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Nok et år er gått, og sjelden har vel villrein fått
større oppmerksomhet i media enn siste vinter.

Når det gjelder vårt største villreinområde,
Hardangervidda, har en rekke folk knives om å ha
det største hjertet for villrein, slik at de kan få
gjennomgangstrafikken nord eller sør for vidda, alt
etter hvilket distrikt de sokner til ... Og nok en gang
blir det satt fokus på vinterbeitene.

At nordsida av Riksveg 7 er sterk preget av
vestlandsklima og huser landets sjette største isbre,
snakkes det mindre om. Eller er det slik at
reinlaven har begynt å finne fotfeste på
Hardangerjøkulen?

Vi som bor i utkanten av nordvidda, kjenner oss
ofte ikke igjen når argumentene hagler. Det vi vet,
er at bestanden, som er langt mindre enn tidligere
antatt, for det meste har holdt seg på den sørlige
del av vidda helt siden midten av åttitallet. Det er
også her det er minst menneskelig ferdsel.

De siste par årene har en god del rein beveget
seg nordover som en del av dyras naturlige
beitesyklus. At Riksveg 7 har negativ effekt, både
på trekkmuligheter og beitene nærmest vegen, er
det ingen tvil om i fagmiljøer. Vinterstenging eller
ikke, under alle omstendigheter kommer
vegstandarden til å bli et resultat av helhetlige
samfunnsmessige interesser.

I dette bildet savner jeg en debatt om miljøtiltak
som kan sikre viddas funksjonalitet, ikke bare
vinterstid, men i et helårig perspektiv, slik at de rike
sommerbeitene rundt Hardangerjøkulen igjen blir
tatt i bruk. Gamle jegere blir drømmende i blikket
når de tenker på jøkulbukken. Ja, du leste riktig:
Tunneler. Statens vegvesen, Hordaland, la i sin tid
fram et forslag til helårsveg med fire tunneler, noe
som både vil lette brøytingen, samtidig som det vil
være mulig å sikre reinen en mer helhetlig bruk av
vidda enn tilfellet er i dag.

Kostnadene er for peanøtter å regne i forhold til
Lærdalstunnelen. Men for å få en miljøgevinst i
forhold til villrein, betinger det at gjennomgangs-
trafikken virkelig styres gjennom tunnelene, ikke
slik som Fylkesveg 243 som nå lanseres som
«turistveg» i tillegg til Lærdalstunnelen. Vegstump-
ene utenfor tunnelene bør kun være for bruksbe-
rettigete og forøvrig stenges med bom.

Det vil likevel være mye å se for dem som
ønsker å oppleve vidda fra bilvinduet. Samtidig
trengs det også noen forvaltningsmessige grep for
at dyra skal trekke tilbake til jøkulområdet.
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Villrein står i en særstilling på mer enn en måte,
blant annet er villreinjegerne de eneste som må
betale fellingsavgift til et nasjonalt overvåkings-
program. For andre hjorteviltarter er det nå
forskriftfestet at fellingsavgiftene skal gå til
kommunale viltfond.

Etter at sentrale myndigheter klarte å rasere
Tiltaksplanen som bidro til økonomisk sikkerhet for
nødvendige arbeidsoppgaver i det enkelte
villreinområde, har vi i skrivende stund fått et A-lag
og et B-lag. A-laget er de som er med i
overvåkingsprogrammet.

Det hjelper ikke B-laget et sekund om man har
aldri så godt grep om forvaltningen i A-laget!

Evaluering av bestandsresultatene på Hardanger-
vidda viser dessuten at det er behov for en kritisk
gjennomgang i deler av overvåkingsprogrammet.

Villreinrådet har arbeidet for at fellingsavgiftene
skal pløyes tilbake til det enkelte villreinområde
etter samme prinsipp som øvrig hjortevilt-
forvaltning. Miljøverndepartementet har lovet å se
på saken inneværende år.

De reduserte fellingsavgiftsmidlene er imidlertid
ikke nok til å ivareta forsvarlig drift av områdene.
Her må rettighetshaversiden, som har inntekter på
kortsalg, inn på en helt annen måte enn hva tilfellet
er i flere villreinområder. I en del områder er det
tradisjon for å ta «inngangsbillett» som sikrer en
bestandsforvaltning vi kan være stolte av.

Til tross for stor dugnadsinnsats er det dessverre

s p a l t e

ikke slik at alle gjøremål, pluss tekniske
installasjoner er gratis.

Når det gjelder forholdet til tamreinnæringen, er
det ingen grunn til å slå seg til ro med

Landbruksdepartementets vedtak om å nekte
Filefjell tamreinlag konsesjon til utvidet beiteareal.
De som har fulgt med, vil vite at saken er anket inn
for Kongen i Statsråd, noe som skjer svært sjelden
i vår tid. Saken som har pågått i fem år, viser at
tamreinsiden har liten forståelse for villreinens krav
til leveområde. Biologiske realiteter blir lett skjøvet
til side gjennom et finurlig lovverk som legger
villreinens skjebne i hendene på landbrukssiden.

Villreinrådet holder fortsatt press på våre
sentrale myndigheter og håper nå at den politiske

ledelsen er villig til å følge opp de internasjonale
konvensjoner Norge har ratifisert.

Jeg vil med dette få rette en takk til alle som har
bidratt til å bevare villreinområdenes funksjonalitet
i året som har gått, alt fra lokalpersoner som har
ytret seg i enkeltsaker til organisasjoner,
myndighetspersoner og forskere med hjerte for
villrein. Vi trenger dere! En spesiell takk går til Jon
J. Meli som lot seg overtale til å ta redaktøransvar
også for denne utgaven til tross for bebudet
avgang.

LEDEREN: Villreinrådets leder, Per
Aksel Knudsen, slik han nok trives best i

sin befatning med villreinen.
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Egentlig takka ”gammelredaktøren” for seg i 2001-
utgaven!  Derfor går jeg ikke på noen ny runde med
takkens ord.  Saken var nemlig den at ny redaktør
skulle inn og ta ansvaret fra og med 2002-utgaven.
Men så har ikke skjedd og det har sin bakgrunn i at
”Stiftelsen Elgen” (gir ut bladet Hjorteviltet) og
Villreinrådet i Norge (gir ut Villreinen), ønska å ha en
felles redaktør, noe som tilfeldighetene har ført til har
vært ordninga hittil.  Dermed måtte det til ei ny
utlysning av stillingen og det viser seg at en
ansettelsessak tar sin tid.  Men nå synes denne saken å
være kommet så langt, at vi muligens får med navnet
på den nye redaktøren nett i det bladet går i trykken!

_ _ _ _ _

Hele denne vinteren i 2002 har mint meg på at jeg
egentlig har slutta i redaktørstolen for Villreinen!  Hver
gang jeg har satt meg til ved PC-en har et gedigent
rosemalt trefat – laget i Rauland og overrakt meg på
Landsmøtet i Villreinrådet i fjor av villreinutval og
villreinnemnd på Hardangervidda, sagt tydelig fra om at
skribentvirksomheten for Villreinen er opphørt.

Når disse linjene skrives er det pussig nok 15 år og en
dag siden jeg skrev mitt første ”Redaktørens hjørne” i
Villreinen.  Da antyda jeg at de første av årets kalver
fødtes her i Forelhognaområdet.  Den gangen husker
jeg fjella lå rene og kvite rundt fjellbygda og jeg regna
med at noen av kalvene som fødtes våren 1987, kunne
maksimalt regne med å leve i 15-16 år framover.  Nå
har den tida løpt ut og la meg ta med symbolikken; jeg
har gjort min jobb for Villreinen gjennom et ”villreinliv”!

Men i dag – når de første kalvene fødes her i fjella i
år – er det ingen fjell å sjå.  Etter nesten bare
finværsdager i en hel måned, måtte været i løpet av
natta slå om til nordvest sterk vind og bløtsnø, det verst
tenkelige været for nyfødde kalver.  Hvert år disse
dagene og første uka av mai blir en gående og følge
med været, de nyfødde på snøfonnene i fjellet får mye
av ens tanker.  Men så er det også slik, at hadde ikke
denne dyrearten tilpassa seg de svært skiftende
værforholda i en kritisk fødselsfase, hadde den ikke
overlevd.  På den annen side er slikt vær bra for dem!

I en tid med stadig større aktivitetstrang blant folk,
stadig skal nye ting skal oppleves og oftere og oftere
legges opplevelsesformålet mot en viltart, ikke minst
villreinen.  Dårlig vær i kalvingstida holder nysgjerrige
folk vekk fra kalvingsområdene.  Men vi merker
tendensen; villreinen skal stresses både i paringstid og
kalvingstid, villreinen skal ”brukes” til sjølopplevelse og
i næringsøyemed til langt mer enn jakt.  Kanskje det er
like greit å domestisere den først som sist?  Eller

hvorfor kan ikke denne søken etter opplevelser med
reinen legges til tamreinflokkene og la villreinen få
leve sitt frie liv utenom jakttida?

