne dataserien hvor til
nærmet 100 7c av sommerbestanden var foto-

graf'ert uncler kalvetellingene (11870 dyr i

1987 og 18449 dyr i 1984). Vi brukte disse

datasettene og variasjonen vi fant mellonr

fbstringsflokkene til ir simulere kalvetellinger

der 1 0 til 90 a/c tw bestandene ble "registrert>.
Dette viste at usikkerheten som oppsto på

grunn av at ungdyrandelen og antall simler

uten kalv varierte mellom flokkene var negli-

sjerbar etter at ca 50olc av fbstringsdyra var

,,,talt opp. Disse resultatene er ikke uten videre

orcrlorbrre til de andre villreinorrrrådcne på

Srunn av al .illlrtll rt'gi\trcrtc d1 r kottttner .om

en taktor i tillegg til andelen av fostringsflok-

"..t.kene,, I de mindre stammene betyr dette at en

noe \lørre rnclel ar fostring.llokkenc ttti tcl-

les opp lør en oppnar \amme rikkerhct \om

på Haidångeni.ldr.
--.E.. Reirners hevde l i iderc lt minimums-

telling€l og strukturtellinger fra bakken vil

''a{epreseritere vcsentlige 6konomiskc innspa-.^ringer. Dette må byggc på cn mislbr.tael.c

sum sk) ldes munglcnde inn.ikt i orerra-

kirrg.programmcr. NINA gjennomlører arlige

strukturtellinger i samtlige overvåkingsotnrå-

der. Dette medfører er.r tidvis betydelig f'elt-

innsats og kostnader som til sammen oversti-

ger kostnadene med kalvetellingene betyde-

lig. I løpet av den siste 5-årsperioden har vi
n-rislyktes med å gjennomfBre akseptable

strukturtellinger i -5 områder i l- 3 år. Resul-

tatene (antall opptalte dyr) har variert rnellon.t

ca -5 og J}c/o av omtrentlig vinterbestand.

Motsvarende har kalvetellingene i sarnme

periode vært gjennomfgrt årlig (unntatt i Ron-

dane Sør), og har omfattet en gjennomgående

mye hlayere andel av bestanden (of1e mer enn

1O-80 Vo av sor.nn'rerbestanden). Vi har derfbr

nied betydelig mindre innsats klart å få regis-

trert en langt stprre andel av bestandene ved

kalvetellingene som gjennomfl4res fia
11y/helikopter. De er derfor deflnitivt kost-

nadselfoktive.

Før vi diskuterer E,. Reimer's forslag til
allernativ rnetode, vil vi presisere at all natur-

overvåking er vanskelig, spesielt med hensyn

til å kunne estimere variasjon i resultatene.

Både metodene og dyra som undersøkes set-

ter begrensninger i fbrhold til de datasettene

som samles inn. Det er dertbr bfule ltnskelig
t'tg nQdventlig å evaluere metodene som bru-
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kcs. Dette i like stor grad som at fbrståelsen

av naturlige systemer øker etter hvert som

forsknin-e skaffer nye resultater. Det er inid-
lertid ogsir klart at endringer av metodene

soln brukes innen ovcrvåking er en rninst like

komplisert prosess. Skal metodene enclres, må

eventuelle negative etfekter av enclringen

oppveies av at de nye metodene enten er mer

effektive, eller ved at de beviselig har bedre

presisjon enn de som allerede er i bruk. Data-

settene som er samlet inn, f'ørst av Terje

Skogland og senere av oss. er på mange måter

i en særstilling. Villreinen er tbr det første en

klar ansvarsart for Norge og disse kontinuer-

lige dataserierre er så langt vi kjenner til, uni

ke både i nasjonal og internasjonal sammen-

heng. Del ,skul de(br nreget velo,-erveide og

faglig tunge argLtmenter til J'or at disse nttine

ne skctL endre.s-

Er E. Reimers' forslag et reelt alternativ til
dagens kalvetellinger?
Reimers fbreslår i sin artikkel at kalvetelling-

ene kan fbrbedres ved å bruke minimurnstel-

linger og strukturtellinger fra bakken szlmmen

med data på jaktuttak og slik beregne kalve-

produksjon. Mctoden har etter vår vurdering

flere svakheter, fbr det lørste pit grunn av at

det tas utgangspunkt i minimumstellinger

(<totaltell inger>).

Minirnumstel.l.inger urulerestimerer den

re e I le be stands storre ls en.

Helt siden viltforskningens tidligste n.ror

gen har clet vært gjort tbrsøk på å telle bestan-

der av jaktbare arter. Et resultat av dette har

vært en lang rekke med fbrskjellige netoder

og fbrslag til standardprosedyrer fbr g.jen-

nonrfgring av slike tellinger (se for eksempel

Krebs 1989, og Caughley 1911). I like stor

grad har en etter hvert innsett at tellinger som

tar sikte på å finne totalantallet dyr innenfor

en bestand har t-ørt til notorisk underestime-

ring av bestandsstørrelsen. Et annet problem

ved minimumstellinger er vanskeligheten

med å estimere den statistiske sikkerheter.r

rundt telleresultatet. Dette er spesielt kompli-

sert hos flokklevende arter som ikke er tilfel-
dig fordelt langs transektene sonr brukes

under tellingen. Hos villrein, som er flokkle-

vende, er dette spesielt viktig etterson'r enhe-

ten som oppdages urrder tellinger er flokker.