FN har valgt 2002 som ”Fjellenes år”.  Etter det
jeg har lest og sett, er nok dette valgt for
menneskene.  Men vi burde vel knytte ”Fjellenes år”
opp mot villreinen også og la det bli ”Villreinens år” i
tillegg!  Villreinen har sitt hjem i fjellene og hvis vi
mennesker ikke klarer å leve med som en del av
naturen, la oss være så bevisste at vi er noen
ærbødige gjester i villreinens rike, men uten å la den
komme i kontakt med oss!

Det er sagt så mye om arealsikring til
arealkrevende viltarter, og villreinen er
arealkrevende.  Men å sikre arealer holder ikke hvis
den daglige, menneskelige bruken legger beslag på
de samme arealene.  Her må kunnskap inn i bildet og
skal villreinen ha muligheter til overlevelse, må
menneskene vike ved utnyttelse av sentrale områder
for villreinen.  Kunnskapen må bygge på hva
villreinen trenger av skjerma arealer og kunnskapen
må si oss hvor vi kan kanalisere ferdselen uten å
komme i kontakt med villreinen.  For holder ikke vi
oss borte fra villreinen, vil den i hvert fall holde seg
borte fra oss – men da spørs det om det er arealer
nok igjen for den til et romslig livsopphold.

Takk alle villreinvenner for godt samarbeide
gjennom mange år!

Jon J. Meli

R e d a k t ø r e n s  h j ø r n e
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Denne historia starter egentlig på forsom-
meren i 2001.  Min følgesvein på flere
reinsdyrjakter de siste åra, Per (Jordhøy),
skulle nedi Eikesdalen og presentere den
nylig utkomne boka han hadde skrevet om
Snøhettareinen. Jeg slo følge og vi hadde en
trivelig kveld sammen med et hundretalls
eikesdalinger. For anledningen vart sammen-
komsten arrangert ombord i ferja som i en
årrekke trafikkerte Eikesdalsvatnet før det
vart vegut-løsning i den trange dalen, og
denne kvelden og forsommernatta tok ferja
en ny tur innover vatnet.

Eikesdalingene har villreinfjell både på øst- og
vestsida av den stupbratte dalen de bor i og er i
sannhet noen hardbalne fjellfolk.

Heimturen la vi søretter dalen om Finnset og
fjellveien over til Aursjødammen. Finnsetstigene –
som i uminnelige tider har vært adkomsten til

østfjella for jegerne her sørligst i Eikesdalen – var
imponerende å skue i de hengebratte fjellsidene.

Etter at vi hadde kjørt opp på sørsida av dalen,
fikk vi på nordsida av dalen sjå flere reinsdyr-
flokker som beita.  Per vart oppglødd; her beita
deler av Snøhetta Vest-stammen – en delstamme
fra det tradisjonelle Snøhettaområde, som lever
stort sett avskåret fra sine frender i nord og øst.
Veststammen har et fantastisk fjellområde den
lever i og dyra er skye og vare for mennesker!

Søknad om jaktløyve
Per bestemte der og da at her i Vestområdet måtte
vi søke om jaktløyve til høsten! Han hadde trådt
sine barnesko – med utgangspunkt fra Kvita seter
ved Gautsjøen – i mange av disse fjella og noe
likere sted i den norske fjellverden fantes ikke i
Pers bevissthet ….

Søknad vart sendt til Lesja fjellstyre, og mens
denne var inne til behandling, vart 2001-utgaven av
Villreinen tatt fram igjen. Her hadde vi vært så
”forutseende” og tatt inn to artikler om nettopp
Snøhetta Vestområde.

Roy Andersen hadde skrevet om ”Bestandsut-
viklingen og reinsjakta i Snøhetta Vest”, mens
Per Einar Strand hadde skrevet om villreinjakt i
Snøhetta Vest og om noen av de utallige
kulturminner som finnes i dette storslåtte
fjellområde. I disse artiklene lå de fleste
opplysninger en eventuell ny villreinjeger i området
trengte for å bli kjent med forholdene. For en enda
mer utdyping av naturforhold og rein i området, var
det å gå tilbake til den før nevnte boka om
Snøhettareinen.

Fellingsløyve på simle/ungdyr
Med tid og stunder tilgodeså Lesja fjellstyre oss
(dvs. undertegnede) med et fellingsløyve på simle/
ungdyr – noe det også vart søkt om.

Per hadde mange gjøremål i begynnelsen av
jakttida og hadde derfor programfesta jaktstart for
vårt vedkommende fra mandag 27. august. Vi

Smertefull Lesja-jakt – med flaks!

Tekst/foto: Jon J. Meli

Turen var nøye planlagt. Og den var ambisiøs med hensyn til så
vel jakt som overnattingssteder og severdigheter. Et kranglete
redaktørkne gjorde at opplegget måtte endres, men med litt
flaks ble det rein – og tross alt en fin tur.

ENDE TIL VÆRS:  På nord-østsida av Finnsetgardene går fjella
ende til værs.  Her klorer villreinjegerne seg fram når de skal inn
i fjella på villreinjakt.  Oppe i brattfjellet ser vi de to
Finnsetstigene krysse fjellsida – her går folket opp og ned fjellet!
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hadde avtale om å møtes på Lesja om dagen.  Per
kom fra et møte på Reindalssæter i Tafjordfjella,
mens jeg måtte ta de godt tjue milene fra
Dalsbygda.

Å planlegge jaktstart i høytliggende fjellområder
mange uker i forveien, kan gi overraskelser
værmessig.  Dessuten hadde et kne hos meg
begynt å krangle utover ettersommeren – kunne
det være noen av de mange molteturene som ga
varsel om ettervirkninger?  Det merkelige var at
under den forrige Lesjajakta Per og jeg var
sammen, i 1998 i Ottadalsområdet, var det også en
fot som slo seg vrang – men den gangen en ankel!

Derfor var verken jaktlysten eller humøret på
topp om morgenen 27. august – etter ei
regnværsnatt uten like og med regn, skodde og
hard nordavind i vente de første dagene.  Men
avtale er avtale og på Lesja, som vanligvis er ei
nedbørfattig bygd, så det tålig bra ut; opplett, men
sterk vind.  Besøket hos fjellstyresekretær Kari
Lothe på fjellstyrekontoret ga en viss sitring av
spenning i kroppen; ho mente bestemt at vi ville få
fantastiske dager i fjellet med gode muligheter for
jaktuttelling.

Pers plan
Per hadde lagt opp et svært så ambisiøst opplegg

for turen.  Han hadde ordna med to dagers leie av
fjellstyrets bu ved Vangstjønne og det samme av bu
ved Langtjønne.  Han hadde også tegna inn på kart
mange titalls kulturminner som vi skulle sjå innom
på turen.

Utgangspunktet skulle være parkeringsplassen
ved Gåsbue ved Gautsjøen (del av den oppdemte
Aursjøen) med en gangavstand inn til første bua på
8-9 km og minst det samme til neste bu.  Som vert,
og en mann i sin beste alder med supert
treningsunderlag, hadde Per virkelig tenkt å få mye
positivt ut av jakta og fjellturen vår.  Men
dessverre, han hadde ikke rekna med at det var en
aldrende mann og dertil en med sviktende
undersåtter som skulle være med – noe som endra
turen betydelig.  Men etter kartet å dømme, var det
en helt fantastisk fjellverden han ville ta meg med
inn i!

Ved høgstdags den 27. august kjørte vi så over
opp Dalsida i Lesja, passerte Kvita seter på
vestsida av Gautsjøen, her Per hadde hatt så
mange fine barndomssomrer sammen med gardens
dyr og mor si.  Inne ved parkeringsplassen ved

FØRSTE DAGEN:  Jakta startet alt annet enn lystelig, men
allerede første jaktdagen – inne ved Vangsvatnet – falt simla.
På bildet ser en at gråværet ennå henger igjen i høgfjellet.
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Gåsbue var det knapt en håndfull kjøretøyer –
altså få reinsjegere i fjellet.  Det skjønte vi godt
årsaken til; nordavinden sto hardt på og regnbygene
kom vannrette fra Aursjøhøe.  All reinen som
tidligere på sommeren hadde stått i Lesjas heimfjell,
måtte da for lengst ha dratt nordover på vinden!

Vi finner fram til ei kriseløsning; Per ringer opp
sin kamerat Endre som har seter på Sørhella og
spør om vi kan overnatte der.  Dette ordner seg og
vi returnerer til en kvelds seteridyll.

Været bedrer seg
Til tirsdagsmorgenen har været bedra seg og vi
finner det brukbart å legge i veg stien fra Gåsbue.
Men nattens nedbør har hatt snø i seg og oppe i
Sjongshø ligger nysnøen.  Jeg har med gråhund-
tispa Laila og hun får sin rikelige del av oppak-
ningen på ryggen.  Men allerede når vi passerer
Vangsåe kjenner jeg kneet heller skulle ha fått vært
i ro.  En litt tung ryggsekk gjør ikke saken bedre.

På oppturen langsmed åa må vi ta det med ro –
heller nyte de saftige klasene med blåbær som står
i bakkehellingene. Det vedvarende regnværet som
har vart, gjør at overflatevatnet har tatt veistien til
bekkeleie og det er glatt og bløtt å gå. Vangsåe
buldrer nesten vårdiger oppe ved Geitholet, ei jette-
gryte i elva med bratte fjellvegger rundt. Og den
alltid fugleinteresserte Per beretter om en god rov-
fuglbiotop her i Geitholet, ofte med hekkende fugl.

Videre går stien skrålies nordvestover , bløt og
med steiner i.  Jeg kan ikke unngå å støte den
vonde foten mot steinene og det jager en smerte i
hele foten for hver gang. Jeg ser trøstesløst på
jaktturen og Per undres om vi må snu og oppgi det
hele.

Vi ser nå godt de mektige fjella rundt Vangs-

vatnet; Vangshøe, Blåhøe, Storhøe (1868) og Store
Buahøe, alle med nysnø langt nedover fjellsidene.
Nei, her må en bare bite tennene sammen og la
smerter være smerter, fjellene lokker alt for mye til
at en kan snu!

Tverråe blir første stopp, bare knappe to
kilometer fra Vangsosen.  Den vanligvis vesle
bekken går flomdiger, det er ikke å gå over hvor
som helst.  Ganske mange sauer beiter på begge
sider av å-møte mellom Tverråe og Vangsåe.

Kontakt med rein
Her finner vi oss en god kvilplass i godt lye for
nordavinden og bygene som fortsatt kommer – men
nå med lengre og lengre opphold mellom hver.  Vi
prater om løst og fast, lar blikket følge fjellrandene,
uten liksom å feste det mot noe bestemt.

Men der mot himmelen i vest – var det ikke noe
som rørte på seg?  Jeg spør Per om han ser noe ,
men nei.  Da må kikkerten fram og da ser vi dyra.
Ikke mange riktignok, men 10-15 reinsdyr på ivrig

I BESTE ALDER:  Kjeven fra simla vitner om et dyr i sin
beste alder, ingen vesentlig slitasje på tennene.

NATURSKJØNN:  Kvile-
dagen min inne ved
Vangstjønne er helt
naturskjønn.  Klar fjelluft,
lett krusning på tjønna,
trivelig selskap av sauer,
og rein så jeg hele
dagen!
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matsøk etter en høyderygg mot Storranden.
Knappe kilometeren unna og enda vanskelig å sjå
med blotte øye.  Holder de kurs mot vinden?  Nei,
de synes å ville slå seg til ro på høyden – ikke rart
det forresten, herfra har de kontroll med
omgivelsene!

Skulle det bli så enkelt å felle rein i det
vanskelige Vestområdet som har en fellingsprosent
på rundt 60?  Men vi forskutterer ikke noe, blir
sittende og veie for og i mot om vi skal stille innpå
eller bare bli hvor vi er og følge med dem i
kikkerten?

Elvene som buldrer framfor oss vanskeliggjør
saken.  Å vade dem i den strie strømmen er ikke
enkelt.  Ingen av oss har gummistøvler, men jeg
har ei god løsning med min borrelåsing av
benklærne over skoene og da holder de vatnet til
knes.  Blir vi sittende her vi er, har vi vinden rett i
ryggen og kommer dyra opp mot vinden, vil vi lett
værstrø dem.

Endskapen på vår taktiske vurdering blir at vi
skal gå på lesida av dyra og komme opp bak dem.

Innpåstilling
Per hopper lett fra stein, mens jeg må finne solid
fotfeste i elvebotn.  Men endelig kommer vi oss
over og Per tar begge sekkene og elghundtispa.
Jeg har nok med å avansere fram lett til beins.  Vi
følger ruta som planlagt og Laila markerer godt når
ho kommer i værdraget fra dyra.  Jeg er klar over
hvor sky og oppmerksom Snøhettareinen er og
opptrer deretter; passer på å holde meg lågt i
terrenget hele veien og trekker til slutt opp mot
vinden.  Fastpunktet hvor jeg så dyra sist finner jeg
igjen, men tomt for dyr.  Ikke har vi strødd dem,
men hvor har de trekt?  Det naturlige blir å søke
med kikkerten mot vinden – og ganske riktig; helt
oppe mot Vangsåe har de kommet.  Er på raskt
beitetrekk mot elva, går over den og blir værende
på noen flater inne ved Tverråe.

Per kommer helt i harnisk over at vi kunne være
så dumme og begynne å gå mot dyra.  – Vi burde
da ha lært av gammelkarene jaktmåtene de brukte.
De satt bestandig og venta til dyra kom til dem!
Jeg forsvarer løsninga vår med at vi kunne ha
værstrødd dem hvis vi i den sterke nordavinden
skulle ha holdt oss i front av dem!  Men nei, Per er
påståelig, nå må vi ta i bruk igjen tradisjonene som
har gått fra jegergenerasjon til jegergenerasjon om
å passe opp dyra på deres trekkruter!

Sjøl om dyra ”våre” nå har slått seg til ro i
kursretninga vår mot Vangstjønnbua, orker jeg ikke
å gå ned igjen fra høydene og vasse den strie
Vangsåe.

Vangsosen og Vangstjønne
Dette er første dag av jaktturen vår og her er vi i
sentrale villreintrakter så det vil sikkert komme
flere sjanser!  Vi bestemmer oss for å gå beineste

leia mot Vangsosen der det er lett å komme over
elva   Jeg tar igjen sekken min, mens Per beholder
bikkja ettersom ho er hard i bandet av reinslukta.

Per går fortere enn meg og blir straks 40-50 m
foran.  Jeg tar det svært med ro og nyter å sjå nye
trakter.  Per velger leia langsmed en rande, men
plutselig bråsnur han og kommer springende
tilbake.  Jeg skjønner noe er på gang og vrenger av
meg sekken og står med geværet i handa når han
opphisset kan berette om en liten flokk dyr rett bak
haugen – på trekk av kursretninga vår!  Jeg kravler
meg opp på randen og har flokken, 12-15 dyr av
simler og kalver og en ungbukk bare 60-70 m
utafor meg.  De er på raskt beitetrekk og vil raskt
passere den gunstige posisjonen jeg ligger i .
Prøver å holde siktet mot ungbukken, men han går
for tett sammen med andre dyr, så jeg legger siktet
over mot det bakerste dyret, ei simle som kommer
fritt.  Skuddet går umiddelbart og dyret går rett
ned.  Jeg blir liggende ei stund, men forundres over
av de andre dyra ikke farer ut i vill fart etter
skuddet.  Kunne godt ha felt flere dyr fra samme

KJØTTET URES NED:  Per urer ned kjøttet.  I disse
traktene er korpen pågående og det lusker også noen
jerver i fjellet.
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PÅ SVØM:  Da vi er på heimveg torsdags morgen og skal komme oss inn på stien nedover fra Vangsvatnet, kommer en liten
reinsflokk på knappe 30 dyr oss i forkjøpet og legger på svøm over like ovafor Vangsosen.

plassen.  Men omsider er de kommet såpass
langt vekk, at jeg kan gå ned til Per. Han står som
et spørsmålstegn og undres på om jeg har bomma,
eller om skuddet gikk av for meg ettersom det
smalt så raskt? Jeg kan berolige kompisen med at
dyret ligger rett bak haugen og at jakta på denne
turen er over.

Sånn er det å ha flaks på en dag en ellers er lite
gangbar i fjellet. Det er små marginer som avgjør
om en har hellet med seg i villreinfjellet! Vi
fabulerer om hvis vi hadde gått sammen, da hadde
vi sikkert gått og prata og dyra ville ha hørt oss og
dratt sin kos. Eller om Per hadde gått oppe på
randen i stedet for nedenunder. Dyra ville da ha
sett han og da også blitt skremt. Men det viktigste
for villreinjegeren er alltid å ha kontroll med
terrenget og med hvorfra vinden kommer. Være
den som først oppdager noe!

Trivelig kveld
Det lir alt mot kveld, men vi har alt under kontroll.
Slaktinga er rutinearbeide og bare tre km lett
terreng fram til Vangstjønne. Kula har smadra
hjerte og dyret gikk rett ned! Kan det være en
årsak av at dyret var intetanende om jeger og
skudd? Ellers har jeg ofte opplevd at dyr med
hjerteskudd har løpt 30-40 m før de stuper.