Et eksempel fra Hardangervidda bidrar til ti

illustrere dette fcrrholdet. Under kalvetellinga

i 1997. varierte flokkstørrelsen mellom 5 og

ca ,1000 dyr. Ef1'ekten av å overse en flokk
kan dermecl være mellom 5 (fem) og 4000

dyr, noe som bidrar til at den statistiske usik

kerheten ved slike tellinger blir formidabel.

Når det gjelder minimurnstellinger på vinte

ren har vi pr. i dag ingen metoder som tillater

en estimering av denne feilen.

I Snøhetta viste Skogland (1987) at total-

tellinger som var gjennomfgrt i perioden

1975-1986 i gjenomsnitt ga mindre enn'701h

av det som i ettertid viste seg å være den

egentlige bestandsstgrrelsen. Bare 5 av i a1t 9

forsgk på m:inimumstellinger ga resultater

som var innenfor 9o'tk av tilnærmet <riktig>

bestandsstØrrelse. Tilsvarende i Forelhogna,

viste en rekonstruksjon av bestanden at irrlige

totaltellinger reflekterte 80% av den i ettertid

observerte bestandsutviklingen (Skogland

1988). I Rondane Nord antar en å ha funnet

opp mot l00o/c av bestanden ved 2 fors6k på

minin'rumstellingene den siste 5-årsperioden.

Det framgår ikke av Reimers' artikkel hvor-

dan han tenker å løse problemet med at det i

mange år ikke lykkes å gjennornf6re mini-

mumstellinger. Så langt vi fbrstår må dette

bgtes på (i Reimers sitt forslag til metode)

med ekstrapolering av bestandsstønelsen lia
det siste året med et telleresultat som en vel-

ger å legge til grunn for beregning av

bestandsveksten. Feil og usikkerhet ved dette

resultatet vi1 da adderes med antall år'som

bestandsutviklingen beregnes over. På Har-

dangervidda, som er landets største villrein-

område, har err ikke lyktes r.ned å gjennomfg-

re tilnærlnet vellykkede rninimumstcllinger

siden 1989. Tilsvarende har det knapt væfi

Ejennomfprt noen vellykkede ninimumstel-

linger i Setesdal Ryfylkeheiene. Dette grunn-

Iaget er det E. Reimers ønsker å bygge på fbr

årlige beregninger av kalveandel. Det er vik-

tig å påpeke at den metoclen som brukes også

skal være kostnadsefl'ektiv og kunne brukes i
samtlige av villreinornrådene. I fBlge E. Rei-

rners er både <totaltellinger> og strukturtel-

linger vel utprøvde metoder som fbrvaltning-

en behersker. Dette er feil, faktisk har vi bety-

delig ertaring med totaltellingsforsgk og vil i
framtida referere til denne som minimumstel-

linger.

Strttkturtellinger på bakken, presisjon og

potensial.e tiL å Jorbedre kalveprcduksjonses-

timatene

For å korrigere for ungbukkandelen vari-

erer mellom flokkene ønsker E. Reimers å

erstatte kalvetellingene som i dag baseres på

bilder tatt fra f1y eller helikopter med bakke-

tellinger. Dette under henvisning til at dette

vil f,ike presisjonen på kalvi100 simle- og

ungdyrestimatene. Relmers ser da bort fia at

andelen simler som har kalv også kan vzriere

mellom flokkene. Den eneste måten dette kan

kompenseres for er ved å pke andelen av opp-

talte flokker (bakketellinger vil medfbre at

antall opptalte t'lokker blir mindre). Reimers

har i lBpet av 1995. 1996 og 1997 gjennom-

ført strukturtellinger på bakken i Rondane

Nord nettopp fbr å kunne vise hvor stor andel

av ungbukkene som går i fbstringsflokkene. I
Iøpet av disse iua har han kjønnsbestemt 35

åringer hvorav l2 var bukker. Til sammenlig-

ning har ungbukkandelen i l6pet av perioden

1990 - 1995 vært ca l0dlo (Jordhøy et. al.

1996). Med en årllg sommerbestand i Ronda-

ne på 1200 - 1300 dyr, som i treårsperioden

hvor Reimers gjennorntlrte sine tellinger.

ut&jør dette årlig 120 130 ungbr,rkker og i

hele perioden på 360 - 390 ungbukker. Inn-

satsen med strukturtellinger på bakken har

med anclre ord medført kjønnsbestemming av

ca 3a/c s,v de ungbukkene som potensielt kan

bidra til at kalveandelen i fbstr-ingsflokkene

vanerer.

Dette mener Reimers skal kunne Øke pre-

sisjonen på kalvetellingene ved at han i til-
legg tar utgangspunkt i totaltellinger fbr

beregning av kalveproduksjon. I Rondane

Nord ble det i løpet av clen siste 5 årsperioden

gjennomf6rt nrinimumstellinger hvor en

antok å ha funnet allc dyra i 1993 og i 1995.

For de lvrige åra viste clet seg i ettertid at ca

160 dyr var oversett i 1998. tilsvarende ca

100 dyr i 1996, mens ca l/3 av dyra ble over-

sett i 1994 Det er grunn til å påpeke at dette

gjelder i Rondane, sofil er av clc mer oversikt

lige villreinområclene. og som i så rnåte kan

samrnenlignes med Forelhognzr. Underestime-

ringen ved minimumstellingene er langt stør-

re i Snøhetta, fbr ikke ii nevne pir Hardanger-

vidda og i Setesdal Ryfylkeheiene som er

langt mer uovcrsiktlige. For stor vektlegging

av minimumstellinger er faktisk den viktigste

årsak til perioder med overbeiting på Har-

dangervidda.

I sum vil vi dertbr konklr.rdere nred at

aktuell kunnskap i dag tilsier at kombinasjo-

nen av bakkctellinger og trinimumstellinger

ikke utgjør et reelt alternativ til dagens over-

våkningsprogran.r. Erfaringen ti l sier fbrtsatt at

bestandsforvaltningen og overvåkningen b6r

baseres på kalvetellinger, strukturtellinger og

kondisjonsunderspkelser - supplert med jakt-

statistikk og så gode mir.rin'rumstellinger som

rnulig.
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<<Mus eumsbukb)-j akta i Forelhogna
TEKST OC FOTO: JON J. MELI

| 1997 innløp det en forespørsel til
Forelhogna Villreinområde, fra
kontakter ved Vitenskapsmuseet i
Trondheim, om de kunne få en stor-
bukk fra området til utstopping! I
premissene for formålet hette det
fra bestyrer ved Mus6et, professor
Olav Hogstad: -Institutt fra Natur-
historie planlegger en korttidsutstil-
ling som fbkuserer på rein.

Det vil bli utstilt:

3 svalbardrein
(bukk, simle og kalv)

I bukk fia Forelhogna
(S ør-Trøndelag/Hedmark)

1 bukk fra Setesdal

SVALBARDREINEN
har utviklet seg i et miljB med eks-
tremt lave temperaturer og uten sto-
re landrovdyr, noe som bl.a. har
resultert i små, tettvokste dyr med
meget tett pels.

FORELHOGNAREINEN
tilhører en populasjon med Norges
største dyr.

SETESDALSREINEN
tilhører en populas.jon med Norges
minste dyr.

Utstillingen vil fbkusere på disse
fbrskjellene og fbrklare hvorfor en
og samme art kan være så forskjel-
lig. Det vil bli lagt vekk på fysiolo-
giske, atf'erdsmessige og Økologiske
tbrskjeller.

Det praktiske ved jakta
I utgangspunktet gjaldt Mus6ets
foresp@rsel om Forelhognaområdet
kunne argi skinn og gevir uv en
storbukk, men at de under jakta ville
stille med en taxidermist (preparant)
fbr riktig ivaretakelse av skinnet
under flåing. Villreinutvalget fbre-
slo at de kunne kjøpe og jakte på
bukken sjølve og at de også beholdt
kjøttet. Dette fbrslaget fant sin løs-
ning gjennom NINAs forsknings-
sjefs 50-årsf'eiring; her han fikk i
<<gave>> fellingstillatelsen på stor-
bukken mot at han betalte kjøttver-
dien sjøI, men hvor han måtte levere

<Museumsbukk>-jeger Kjetil Bevanger, i midten, har solid støtte av oppsynet; til
høyre Hallvard Urset (også leder i Villreinutvalget) og lensmannsbetjent Geir
Brun ved Tolga/Os lensmannskontor.

skinnet og geviret til Mus6et! Garven
besto da i retten til å oppleve stor-
bukkjakt i Forelhogna!

Jaktstart 20. august
Og allerede på jaktas fprste dag, 20.
august, ankom jaktansvarlig Kjetil
Bevanger (tidligere SnBhettajeger
og nå forskningssjef ved NINA),
Per Gustav Thingstad (forsker ved
Vitenskapsmus6et) og Per Gatzceh-
mann (taxidermist/ preparant ved
Mus6et), Forelhognaområdet. Som
gjestejegere ble de tatt godt i mot og
ledsaget til et meget strategisk
utgangspunkt; Bratthøvollen. Opp-
synet, representert ved lensmanns-
betjent Geir Brun, Tolga, var på
plass og ga seg med jaktekvipasjen!
Inne på Sletthøa slutta Villreinutval-
gets leder, Hallvard Urset, seg til
fglget, også han ute på oppsynstje-
neste om dagen. Lettskyet og varm
er dagen og i kikkertene dukker
reinsdyr fram i mange fjell. Nprdst
på Sletthpa blir vi sittende å sjå på
to jegere rett under oss, som manøv-
rerer seg i stilling på tre dyr. Men til
slutt strør de dyra som trekker inn i
Eventjønnhøa. Inne på Kampene
hadde vi sett flere enslige storbuk-
ker og vi gir oss til å fglge traktor-
slepa innover til gamma ved Even-
tjØnnloken. Når vi kommer opp på
hggda fgr gamma, åpner synet seg
fbr fiella videre vestover. Nordetter

Ravalslettf'jellet trekker n-range dyr
og her er det også storbukker med.
Vi går nedom gamma, der flere
jegere og Forelhognaområdets
<grand old n-ran> innenfbr oppsyns-
tienesten, Kåre Guldvik, har slått
seg ned for hvil i augustvarmen.
Den neste halrtirnen vies rast og tri-
velig prat, egne observasjoner
utveksles og vi fortsetter på turen
r år' r idere veslo\ er. rnens jegerne
og Kåre går inn på Eventjønnhøa
fbr å sjå etter dyra som gikk dit inn.

Kalv på tre bein
Dyra kommer vi i kontakt med flere
steder. rlen Museumsbukken må
være av en viss stØrrelse! Ute på en
tange, med RundhBgda rett i mot,
setter vi oss ned da noen simler og
kalver kommer trekkende oppover
mot oss. Det utrolige skjer; dyra
beiter seg rolig helt opp til oss,8-l0
m er avstanden på det korteste og
dyra bryr seg ikke det minste om
oss. Helt til slutt kommer ei simle
med en liten kalv og kalven setter
ikke ene bakfoten nedpå. Vi finner
ikke noen skuddskade. men kalven
er tydelig hemmet av en indre skade
og sprgelig mager. Oppsyn Hallvard
bestemmer seg tbr at det riktige i
dette tilf'elle, er avliving! Et skudd
og kalven ånder ut. Under flåinga
komrner et deformert lår tilsyne,
uten muskulatur os stivt i ledda. Det
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er ei velgjerning å befii den vesle
kalven fbr viderc plager og ikke
noen sjanser hadde dcn til å klare ei
overvintring.