Vi tar oss tid til å legge kjøttet utover steiner for
avkjøling og hinnedannelse. Til slutt finner vi en fin
lagringsplass mellom steiner og legger ei solid
steinhylle over. Her er vi i jerveland så den
krabaten kan godt supplere med litt ferskt
reinskjøtt.

I det vi går fra skuddplassen hører vi et einslig
geværskudd i retning Tverråe. Vi tenker det
samme; nå smalt det på et dyr i den vesle flokken

som dro over dit! Men vi aner også at denne
jegeren, hvis han skal ned til Gåsbue om kvelden,
vil få problemer på grunn av mørket. Men dette vet
vi ikke noe om, kanskje han ligger i telt for den saks
skyld?

Vi følges nedover til Vangsosen og Per forteller
om traktene her omkring.  Ytterst på en lang tange
i Vangsvatnet ligger ei bu og Per kan fortelle at
eieren av den kommer fra min heimbygd, inngifte
som han er til denne naturherligheten.

Over Vangsosen går det greit og herfra og
nordover rasker Per på for å fyre opp til jeg
kommer etter. Mot kvelden klarner himmelen og
det blir et skarpere drag i lufta. Uværet har stilna
og det lager seg til ei kjølig natt og fin neste dag.
Utover kvelden har vi det utrolig trivelig i ei varm
bu, sitter og døser og lar en god tretthet sige
innover oss. Vi planlegger mårrådagen.
Bestemmer at foten min skal få kvile, mens Per tar
simla og går ned. Han skal sette igjen sekken sin
for å være klar til å ta sekken min ned neste dag.

Onsdagen
Sånn blir det. Tidlig om morgenen tar Per med seg
litt utstyr og legger i vei framover mot
slakteplassen.

Jeg får ganske raskt om morgenen mye besøk!
Fra mange kanter kommer sau rekende mot bua.
De går rake veien til saltplassen like ova bua, men
der er det tomt. Men sauen vet hvor saltet er
lagret. De kliver oppetter noen vedsekker som er
lagra ved sørveggen og riktignok, oppå der ligger
saltsteinene!

Jeg hjelper dem i deres trang etter salt, tar ned en
stein og legger oppå saltplassen og utover
formiddagen holder et tredvetalls sauer til rundt
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bua. Det er kjærkomment å ha sau rundt seg i
fjellet. Utover dagen blir det varmt, nesten skyfritt
og blikkstille. Ganske tidlig dukker tre reinsdyr
fram på sørsida av Vangsvatnet. Følger dem godt
med kikkerten fra Vangstjønne. Det er bukker som
tar det svært med ro, bruker nesten hele dagen på
å forflytte seg en kilometers vei sørover – nå har
værtrekken snudd fra nord til sør.

Ingen jeger finner veien inn til Vangsvatnet denne
dagen – helt stille – nysnøen som i går lå i fjella
rundt, blir borte utover dagen.

Jeg rusler langsmed vatnet, ligger og mediterer
på ei varm lavmatte.  For laven har kommet tilbake
her. Etter en total nedbeiting på 50-60-tallet, er det
igjen vintermat til reinen i Snøhetta Vest! Jeg har
aldri vært i Syden, men mener nå at likere enn inne
ved Vangstønne en slik dag, kan en ikke ha det!

Mot kvelden kommer Per oppover igjen, svetten
siler men sliten er han ikke. Det har gått greit.
Han tok en anna vei ned enn vi kom opp, og
etterpå kjørte han til Sørhella og hengte kjøttet opp
i et uthus. På opptur igjen fikk han forklaringa på
skuddet vi hørte kvelden før. Jo, nedafor Tverråe
traff han en jeger fra Østfold som hadde jaktkort
på Dalsida fra Lesja fjellstyre. Og inne ved
Tverråe hadde han kvelden før felt en riktig pen
bukk på sitt ”Fri dyr”-kort. Om det hadde blitt seint
for han kvelden før? Jo, hadde han ikke hatt med
seg lommelykt, hadde det blitt store problemer!

Om kvelden prøver Per fisken i Vangstjønne,
men ikke et napp på runden rundt tjønna. Seinere
utpå kvelden når en nesten full måne kravler seg
opp Vangstind – rett i sør – og speiler seg i Vangs-
tjønne, vaker fisken! Mørket fra vestlandet brer
seg utover tjønna, men utpå, der månen slipper til
med lyset, brer vaka seg sirlig i den blikkstille
høstkvelden.

Farvel til Lesjafjella
Om torsdagen er det blitt litt mer gråvær igjen, alt
har stemt etter værmeldinga denne gangen.  Vi
rydder opp etter oss og trasker veistien nedover
igjen.  Per bærer sekken, jeg har ansvar for kun
gevær, kikkert og fotoapparat.

Sannelig, denne dagen får vi igjen sjå rein.  I det
vi skal svinge ned veistien nord for Vangsosen,
kommer en liten reinsflokk oss i forkjøpet og legger
på svøm like ovafor osen og går i land på sørsida.
Her blir de gående på ei myr og beite
starrvegetasjon og siv.  Her blir de værende så
lenge vi kan sjå dem fra veistien.  Er det ingen
jegere i fjellet i dag heller?

Vi er så fornøyd med turen der vi saktelig tar oss
nedover.  Kneet er verst å bruke i unnabakke, men
uten sekk og med forsiktighet går alt greit.  Vi
kommer igjen nedi blåbæra og må bare ta oss noen
munnfuller.  Ved brua over Vangsåe ligger et
sauekadaver og det lukter noe vederstyggelig.  Har
jerven vært her også?

Skritt for skritt nærmer vi oss bilen.  Det er
bestandig godt, men også noe vemodsfullt når det
nærmer seg slutten på en fjelltur.  Godt å kjenne
god trøtthet i skrott og lemmer, men også litt sårt å
forlate en skjønn fjellverden, uten å vite om en
noen gang kommer dit mer!

Vi er ved bilen og der står nye jegere klare til å
dra ut i felten.  Men denne gangen møter vi
jervejegere!  Fellingstillatelse er blitt gitt på jerv i
Aursjøhøe, her denne fjellets vandrer har funnet et
godt spisskammer!

JERVEJEGERE: Vel nede
ved bilen igjen, møter vi to
andre jegere som er på tur

innover, men denne gangen
jervejegere!  Fra venstre Olaf
Utgård og Gudmund Skotte.
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Regnet sildrer ned og skodda henger tungt
ned over Borgegrend. Merete er lite lysten
på å stå opp og dra til fjells på reinsjakt ei slik
trøstesløs morgenstund – dessuten hevder
hun, ofte med rette, at reinsjakta gir ikke
uttelling før det lir ut på dagen!

Her må det opplysende forklaringer til før leseren
kommer inn i situasjonen! Borgegrend finner vi i
Nore og Uvdal kommune i Buskerud og som
odelsjente til Nord Ødegården i denne vesle grenda

inne i skogen, finner vi denne morgenen midt i
september 2001 Merete Landsgård – 26-åringen
som mangler ett reinsdyr på å ha fylt opp dusinet.

Jaktdebut på Hardangervidda
Merete åpna villreinjaktkarriera si på Hardanger-
vidda, men har sida flytta over på et østligere
terreng, Norefjell-Reinsjøfjell, med villreinjaktene
sine. Fra ho som attenåring felte sitt første dyr, ei
simle, inne ved Langesjøen på Øvre Numedal
statsallmenning, langt inne på Hardangervidda, har
det blitt mange fjellturer etter villreinen.

Og nå er ho den fullbefarne villreinjeger og også
elgjeger. Ikke dårlig i en alder av 26 år! Og under

Dusinet fullt for Merete!

Tekst og foto: Jon J. Meli

«Far og datter ligger side om side. Jaktsituasjonen er helt
perfekt. En storbukk er med flokken, ellers er det flere
småbukker som har feid gevirene, noen av simlene har
også feid, men ikke alle. Alle kalvene har bast på horna...»

ETTER SKUDDET:  Far og datter etter skuddet. Far Øystein kan være stolt av datter Merete som villreinjeger; korrekt
innpåstilling og dyret rett ned med ett skudd. Merete har grunn til å koste på seg et ekte smil.
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ei av jaktene i 2001 fikk vi altså være med henne til
fjells – på kvota gjensto fremdeles ei simle. Men så
var det dette med et trøstesløst jaktvær en mørk
høstmorgen. Mens en tidlig frokost vart fortært,
hørte vi sildringa av vatn og ei tidlig værmelding
forsterka inntrykka av en heller dårlig fjelldag.