Bukkefall under Rundhøgda.
Dagen begynner å helle fbr oss, da
bukkejegeren endelig bestemmer
seg for et jaktfbrsøk på en llokk
som ligger på grensa til Gr6ntjgnn-
ornrådet. Framrykningsvei oppover
fra bekken, inn pir en liten rabbe, og
i ettertid målt til nByaktig 50 m
skuddavstand fiam til bukken. Mens
sola henger lågt over Snphettaf-jella
langt der ute i vest, faller nok en
storbukk i Forelhognaflella tor et
velretta skudd! Jaktseiskapet samles
og synes det har vært en opplevelse,
både jaktrnessig, været og fin natr-rr,

rein å sjå hele dagen, og utbyttet;
presentabelt som utstillingsbukk på

Vitenskapsmu s6et !

Nii begynner et møysomrnelig
arbeide. Bukken skal måles på kryss
og tvers. blod skrl lflppes uv g.er ircl
og alle data f'øres på eget skierna -

skal det utstoppa eksemplaret bli lik
den som trava fritt i ForelhognafJel-
la! Ettersom kvelden siger på og
turen tilbake til Bratthøvollen vil ta

Vitale mål måtte tas og føres på skje-
ma av "Museumsbukken". Målene
måtte stemme når preparant Per Gatz-
cehman (til venstre) skulle få bukken
opp iglen i normal størrelse.

f-lere timer, tar vi bare ut vomma og
innmaten av bukkcn, på en spesiell
måte og lar bukken ligge over til
neste dag. Karene vil da kjøre inn til

bommen uta Cr@ntj@nnan clg gå der-
l-ra - som blir korteste veien. Ja,
hvor tung var nå dcnne bukken'? Jo,

etter kontrollveiing stoppa vekta på
95 kg.

Siste om <<Museumsbukken>>
Senerc kom NINAs alclcrsbesternrnelse

av kjevene fia 1997-jakta. Og hcr dukka

Forelhognaon-rrådets <eldste> bukk opp!

De cldste aldersbestemtc bukkene tidli-
gere. har hatt en alder på rundt I I år,

men under <<Museumsbukk>-jakta i

1997, felte forskningssjef-en ved NINA,
K.jetil Bevanger'. en l5-årig bukki
Undertegnede har aldri blitt konfrontcrt
med en br-rkk rned så hBg alder. og det er

helt unntaksvis at en bukk som har

kortere levealder cnn simlene- kan nå

opp i 15 irr. Noe spesielt ble det også. da

nettop dcnne tilirrskotnnc bukken havner
på Vitcnskapsmuseet i utstoppa tilstand
- sorn rcpresentant lbr dc procluktive

vilh'einornråda her i landet. lnteressant

var det også. at ncttopp fbrskningssjcf-en
ved NINA skr-rlle bli bukkcns banerniinn
- enda bukkcn sikkelt har hatt mange

andre jegere ettcr seg! Hvordan kiøtt-
kvaliteten pri bukkcn var etter 15 år i
Forelhognfjella, har det ikke sivet Lrt

noen signaler om! I

Ei simle med kalv kommer ruslende mot oss og går rundt oss på 8-10 m avstand.Simla bryr seg ikke
om mennesket og kalven følger moras atferd! FOTo KJETIL BEVANC;ER
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D5ra liryssa Brokke-Suleskaroeien!
Villreinen kan bli borte lra deler
av et fjellområde i flere år. Om
dette skyldes villreinens naturlige
beiterotasjon eller endret areal-
bruk pga. inngrep og forstyrrelse,
kan Yære vanskelig å fastslå.
Under jakta sist høst trakk dyre-
flokkene lenger sør i Setesdal-
Ryfylke enn de har giort på svært
mange år. På denne ferden måtte
de krysse Brokke-Suleskar-veien
som er en forholdsvis ny hindring!

456 km med vei
At veier og ferdselen på disse ska-
per balrierer' lbr reinen. er et vel-
kjent f'enomen. Eksemplene er
mange på at veier deler naturlig
samrnenhengende områdel i to. eller
avskjærer reinen fra å bruke deler
av et villreinornråde. Veiene er også
utgangspunkt for menneskelig f-erd-
sel, og reinen blir derfbr stadig
skremt når de nærmer seg veier. En
kan derfbr få siikalt <avoid> effekt.
Det vil si at dyra holder seg unna
området fbrdi de stadig blir skremt
der. Reinen synes å takle ulike veier
ulikt. Noen veier stopper trekkene
helt mens andre .<bare>> er trekkhin-
drende. I Setesdal-Ryfylkeheiene er
det svært mange veier. I 1993 ble
det beregnet at det var 61 veier, med
en samlet lengde på 456 km som
berØrte området. Mange av disse er
anleggsveier med begrenset trafikk.
En av veiene som har stor påvirk-
ning på reinens områdebruk i sØndre
del av heiområdet er Brokke-Sule-
skarveien. Denne skjærer øst-vest,
tvers over sØndre halvdel av heiom-
rådet. Den ble bygd som anleggsvei
opp fra Suleskar i Sirdal til Ross-
kreppfjorden på 60-tallet. Veien ble
bygd videre til Brokke i Valle og
åpna for allmenn trafikk sommeren
1990. Det er en \ommervei som
åpner ca. 15. juni og stenges 1.

november.

Trekkmønster
Seinhøstes eller tidlig på vinteren
trekker dyrene ofte sørover til lave-
religgende områder. De siste åra har

1. foto. Sør for og på kanten mot Urde-
vassdalen 21. august 1996. Dette er 2
km nord for Brokke-Suleskarveien.
Utsnitt av en flokk på ca. 1000 dyr.
Dagen før var dyra flere ganger heilt i

veikanten, men på tross av sørøstlig
vind, kryssa ikke dyra veien.

svært mange stått sØr for veien i
vinterhalvåret. Simlene trekker mot
kalvingsplassene lenger nord og
hpyere opp i heia, f'ør veien blir
br@ytet opp. Siden 70-tallet, har
dyra brukt området sØr for Ross-
kreppljorden sværl lite isommer-
månedene og under jakta, med unn-
tak av bukkene som blir stående
igjen når simlene trekker mot kal-
vingsplassene. Bukkene kommer
seg over veien på trekk mot simle-
flokkene når brunsten nærmer seg.
De er som kjent ikke så lette å stop-
pe når hormonene bruser i kroppen
og simlelukta sitter i nesa. Når dyre-
ne har vært på trekk mot vinterbeite,
har det vært observert at dyrene har
samlet seg nord fbr veien, og stått
der lenge f'ør de har våget seg over.

Høsten 1996
I 1996 sto hovedtyngden av dyrene
og trykte mot veien Øst for Ross-
krepptJorden allerede i dagene fBr
jerkta startet. De ble jakta hardt på
den f-Ørste dirgen, 20. august, men
svært få, om noen, krysset veien
selv orn dette ville vært naturlig ut
fra jaktstresset og vindretningen (se

l. fbto). Det ble observert at dyra
bokstavelig talt snudde i grpfiekan-
ten. Dyra trakk etterhvert nordover
igjen og kom ikke sørover f'ør sein-
høstes. Nesten alt av simler og kalv
gikk mer eller mindre samlet fia
jaktstart til jaktslutt dette året.

Førjakta i1997
Også i 199'l var det svært mange
dyr heilt ned mot veien @st for Ros-

skreppfjorden i månedsskiftet juli/-
august. Det ble sett omlag 2000 dyr
i onrrådet. Tidvis gikk de samlet,
men flokkstØrrelsen varierte med
vnr'men. Også nå ble det clbservert
f-lere flokker heilt ned mot grøfte-
kanter og veiskjæringer ved de tra-
disjonelle trekkene. Det ble sett .rt

en liten flokk kom seg over veien på
et gammelt trekk nede i bjørkesko-
gen, men hoveddelen av dyra gav
opp å krysse på hovedtrekka oppe i
snerufjellet.

Underjakta iL997
Litt uti jakta kom dyra igjen heilt
sør mot veien. Dyra gikk ikke så

samlet som i 1996, men ogsir nå ble
de i f'ørste omgang hindret av veien.
I flere dager i starten av september
ble det sett flokker som sto mot
veien, men fredag -5. september
skjedde det noe. Flokk etter flokk
trakk mot vinden og krysset nå
veien! Svært mange dyr krysset
veien denne dagen. Antallet dyr
som krysset veit vi ikke, men tallet
passerte iallfall I 000. Veipassering-
en foregikk på de faste trekkene fra
Kvislevasskard til Smogedalen.
Men det ble også stående dyr igjen
øst tor Rosskreppfjorden. De sorn
trakk sørover, beittr seg et godt styk-
ke sProver i Bygland og Sirdal. Det
ble observert dyr heilt ned mot
Gaukhei i Bygland og Kvinen i Sir-
dal. Her ble jegerne tatt på senga.
Det var nesten en generusjon jegere
som ikke hadde sett slike dyreflok-
ker undel jakta i disse områdene.
Mange jaktrettshavere 1øser ikke
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2. foto: Nordvest på Hytteheia 18. september 1997. Dyra har stoppet opp på trek-
ket og orienterer seg mot bilen som kommer på Brokke-Suleskarveien. Vi ser
åpningen i autovernet som dyra har kurs imot.

engang inn alle korta sine her. Sær-
lig gjelder dette simler og kalv.

Vinden dreide og blc mer vestlig
og gikk etter hvert over på nordvcst.
Etter ca. l4 dager hadde flokkene
beita seg nordover igjen. Nå trakk
de pir begge sidcr av Øyarvatnet og
opp pir vestsiden av RosskreppfJor-
den. Hoveddelen av dyra trakk pii
østsiden og over Hytteheii i perio-
den 15. til 23. september. Et gam-
rnelt, velkjent trekk som ikke har
vært nevneverdig i bruk på dennc
årstiden på 20 år! Det kom også dyr
lenger vest. Men naturlig nok traff
dyra pii vcicn også nå. Vi fikk god
anledning til å studere hvordan en
slik veikryssing finner sted, for det
skjedde ikke utcn problerner. Flokk

etter flokk viste omtrent det sarnme
atferdsmØnsteret.