Men jaktplanen var lagt, far Øystein var
oppdatert på hvor deler av Norefjell-
Reinsjøstammen befant seg og sånn som
vindretninga hadde vært de siste dagene, var en
avhengig av bruk av spesialavtaler. For Meretes
jakt var avtaler i orden med rettighetshaver i Flå
kommune.

Kunnskap om Norefjell-Reinsjøfjell
Merete stiller ikke med blanke ark i kunnskap om
Norefjell-Reinsjøfjellreinen. I det Landsgårdske
hjem har denne reinen vært et nesten daglig
samtaleemne i over en ti-årsperiode. Far Øystein
var med i opprettelsen av villreinområdet og etter
at Villreinutvalget kom i funksjon fra 1993 har han
vært formann i utvalget. Helt unaturlig var det da
kanskje ikke, at da Merete skulle velge tema til sin
kandidatoppgave i ”Landskapsforvaltning og
planlegging” ved høgskulen i Sogn og Fjordane,
måtte det bli noe om villreinen på Norefjell-
Reinsjøfjell! Og ganske riktig; våren 1999 forelå en
tilstandsrapport om Norefjell-Reinsjøfjell-reinen,
basert på en sammenstilling av tilgjengelig
kunnskap. Og sida Merete i 1999 avslutta sin
utdanning ved høgskulen i Sogndal, har ho årlig
oppdatert seg på utviklinga i et av våre yngste
villreinområder; Norefjell-Reinsjøfjell.

Jaktstart
Etter vedvarende sørlige og litt østlige vinder
denne høsten, holder villreinstammen fortsatt til i
Norefjellområdet. Nå ja, så avhengig av vinden
som andre villreinstammer, er ikke denne reinen,
bruker skogsområdene mye og blir gående og tusle
i skjul i barskogen.

Nå i midten av september burde de snart starte
på trekket fra Norefjell til Reinsjøfjell. Men ingen
har enda observert noe trekk over veien fra
Eggedal til Bromma, så derfor blir det for Merete å
nytte ut spesialavtalen. Flå kommune går med en
liten flik av sitt terreng over veien og inn til
Reinsjøen. Her ved Flenten på overgangen over
veien, stopper vi og sjekker med kikkerten om
dyretrekket er på gang, men nei, helt rolig. Da er
dyra fortsatt der Øystein mener de skal være.

Vi fortsetter ned til Bromma, søretter til Flå og
opp en lang privat skogsvei. Her er det masse av
dyrespor i veien, så vona stiger om et plutselig
møte med reinen. Men nei, denne dagen må vi nok

til fjells for å treffe på den.
Øystein har mobilkontakt med oppsynet som kan

fortelle om reinsfall på Eggedalssida – har reinen
begynt å trekke så vi har kjørt for langt? Mye kan
skje over natta når reinen først har bestemt seg for
å trekke. Vi kjører til Åvestrudseter og etter bare
få hundre meter er vi inne i snaufjellet. Her er
været helt annerledes enn det vi starta med fra
Borgegrend, regnet har gitt seg og skodda er delvis
borte. Riktignok henger noen skoddeslør igjen i
fjella vestover, men i østfjella er det mye lettere.
Noen regnbyger feier over fjellet, men de når aldri
oss. Stemningen blir en helt annen enn ved en
regntung morgenstund og alle ser vi fram til en god
dag i fjellet.

Dyr i sikte
Kikkerten – villreinjegerens beste venn – brukes
flittig. Myrer og glesne skogtanger inn i fjellet blir
saumfart, for så å rettes mot åpne fjellet. Og der –
mot og over Tollefsrudnatten glir en liten reinshop.

EN DEL FOR MYE:  Under utvomminga får Merete brått hånd om
en innvollsdel ho aldri har kjent før! Etter hvert blir ho sittende
med ei ”cyste”, men som ho egentlig ikke vet hva er. For
sikkerhets skyld; næringsmiddelkontrollen skal få uttale seg.
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Den har kurs mot Eggedal og helst skulle vi gått
inn derfra for å komme i kontakt med denne.

Sindige Øystein lar seg ikke affisere av at
dyrehopen er på vei fra oss, han mener det må
være igjen dyr østover og i de opprevne nordlige
deler av Gråfjellet. Merete har lært alt om
villreinjakt og reinens atferd av faren, så ho
protesterer ikke på at vi velger en annen kurs enn
der vi så reinen.

På myrhalser og i kjerr innover fjellet står ennå
mye molte saftig gule – i midten av september –
det finnes ikke antydning til at det har vært folk her
og plukka. Mange åpne myrer er dekt av
overmoden molte, det er tydelig at molteåret 2001
også har slått til i Norefjelltraktene.

I brattkneppene opp fjellet tar vi det rolig. Noen
få rypejegere er på farten, men det store rypeåret
tyder det ikke på å være, bare noen få haglskudd.
Vi finner rikelig med sporavtrykk av rein i
terrenget, så her må det ha vært rikelig med dyr i
jakttida. Terrenget er utrolig spennende terreng å
gå i. Plutselig kan vi ha dyr på nært hold.

Der ligger det dyr…
Øystein vil gå inn til noen tjønner – Vollebekk-
tjønnene – hvor det er en svært variert topografi og
et rikelig beite. Her er det steinurer hvor det er
vanskelig å oppdage reinen, her er det utpreget
grepplynghei med steingrupper og blokker strødd
utover. Tjønnene ligger i et sluktdrag som strekker
seg over flere km. Jeg går litt bak far og datter og
ser de brått siger ned i knestående. Rett foran oss
har vi ei av tjønnene og de har fått øye på en liten
flokk som ligger på andre sida av tjønna. Godt gjort
å oppdage dyra der de ligger med en vekslende
fargebakgrunn og med stein rundt seg. Merete
bestemmer sjøl hvordan ho vil ”angripe” jakt-
situasjonen. Med kikkerten ser vi 11-12 dyr og blant
disse flere simler – som er lovlig til kortet til
Merete. Etter litt rådslagning med faren bestemmer
ho seg for en liten høyderygg 30 m lengre framme.
Med kryping og åling som framrykningsmåte, blir
ho liggende lenge framme på høyderyggen. Bruker
kikkerten og sikter med geværet, men noe skudd
kommer ikke. Omsider kommer ho krypende
tilbake. Avstanden er for dryg og rett foran ligger
tjønna så her må det en omgående bevegelse til.
Etter litt vurdering bestemmer Merete seg for å
avansere i høyre flanke, i skjul av et
terrengframspring og såpass langt fram, at de når
midten av vatnet.

Innpåstillinga går greit, flere av dyra har reist seg,
de har nok sett noen små bevegelser mot slutten av
innpåstillinga. Men Norefjellreinen er temmelig vant
med mennesker og har tamreinblod i årene, så den
vurderer nok situasjonen nøye før den tar ut. Far
Øystein har et kalvekort på lomma, men her er det
dattera som har 1. prioritet på skuddsjanse.

Ett skudd…
Far og datter ligger side om side. Jaktsituasjonen er
helt perfekt. En storbukk er med flokken, ellers er
det flere småbukker som har feid gevirene, noen av
simlene har også feid, men ikke alle. Alle kalvene
har bast på horna. Blir det vanskelig for Merete å
plukke ut simle når noen har feid og andre ikke?
Sola har brutt igjennom og det er en fantastisk
jaktsituasjon far og datter er oppe i. Brått smeller
det et skudd fra Merete. Ei frittgående simle går
opp på bakbeina, faller ned og blir liggende. De
liggende dyra reiser seg, blir stående, men
begynner smått i senn å trekke oppover høgda.
Øystein avstår fra å felle kalven, da han ser en av
de mindre bukkene halter noe. Han vil sjekke hva
denne skaden består i før han feller kalven. Vi blir
liggende til dyra har trekt ut av syne, deretter går
Øystein etter for å avklare forholdet med den
haltende bukken.

Slakting
Merete er ekstra blid – nå er dusinet fullt! Et
perfekt skudd og nå begynner jobbinga, en jobb ho

ET PREKTIG DYR:  48 kg kjøtt av ei simle, det er et prektig dyr,
det. Merete tørker alt blodet av kjøttet før det legges utover steiner
til en tørk og hinnedannelse. Kjøttebehandlinga er svært viktig,
har Merete lært av far Øystein.
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må gjøre helt aleine. Men aller først; fram med
kortet, skjæring og en del av dette festes til geviret,
ho hadde valgt et dyr som så vidt hadde begynt
feiinga. Dernest – på pertentlig vis og som ei
kvinne seg hør og bør – fram med sirlig innpakka
slakteutstyr og pent lagt fra seg i lyngen, innpakka i
et tøystykke. Jeg minnes utallige møter med jegere
i slakteprosessen som slenger fra seg sin eneste
medbrakte kniv og knapt finner den igjen!