Dyras atferd ved veikryssing
Slik vi så det kom dyra i normalt
retningsbcstemt trekk opp mot
veien. Etter hvert som de nærmet
seg veien, ble dyra i front tydelig
rner årvåkne og hastigheten på trek-
ket avtok til de nesten stoppet opp.
Dyr i fi-ont begynte å strekke hals,
været og såi tydelig usikre ut. Så
kom det en bil (2. fbto). Flokken
stoppet opp og orienterte seg mot
bilen allerede rlens de bare kunne
høre den. Når så bilen ble synlig,
dreide flokken av og trakk langs
vcien et stykke (3. fbto) fbr så å
svinge tilbake der de korn fia. De

roet seg ofie noen hundrc metcr fia
veien (4. fbto). Samrne f-lokken kun-
ne tbrcta denne manøvren llere
ganger i lBpet av dagcn. Trafikken
var ofiest så stor at det ikke var
langt nok opphold mellom bilene til
at dyrene kom seg ufbrstyrret over'.
Men f-lokkene kom seg da over etter
hvert. Det ble også observert dyr i
stor t'art som krysset veien direkte
uten opphold. Disse flokkene var
skrernt etter å har blim jakta på. At
dyrene i flokkene så ut til å være
klar over veien allerede f'ør de ble
forstyrret av traflkk, kan fbrklares
med at de hadde fbrsøkt å krysse
veien tidligere, før vi så dem.

SIik reinens atferdsrnØnster har
vært de siste to sesongene, synes det

4. foto: Noen minutter seinere har
flokken gitt opp dette forsøket på å
krysse veien og roer seg noen hundre
meter fra den. Flokken ble jakta på,
men kom seg over veien neste dag.

sorr oll veien er et så stort hinder at
den i perioder helt hindrer dyra å

trckke sØrovcr. -En mi være klrrr'

over at sommeren 1997 var svært
varm og tørr og at det kan være bei-
testress som pressa deler av stam-
men sørover. Vi får håpe at det ikke
er tilf'elle, men at det er starten på et
nytt kapittel i en naturlig beiterota-
sjon slik at beitene sØr for veien kan
bli utnyttet ogsir på denne tiden av
årct. Tiden vil vise orn Blokke-
Sr-rleskarveien ikke er et støme hin-
der cnn at dette kan finne sted. I

TEKST OG FOTO
JON ERLING SKATAN

3. foto: Når bilen kommer, dreier flokken av og går parallelt med veien.
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Maar{iell Sameige i Tinn kommune

Innafor <Villrein-Norge> kjenner vi
til f'lere store eiendomrler - mange
av dem kjgpt opp som enkelteien-
dommer og samla til <ett rike>. Den
største eiendommen som har vært
på handel flere ganger, er nok den
vi i dag kjenner som Skjåk Almen-
ning i Oppland, på hele 2000 km'.
Da den var på handel i 1131 var pri-
sen på 47-5 riksdaler. I 1798, for
akkurat 200 år sida, var den igjen på
handel, men da slo bøndene i Skjåk
seg sammen og kjøpte den. Det er
nå 208 eiere av den 2 rnillioner
dekar store fjell- og skogeiendom-
men. I tidsrommet 1904-ll kjlapte
Thorvald Meyer Heiberg opp ca
1000 km' fjellareerl i Aust-Agder,
Vest-Agder og Rogaland. Disse sto-
re tJellstrekningene ble kalt for Hei-
bergheiene, men omtales nå bare fbr
Njardarheim og er en statseiendom.
Denne gangen skal vi ta for oss en
annen stor eiendom og som ligger i
et anna villreinområde enn de to
forannevnte; Maarfiell Sameige
som ligger i Tinn og Vinje kommu-
ner i Telemark og har 3.JVc av total-
arealet innenfbr Hardangervidda
Villreinområde. Felles fbr alle disse
tre store eiendommene, er at her er
det muligheter til å kjøpe kort for
villreinjakt!

<<Fetrene Fougner>>
Til 80-årsjubil6et for Maarfjell
Sameige i1984 hadde Sigmund

TEKST OG FOTO JON J. MELI

Holte, Atrå, skrevet en tale og ut fia
denne kan mye historikk om Maar-
fjell-eiendommen trekkes. Eien-
domsforholda i fiella det her er
snakk om, har hatt ei <utvikling> i
seg; fra opprinnelig statsallmenning
- brukt av alle til jakt, fiske og beite.
Grenser var det bare mellom bygder
og særlig mellom øst og vest på
Hardangervidda! Med århundrene
kom det hevd av endel grunneielret-
ter, på den måten at enkelte garder
bygde setrer og brr-rkte fiellområde-
ne, særlig vatna til fiske, og at de
dermed tilslutt kunne vise til eksklu-
siv bruk. I MaarfJells områder kjen-

ner vi til navn som Stordal (med
Sletteid), Grytkilan, Hellershovde,
Stegaros og Syvra.

Her hadde bestemte garder i
Tinn etablert seg med beite, jakt og
flske. I 1876 kom søskenbarna Otto
og Julius Fougner fra Oslo til Stega-
ros på fiske. De fiska i StegarosfJor-
den, Geitebu, Rovebekk og Vier-
vatn. De trivdes nok, fbr året etter
kom de tilbake og Otto flkk kj@pt
halvparten av Viervatn og en tredje
t-etter som hette Anton, fikk kjøpt en
halvpart i Reksiåfisket. Disse tre
son-r ble kalt <Fetrene Fougner>,
kj6pte så i l6pet av få år flere fiell-

Her ligger beviset på at det ei tid fan-
tes laks i Sletteidvatna - fisken til høy-
re er en laks, sammen med fire smell-
feite ørreter.
BILDET ]]R REPRODUSERI' AV SICMUNT)
HOLTE

Her innerst i Viervatnet, på Stordals-
terrenget til Maarfjell, ligger denne
restaurerte steinbua. Litt bortenfor lig-
ger den noe mer moderne nyhytta -

med solcelle-panel. Turiststien til
Stordalsbu går like ved husene og
herfra går det også sti til Sletteidvat-
na.
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eiendommcr, som Stordal, Vierhal-
lin, Hellershovde, GrYtkilan og den

andre halvparten av Viervatn.
Karene satte oPP hYtter ved 11ere

av vatna og delte terrenget mellom
seg. I tillegg til eiendornmene i
Tinn, hadde også Fougner-karene
storc eiendommer i Rauland og Vin-
je, bl.a. Vollan og Berunuten.