Jo, det er far Øystein som har lært henne opp til
å jakte, til å slakte og ha orden på utstyret, betror
ho meg. Lærdommen har ho tatt til seg og uttaing
av vom og innmat går så greit. Men brått får ho et
betenkt drag i ansiktet. Jeg ser ho jobber med en
innvollsdel som er fremmed for henne. Den ligger
høgt opp mot ryggen og etter hvert når ho har den i
handa, er den også helt fremmed for undertegnede.
Når den ligger i handa hennes, er den flere ganger
større enn et hjerte – merkelig! Vi skjærer den opp
og ut renner veske.  Inni er det fullt av små rom,
atskilt av tynne, nærmest vevlignende vegger. I vår
uvitenhet mener vi det må være ei cyste, men da
den er helt innkapsla, mener vi også at den er helt
ufarlig. Men næringsmiddelkontrollen vil bli
kontakta, forsikrer Merete.

Etter hvert som hver legemsdel blir partert fra,
tørker Merete av dem blodet med filla ho har med
til denne bruken og legger delene utover en stein
for tørking og hinnedannelse. Jo, jenta kan å
handtere kjøttet i fjellet så det ser delikat ut når det
senere henges til modning!

Velvære...
Mens Merete holder på med slaktinga, hører vi et
skudd ganske langt i nord for oss. Vi antar det er
Øystein som muligens har felt kalven. Og mens

FULLBEFAREN: Sjøl
om Merete er vever,
bærer ho godt en 50
kg sekk. Ho er full-
befaren villrein-jeger;
drar sjøl til fjells, feller
dyr, slakter og bærer
fangsten fram til bilen.

Merete ordner opp på slakteplassen, tar jeg meg en
tur langsmed et par tjønner for å sjå etter han.
Mellom tjønnene er det en høyderygg og hit opp
søker jeg. Å du verden, her går det reine reinstien
over, hardtrakket som den er og med helt ferske
far i. Utsynet er fantastisk, mens nærområdet er
reine naturperlene. Søretter speiler sollyset seg i
tre tjønner og alt er så vakkert. For en kontrast fra
en regntung morgen til småkrusende og blinkende
fjellvatn noen timer seinere!

Øystein kommer tilbake, i ryggsekken ligger
kalven, bukken klarte seg bra sjøl.

Vi har fortjent en matkvil nå og hva kan være
mer avslappende enn en kvil når en vet jakta har
gått så godt, at kjøttet ligger der og godgjør seg i
solskinn og en svalende vind og når vi vet at
bæringa ikke er så alt for lang og bare unnabakke
ned til bilen.

Merete og Øystein føler det samme med å være
villreinjegere, her fornyes kropp og sjel med
herding og nye inntrykk og heim fraktes den
reineste mat som finnes.

På de noe spinkle skuldrene til Merete kan
sekken godt veie opp til 50 kg, men det ser ikke ut
til å tynge odelsarvingen til Nord Ødegården.
Denne simla veier 48 kg og sånne tunge simler er
det få villreinområder som har.

Og det må jeg si; Merete har både
forvaltningskunnskapen og jaktkunnskapen om
villreinen i orden, så her – når vi eldre mannfolka
blir for gamle og trege til å skjøtte villreinen på
beste måte – kan vi endelig få ei jente fremst i
forvaltningsarbeidet!
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DNT’s årbøker har formidlet mange fine skildrin-
ger fra fjellivet. Her kan du finne alt fra artikler
med faglig tilsnitt til turreportasjer og jakt-
fortellinger. I 1924-utgaven kom jeg over en fin
sak om reinsjakt i Snøhettaområdet, skrevet av
den kjente fjellmannen Harald Loennechen. Han
var forretningsmann i Kristiansund, ihuga
turistforeningsrepresentant og samtidig ivrig
jeger. Her kan du i et utdrag fra innlegget lese
om hvordan han opplevde reinsjakta i
Åmotsdalen i 1923.

“Anstrengende er rensjagten...»
”I september sidste høst (1923) var Ingebrigt Ivareng
og jeg oppe i Aamotdalen paa rensjagt. Til at begynde
med fik vi snestorm; men i løpet av uken blev der da en
del rigtige godveirsdage, til dels ogsaa med skyfri him-
mel.
   En herlig dag gik vi ind Langvassdalen, svinget op
Skaret mellom Svonaatinderne, saa ned Store-Stygge-
Svonaadalen og op forbi Hættepynterne og til

Reinheim. Vi brukte 5 timer dit; fra Reinheim og til
Aamotdalen brukte vi 3 timer. Vi maatte dog gaa hurtig
for at komme hjem før mørket, og man bør paa denne
rundturen regne 10 timer. Der er rigtig urent lende
rundt Snehætta. Ren saa vi heller ikke den dagen, kun
spor; men den næste dag fik vi et dyr hver, og dagen
efter den igjen 2 dyr hver, derav to store bukker. An-
strengende er rensjagten, og mange dyr er der heller
ikke at se nu; men en faar da komme rikelig omkring og
bli kjendt i terrænget, og mangen vidunderlig utsigt blir
en til del. Jeg husker, jeg laa i timevis i herlig
middagssolskin og passet paa 2 storbukker, som laa ute
paa en snefonn og ikke vilde reise sig. Disse timerne er
uforglemmelige – vidunderlig blaa himmel over det
reneste hvite landskap, og de vakre, statelige dyrene
rolig bevægende hornene. Det var et eventyr, og jeg har
aldrig set fjellet vakrere solbeskinnet. Stilhet og fred til
skuddene smaldt – ingen uro, for de stupte straks
begge.
   Nu, vildt kan man ikke skaffe sig i turisttiden; men for
at turistene skal kunne skaffe sig litt mat, slap vi ifjor ut
3000 ørretyngel i vandet, og om nogle aar haaber vi at
ha den i matnyttig stand. I Aamotdalen er jeg sikker
paa at man gjerne vil opholde sig, for det er et ideelt
sted for fjellturer”.

Fra jakt l i t teraturens skattekiste I I I :

Paa rensjagt i Aamotdalen, 1923

«UHYRE MEGET SNE»: Billedet er tat fra Løftingfonnkollen mot
Skrimkolla (Storskrymten), altsaa mot nordvest. Man ser paa
billedet det meste av øvre Aamotsdalen, og hytten (Kr.sund Turist-
forenings) ligger under x. Lengst til høire ser man litt av Snefjell-
kollerne. Billedet er tat 6. september 1923 og viser at der var
uhyre meget sne det aar.

«Jeg husker,
jeg laa i timevis
i herlig mid-
dagssolskin og
passet paa 2
storbukker, som
laa ute paa en
snefonn og ikke
vilde reise sig.»

A v  P e r  J o r d h øy
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Når vi ser på årets fellingstall fra Setesdal Ryfylke
og Setesdal Austhei, kan en spekulere i hva som
har skjedd med reinstammen i disse to områda?
Den store villreinkommunen Bykle for eksempel,
er i ”fritt fall” i villreinsammenheng.  På fem år har
fellingstallet for Setesdal Ryfylke rast ned fra 1.135
felte dyr i 1997 til 322 dyr i 2001.

Fra Heibergs år først på 1900-tallet og utover, er
det Setesdal Ryfylke som har merka mest til
menneskets erobring av villreinfjella.  Her er
mange, mange kvadratkilometer beitearealer
neddemt, her har oppdemningene stengt

trekkveiene, her har turistforeningene lagt et utall
hytter og et stinett på kryss og tvers. Innafor
området beiter hundretusenvis av sau og naturen
kan være særs ugjestmild i store snøvintre og
kanskje med mildvær og ising oppå dette igjen.
Villreinen i vårt sørligste villreinområde har det
tøft. Utvekslinga av dyr mellom Vestheia og
Austheia blir stadig mer hindra av menneskelig
aktivitet og med Hardangerviddastammen er det
også liten kontakt da E-134 deler av denne
forbindelseslinja.

Setesdal Ryfylke – nedgang i
fellingstallene også i 2001

«På fem år har fellingstallet for Setesdal Ryfylke rast ned
fra 1.135 felte dyr i 1997 til 322 dyr i 2001...»

A v  J o n  J .  M e l i
I HEIBERGS RIKE: Valle er den store
villreinkommunen i Setesdal Ryfylke for tida. Her inne i
Rjuven – i Heibergs rike – farter fortsatt villreinflokkene
gjennom terrenget og kan gi villreinjegeren mange fine
jaktopplevelser. (Foto: Jon J. Meli)
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Jakta 2001
Årets oppsynsrapport er utarbeida av
SNO, ettersom Statens naturoppsyn i
2001 etablerte seg i Setesdal Ryfylke.
Tidligere har villreinnemndene hatt
felles oppsynsordning i
Setesdalsområdene og de siste åra
har ordninga vært sammen med
villreinlaga. Våmur-Roan ønska også
et samarbeide for 2001 og dermed
fikk SNO ansvaret for alle tre områda
sist høsten.

Oppsynstjenesten var et
samarbeide mellom SNO, villreinlaga
og politiet og SNO inngikk en avtale
med villreinlaga om kjøp av
oppsynstjenester for ca. kr. 150.000.-.

I samarbeide med fem andre
villreinområder, vart disse tre områder
knytta til oppsynssentret på
Skinnarbu. Oppsynssentret foresto
bl.a. den daglige ledelsen av
oppsynet. I tillegg til de tradisjonelle
oppsynsoppgavene bidro oppsynet i
2001 med miljøovervåking.  Det er
samlet inn prøver for NINA-NIKU
for analyse av radioaktiviteten på
villrein. (Oppsynets statistikk står
på neste side.)

Mannskap/disponering:
Følgene var engasjert for å utføre
tjeneste i de tre villreinområda: Fra
SNO; Lars Arne Bay, Peter
Hermansen, Anne Rudsengen og Jon
Erling Skåtan.  Fra politiet; Arne
Haga, Knut Nomeland og Steinar
Sunde.  Fra villreinlaga; Karl Gunnar
Hoven, Anne Grete Lofthus, Ola
Mostøl, Geir Olav Vistad og Arve
Aarhus.

Mannskapet har i all hovedsak blitt
disponert i patruljer med to personer.
Tjenesten i fjellet var lagt opp som ei
turnusordning, der det var fra en til to
patruljer i uka, forsterket med en

Setesdal/Ryfylke Setesdal Austhei Våmur-Roan
Villreinområde Villreinområde Villreinområde

Tellende villreinareal 6.179 km2 2.390 km2 75 km2

Tildelt kvote 1536 dyr 258 dyr 40 dyr

Fellingsresultat/% 322 dyr/21% 81 dyr/31% 16 dyr/40%

Areal, kvote og felling

Areal, kvote og felling for
Setesdal Ryfylke Villreinområde
Kommune Areal (da) Kvote Felling F-%
Gjesdal 20.000 5 0 0,0

Hjelmeland 512.350 128 8 2,6

Forsand 425.500 106 0 1,9

Suldal 796.265 199 16 13,5

Sirdal 971.720 243 24 11,2

Kvinesdal 452.700 113 0 0,6

Hægebostad 75.500 18 0 0,0

Åseral 393.920 98 0 2,6

Bygland 543.560 133 5 8,9

Valle 610.439 154 160 95,5

Bykle 971.059 244 101 43,4

Vinje 237.091 54 7 16,0

Odda 159.475 40 0 3,6

Total 6.169.579 1.535 322 21,0

Fellinga er registrert på den kommunen hvor dyra er felt, mens

fellingsprosenten representerer den enkelte kommunes

fellingsprosent.

Areal, kvote og felling
for Setesdal Austhei
Bykle 266.280 Grunneierfredning

Tokke 337.650 Grunneierfredning

Vinje 175.000 Grunneierfredning

Valle 424.750 67 34 50,7

Fyresdal 642.000 56 31 55,4

Åmli 156.000 7 2 28,6

Bygland 395.900 33 14 42,4

Totalt 1.618.700 258 81 31,4

Jakta i Våmur-Roan omtales spesielt av Ole Roer på side 74.
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ekstra patrulje i helgene. I tillegg til det som er
omtalt, utførte Martin Kolberg tjeneste med
oppsyn i nordområdet Setesdal Austhei.

Generelt om dyras
tilhold under jakta
Den dominerende vindretninga under årets jakt var
nordlig, i motsetning til de siste 6-8 år hvor den har
vært østlig.  Dette, sammen med kvotereduksjon,
var det i 2001 lite ansamlinger av jegere og
oppsynet registrerte ei mye roligere jakt, dessuten
sto dyra i lange områder på begrensede områder
som det vart jakta lite på.

I den sørlige delen av Setesdal Ryfylke sto dyra
for det meste nord for Rjuven, mellom denne og
Bossvatn. Sør for veien Brokke-Suleskard ble det
jakta relativt lite.

I Setesdal Austhei“s  sørområde  forløp jakta
som normalt, mens det i nordområdet ikke ble jakta
på de fleste terreng.

I Våmur-Roan lever reinen mye i skogen og er
svært vanskelig å finne for jegerne.  Området er
lite og velorganisert og jakta har så lite omfang, at
jegerne har ”kontroll” med hverandre.

Oppsynets viktigste oppgave har vært å drive
forebygging, veiledning og informasjon og kontroll
av jaktutøvelsen.  I tillegg har en prioritert å
organisere og samle inn prøver til miljøovervåking.

Statistikk:

2000 2001
Tjeneste i felt 1520 t 1104 t

Tjeneste adm.,

kurs, møter 250 t

Kontrollerte 133 pers. 68 pers.

Informerte

i felt ca 50 pers. ca 30 pers.

Henvendelser

oppsynssentret

(Skinnarbu) - 1.495

Anmeldelser 5 6

Advarsler (OPS) 12 18

Obs. av skadd rein 9 5

Avliva skadd rein 3 3

Funn av død rein 1 2

Anmeldelsene fordeler seg slik: Overskyt-

ing av kvote 2, brudd på våpenloven (ikke

bæretillatelse, ulovlig utlån) 3, felling av feil

dyr i forhold til løyve1. Advarslene var i all

hovedsak mangelfullt utfylte kontrollkort og

ikke medbrakt våpenkort.

Oppsynets statistikk
for 2001

KULTURMINNER:
En villrein-jeger finner
som regel raskeste
veien til fjells. Men de
fleste villreinbygdene
har en mengde
kulturminner og
tradisjoner – så stopp
litt opp i bygdene og
finn fram til disse. Her
er et av kulturminnene i
Valle i Setesdal –
Rygnestadloftet.
(Foto: Jon J. Meli)
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Tilsagn Felt Fellings-
prosent

Midtre Gauldal 226 191  85 %

Os 94 93 99 %

Tolga 101 101 100 %

Tynset 201 160 80 %

Rennebu 19 19 100 %

Holtålen 159 146 92 %

Totalt 800 710 88.8 %

Forelhogna Villreinområde ligger i grenseområdene
mellom Hedmark og Sør-Trøndelag og har et
totalareal på godt 1.800 kvadratkilometer og er det
nordligste villreinområdet i landet.  Vinterstammen
er på ca 1.800 dyr.

Vekter
I Forelhogna omsettes de fleste jaktkorta etter et
prissystem som går på betaling etter vekt.  Blant
rettighetshaverne er det ulike kilopriser, lavest pris
på statsallmenningsgrunn mens de private
utmarksorganisasjoner ligger noe høyere.

For å få ei kontrollert veiing av de felte dyra, er
det oppretta veiestasjoner ved utfartsveiene fra
seterdalene i alle bygder.  I 2001 vart 97% av alle
de felte kontrollveid, så grunnlaget for korrekte

vekter skulle være godt.  Alt kjøtt med bein og
spekk på et dyr skal veies.  Men ettersom vektene
på hanndyr 2½ år og eldre har gått noe ned de siste
åra, kan det likevel tyde på at jegerne skjærer av
noe spekk.  Men dette er utenfor reglementet!

Ut fra antall dyr som vart tatt ut og vektene, ga
2001-jakta ei avkastning på 14,3 kg pr. kvadratkilo-
meter.  Kjøttverdien vart på kr. 714/km2, som gir
71.4 øre pr. da, og uttaket pr. vinterfora ga 14,6 kg.

Oppsynstjenesten
Oppsynet er underlagt Villreinutvalget, men ledes
av en oppsynsleder (Terje Borgos) og under
jakttida (20/08–20/09) deles ansvaret mellom fire
oppsyn som organiserer tjenesten ei uke hver seg.
For øvrig besto oppsynskorpset i 2001 totalt av 16
personer med Begrenset politimyndighet og i tillegg
deltok folk fra lokale lensmannskontor og fra
Østerdal politidistrikt.

For å rettlede jegerne om hvor reinen befinner
seg i terrenget, er det oppretta en såkalt
villreintelefon – et 820-nummer som alle jegerne
kjenner til og hvor det hver kveld blir lagt inn

Jakta 2001 – “i nnertier” for jegere
og forvalntning i Forelhogna

Tekst og foto: Jon J. Meli

Hanndyr eldre 15 %

1½ år 11 %

kalv 23 %

Hunndyr eldre 28 %

1½ år 2 %

kalv 21 %

100 %

Årsmøtet 2001 i Forelhogna Villreinområde beregna en
fellingsprosent på 90 da de bestemte seg for ei kvote på
800 dyr for årets jakt.  Ved jaktslutt viste det seg at 710 dyr
var felt og at det vart en fellingsprosent på 88,8.