Tilbakekjøp til Tinn
Da Fougner-karene i 90-åra Pr@vde
å få skylddelt fjelleiendommene'
fikk cle problerner, da Jordlova ogsir

på den tiden hadde et vern mot fra-

skilling. Kort tortalt villc nå Foug-
nerane selge tilbake til bygdefblket
og handelen ble gort med sju karer

fia Gauset, en fra Atrå og en i tii-
legg sorn gikk inn med sin ideelle
halvpart i Nord-Stegaros. Unntatt
fra handclen var det de eide i Rek-

sjå.
Dermed kunne ni likeverdige

parter stifte I. S. MaarfJell i 1904.

det irret Heiberg begynte slne opp-
kjPp i Vest-heia.

Fougner-eiendommene i Rilu-
land og Vinje ble også kjøPt, og
totalt utgjør eiendommen i dag ca.

340 000 da, fordelt med ca. halvPar-
ten på hver av kommunene Tinn og
Vinje. Av totalarealel er ca. '10 000
da vatn, tildels meget gode fiske-
vatn.

Villreinkvota til Maarfjell Sam-
eige i 1997 lir på cai. 360 dYr.

Ola Sondresen Bakke
En tinndøl vi har lest orn før i Vill-
reinen, er Ola Sondresen Bakke.
Sigrnund Holte skriver, at skal noen
regnes som Maarfjells far, såi må det

værc han! Og da Ola Sondresen
begynner på den f'ørste <fbrhand-
lingsbog> fbr Maarf'jell, skriver han

innledningsvis:
- Bogen blir som scg h6r og bgr

enn fbrharndlingsbog, prosaisk og

tør. Der tales ei om den sagte sus

der gaar over vidden i stille vaarsol-
dage. Prosaisk nævnes de enslige
hytter og hus, der staar ved bække
og elve-brus og venter - du kommer
tilbage?

Da naar solgangsvind i sagte

drag stryger hen over blaanende tin-
der og halder og kruser vandene til
bPlgesiag.

Der males et billede dag for dag,

der stedse er nyt trods sin alder.

Etter omtaler om Ola Sondresen

og ettcr å ha lest av det Ola har

skrevet, er det helt tydelig at han var

på flere av terrengene til Maarflell, kan reinen ha gode dager. Flere av arealene

ligger langt av lei og på en slik eftastund finner bukkeflokken ro til beite.

Mange av terrengene til Maarfielleiendommen ligger langt utenfor "alfarvei", og

enest! raske transportmiddel for innfrakting av utstyr eller transport ut med kiøtt
og fisk, er flY eller båt.

F$4'lt,:l1:
"--l
-^.\",! 

'

Naturen kan være ødsel på den store Maarfjelleiendommen - ikke bare av villrein,
fisk og rype, men enkelte år slår moltehøsten til for fullt!

#åp
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$in $p**ialfsrrrtnin$ på iakt ag vilps
llar du h*tt den gode f$lclsrn?

Når våpen og ut*tyr kjenres *cm *m det
er laget sp*sielt far d*9, r <<alt sitter som

*t skudd>

Set *r da du får d* best* r*s*ltatene ...
* ng kanskje <den stcr* jakt*ppleyels*nr>.

Yr *rs t{*kedal lakt ss har spesla#serf *ss p* * gr
d*g dcr* ulrw*tning*n ss#r Fd$$sr akkttrat for de g.

E**Iekt *ssf*r et g*dt titbud, * det l#nner ssg" Æfng #i -13 .]8 JS.e-i

Hråk* åal f akt '{S

en fjellets mann, med fjellet i sinnel
og ikke minst kunne han tolke fjel-
let i alle sine skiftende stemninger!
Ola Sondresen satt som ubestridt
hersker i Maarfjell i 30 år, og han
var formann/disponent i Maarfjell-
kompaniet under Hgifjellskommi-
sjonens arbeide (skulle avgrense
hva som var slatsallmenning og pri-
vateiendom i fjellet) og under regu-
leringssaken.

Den tid det ble drevet med tam-
rein i Tinn, leide Fougnerane ut bei-
te til Tinn Renhjordkompani og det-
te leiefbrholdet fortsatte med nye
eiere. Men i 1913-14 avvikla selska-
pet tamreindrifta, og det vart en
periode uten drift i Tinn. Derimot
var det fortsatt tamreinhold på
Maarfjelleiendommen Østre Vollan
i Rauland.

I l94l starta Tinn Tamreinsel-
skap tamreinhold på Maarfjells bei-
ter og drev bra i en l0-årsperiode,
men måtte så avvikle på grunn av
økende villreinstamme.

Maarfjell-kompaniet hadde også
skifta navn til Maarfjell Sameige,
der det no ved deling av parter, er

flf* sp*.rrnff*rrefafug g*? ja*r *g vdp*ru
T*:rnin*reik Cår*i. 3135 T$Rfil)
Teiefi::r: 33 38 lS :3
T*li:f*.q: 3l -i$ 3:] 32
E-r*ail : hr:*linsiql rr*linr:.n+

22 parthavere, som stort sett er
bosatt i Tinn.

Ordninga i dag
Maarfjell Sameige har delt opp are-
alene sine i jaktfelter, hvorav åtte
ligger i Tinn og sju i Vinje. I Vinje
leies feltene ut til tinndøler, Vinje-
folk (b1. a. Rauland Jeger og Fisk)
og til utenbygdsboende. Feltene
leies ut med hus, rypejakt, reinsjakt
og fiske.

I Tinn har partshaverne sine felt,
med alle rettigheter, men det leies
også eksklusivt ut både husvære,
fiske og jakt som pakke. Fisket
omfattes av et begrenset antall garn.
Leietaker må sj6l bringe med motor
(anbefalt 8-10 hk).

Utover dette kan det løses fiske-
kort for alle vatn i Sameigets områ-
der i Tinn og Vinje. Fisken er fiell-
ørret av topp kvalitet. Dette er et
resultat av arlig fiskekultiveringsar-
beide, der det bl.a. årlig blir tilfgrt
50 tonn kalk. Kalken blir spredd
både på isen og manuelt om som-
meren. pH-verdien i vatna nå ligger
rundt 6.

Ilpr lnner da oss:

j i I kn. jra \sai$m(=ii
, i Titeshsg. l.'eig rilsvt

3iB nr;L Jarld. 3id! in

cirtr l'nr*J ffinfrn:
;i:::rli d* r}5.e.

I Maarfjell Sameiges område
kan det ifplge driftsplanen høstes
3.5 tonn fisk pr. år.

<Jaktpakka> som tilbys: Innbe-
fatter husvære, båt, garn (5 stk.) og
reinsjakt (antall og hvilke dyr etter
sgknad). Denne gjelder i reinsjakta
som har jaktstart 20. august og som
i 1997 varte til 30. september.

Opplegget er med puljer som
jakter fia mandag (kommer spndag
kveld) og avslutter på fredag, dvs.
fem jaktdager.

Maarfjell har en gjennomsnittlig
fellingsprosent på 7O-75a/o av tildelt
kvote. I 1997 ble den noe lågere, da
dyra dro vestover 7. september og
kom ikke tilbake.

Jegere fra et terreng kan overfp-
res til andre terreng - hvis jaktfor-
holdene er håplpse.

Etter 14 dager kan jegere fra
andre terrenger (utenom Maarfjell)
slippe til mot avtale, tnen uten
vederlag til Maarfiell.

For interesserte er adressa:
Maarfjell Sameige, 3656 Atrå.

Tlf.: 94 28 43 29.

jåT'iJfiTfffif:

i Ri{lestrrppcn gj*r gcde
' jrgrrc til h'edre skyttere,

llu {år ik:n iur* din l*kal* våpen{*rha:rd1*r

Perr+*nlig tilpnssede våpcn frir lrr*xchi
trg S*r*tt* *r vår spesi*litet.

{1æå**dt* i
lddtsEEs:sdt**l
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Villreinjakt
betales effer vekt!

Flere og flere av rettighetshaverne i Forelhog-
na Villreinområde tar nå i bruk et todelt beta-
lingssystem for villreinjakta; en grunnpris for
utløsing av jaktkortet og en kilopris etter at
dyret er felt. Rettighetshaverne har gjennom
vedtaket av Forvaltningsplana gått inn på som
ei langsiktig målsetting, at oppgjØret for vill-
reinjakt skal gjBres opp etter vekta på det fel-
te dyret. Villreinområdet er nå inne i ei
<utprøvingstid> med ulike betalingssystemer
i bruk og vi har bedt sekretæren fbr to større
rettighetshavere i området (Alen fjellstyre og
Haltdalen fjellstyre), Terje Borgos, fbrtelle
om ordninga de praktiserer (side 10).

Erfaringene så langt er positive. Fjellstyre-
ne vet nå med sikkerhet at de får innrappor-
tert riktige slaktevekter fbr de skutte dyrene.
Fjellstyrene har videre erfart at slaktevektene
for de ulike grupperinger er redusert. Avsky-
tingen synes derfor å ha kommet mere over
på <minusdyrene>> i bestanden i forhold til
tidligere da <plussdyrene> ofte ble beskattet.
Jegerene synes også å ha godtatt det nye opp-
gjØrssystemet. De påpeker at de nå får betale
for det de tar ut, noe som oppfattes som en
rettferdig ordning. Det vil også være riktig å
påpeke at det er kommet signaler fra enkelte
jegere om at priskurven bør være brattere
(stØrre prisforskjell mellom små og store dyr).

ffua sf,ier med rei-
nen i Blefielt?

Dette spørsmålet kan en stille seg
når en ser fellingsprosenten i 1991
ligger på 207ot. Kvota var satt til 35
dyr, men bare J dyr ble felt; 2 dyr i
Rollag kommune, 2 i Flesberg, 1 i
Notodden og 2 dyr i Tinn. Det er
forsøkt med telling av reinen. men

noen god telling har det ikke lykkes
å få foretatt. På det meste har det
blitt funnet 130 dyr, ei telling som
ble utført av YFS, Saggrenda, 9/10-
I0/IO-91. Alle dyra ble funnet i
området Vasshullet-Langevann-
Gunulvsbu. Målsettinga i driftspla-
nen ligger på 150 vinterdyr.

Villreinnemndas leder, Kåre
Fekjan. Kongsberg. som også er
oppsynsmann for området, er av den

formening at totaltallet av rein må
ligge nærmere 250 dyr! Det jobbes
for tiden med ny driftsplan (1991-
2000). Noen rettighetshavere Ønsker
å bruke sine arealer til hytteutbyg-
ging og dermed fortrenge villreinen
fra ytterligere områder i Blefjell.
Hvor skal den fåtallige stammen
finne livsrom i framtida?

Jon;1.
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