Kommunevise tilsagn
og fellinger i 2001

Fordeling kjønn/alder:
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Hannkalv 23.6 (23.7)

Hunnkalv 22.8 (21.2)

1½ år hanndyr 42.2 (41.1)

1½ år hunndyr 31.9 (32.3)

2½ år hanndyr 73.4 (74.7)

2½ år hunndyr  37.7 (37.4)

Oppsynsdager 91 (85)

Skadde dyr 10 (15)

Skadeskytingsprosent 1.4 (2,1)

Anmeldelser 2 (7)

Rapport til rettighetshaver 4 (4)

Oppgjort på stedet (OPS) 25 (16)

Kontrollerte jegere 284 (281)

% kontrollerte jegere 35 ( 35)

ajourførte opplysninger om reinens bevegelser i
villreinområdet.  Denne betjenes av ansvarshav-
ende oppsyn.

Sakene som er gjort opp på stedet og rapportert
til rettighetshaver, fanges for de fleste tilfeller opp
av jegerkontrakter som blir brukt hos de fleste
rettighetshavere.

Vår- og høstoppsyn
Forelhogna Villreinområde etablerer hver vår et
våroppsyn som skal ha et øye med reinsflokkene
samt gripe inn for eventuell menneskelig
nærgåenhet, spesielt i kalvingsperioden.

Oppsynet fortsetter også en tidagers tid etter
jaktslutt.  Her er hovedformålet å luke ut
eventuelle skadde dyr fra jakta, samt følge med om

KALV PÅ VOKSENKORT: Av de 710 dyrene som vart felt i 2001, var det 44% kalv.  Kvota på kalv var
40% så det er tydelig at jegerne feller en del kalv på voksenkort. Av kalv og 1½-åringer var fellingsres-
ultatet 57%.  Kalven på bildet var en simlekalv, vart felt 21. august, veide 25 kg og hadde 6 gevirtakker.

Tall fra oppsyns-
aktiviteten i 2001
(Tallene i parentes representerer 2000-tallene)

Vekter 2001
(Tallene i parentes viser gjennom-

snittsvekt de siste 6 åra)

det blir skadde dyr fra brunstkampene.  Med
såpass stor andel eldre bukker i bestanden, blir det
mange og til dels harde brunstkamper.

Villreinen blir ved jaktslutt og etter jaktslutt plaga
av tidvis stor menneskelig tilstrømming og
nysgjerrighet, som ikke er bra i en forplantnings-
fase innenfor villreinstammen.  Fortsetter det slik
som utviklinga nå er, vil det uvilkårlig bli menneske-
lig konflikt i forholdet til villreinen i framtida!

Oppsynskostnadene for 2001 beløper seg til godt
98.000 kroner, som gir ei utgift på kr. 122.- pr
fellingstillatelse og kr. 138.- pr felt dyr.
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Det er Opplandskommunene Dovre, Sel, Nord Fron
og Sør Fron og Hedmarkskommunen Folldal som
har arealer i Rondane Nord, i noen av landets mest
tradisjonsrike villreinfjell. Kvota for 2001 var på
470 dyr fordelt på 15% frie dyr, 30% frie dyr under
50 kg, 30% simle/frie dyr under 40 kg og 25% kalv.

De siste fem åra har kvota variert fra 263 dyr
(1997) til 500 dyr (1999). I samme tidsrommet har
fellingsprosenten svingt fra 52.9 (1997) til 65.8
(1999).

Et av målene for årets avskyting var å redusere
uttaket av eldre bukker.  En reduksjon fra 48% i
2000 til ca 30% i 2001 viser at en har lyktes med
dette.

Bra med dyr
Sekretæren i Villreinutvalget for Rondane Nord,
Trond Toldnes, som også er oppsynsleder i Dovre,
har skrevet en oversiktsrapport etter jakta og det er
fra denne rapporten vi har henta tall og fakta fra
2001-jakta.

Rondane Nord – redusert
uttak av eldre bukker i 2001

Fellingsresultat i Rondane Nord i 2001

Eldre dyr Ungdyr Årskalv
(1½ år +)  (1½ år)

Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle Sum Kvote %
Sør og

Nord Fron 13 4 6 2 2 2 29 67 43.3

Sel 11 5 4 2 2 4 28 77 36.4

Dovre 42 65 15 8 21 12 163 260 62.7

Folldal 14 19 5 3 6 3 50 66 75.8

Sum 80 93 30 15 31 21 270 470 57.4

Pros. av
felte dyr 29.6 34.4 11.1 5.6 11.5 7.8

Vi ser her at alle rettighetshaverne oppretter
jegerkontrakter med sine jegere og den fungerer
samtidig som en informasjon til jegerne.

Når det gjelder informasjon til jegerne om reinens
vandringer, er oppsynet her en viktig kilde ved
kontakt med jegerne i fjellet, gjennom telefon og
oppslag på informasjonstavler. Ellers brukes
mobiltelefonen  mellom fjellet og bygda slik at
jegerne er raskt oppdatert på reinens vandringer.

I 2001 synes alle kommuner å ha hatt bra med
dyr på sine terrenger. Fra Sel ser vi at de hadde dyr
hele jakta, men at dyra sto til tider langt øst.  I
begynnelsen av jakta var det mye dyr i Gråhøe, noe
som medførte at det ble felt flere simler og kalver
enn normalt.

I Vulufjell var det mye rein i starten av jakta, men
de sto langt øst og sør i området. En del av reinen
har stått i bjørkeskogen.

I Folldal har det stått mer rein enn tidligere år.
Det var mye rein ved Pikhetta og særlig de siste
dagene var det mye dyr i området rundt Kringla.

Et mål for villreinjakta i Rondane Nord i fjor var redusert
uttak av eldre bukker. Oppsynsrapporten og resultatene fra
jakta viser at en i så måte lyktes.
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For Dovres del var det som tidligere år bra med
dyr under hele jakta. Her sies det i rapporten: -
Både oppsyn og jegere ein har vært i kontakt med,
mener at reinsflokkene de siste årene har vært
mye mer urolige og gått mye lengre før de har roet
seg.  Kan årsaken til dette være at jegerne
gjennom mobiltelefonkontakt, er mer oppdatert på
hvor reinen står til enhver tid, slik at flere jegere
jakter på de samme flokkene samtidig? En ser
også at kveldsjegerne (de som jakter etter
arbeidstidens slutt) er blitt mer aktiv etter at
mobiltelefonen er blitt allemannseie.

Rettighetshaverne i Dovre vil i løpet av vinteren
diskutere saken og evt. innføre jaktstopp kl. 19.00
for neste års jaktsesong.

Prøvetaking
Oppsynet hadde som oppdrag å samle inn for
NINA prøver av vominnhold, tarminnhold,
muskelvev, kjeve, vekt og spekktykkelse av felte
dyr. Kjeveinnsamlinga resulterte i 43% innsamling.
Det vart også tatt seks kjøttprøver for Bq-
undersøkelse og disse viste en gjennomsnitt på 716
Bq pr. kg kjøtt.

Fellesjaktavtaler
Dovre: Alle rettighetshaverne i kommunen hadde
fellesjakt.

Folldal: Alle rettighetshaverne i kommunen hadde
fellesjakt. I tillegg hadde alle jegerne i Folldal
muligheten for å jakte i statsallmenningen i Dovre.

Sel: Alle rettighetshaverne i kommunen hadde
fellesjakt, samt at det var overgangsavtale med
Vulufjell fjellstyre.

Sør- og Nord-Fron: Unntatt Gråhøa er det
fellesjakt mellom rettighetshaverne i de to
kommunene. I tillegg var det inngått
overgangsavtale med Sel fjellstyre.

Konklusjon:  Alle fellesjaktavtalene har fungert
tilfredsstillende.

Oppsynstjenesten
Som tidligere år er jaktoppsynet organisert med
hvert sitt oppsynskorps i de ulike kommunene og
for Dovre er det Trond Toldnes som er
oppsynsleder for et mannskap på fem totalt.  I
Folldal er det Odd Enget som er leder for et korps
på tre, i Sel er Per Erik Sannes leder for to. Per
Erik Sannes leder også oppsynet på tre i Fron-
kommunene.

I regi av politimesteren i Gudbrandsdal deltok
hele oppsynskorpset på oppsynsmøte på Otta like
før jaktstart.

Oppsynsvirksomheten i
Rondane Nord

Timer i felt 1266

Sett rein 27103

Jegere kontrollert før felling 179

Jegere kontrollert under slakting 57

Jegere kontrollert under transport 18

Fall sett, men ikke kontrollert 32

Skadde dyr sett av oppsyn 12

Skadde dyr avlivet av oppsyn 6

Skadde dyr avlivet av jeger 6

Dyr funnet døde 3

Uregelmessigheter med kort 7

Uregelmessigheter med våpen 0

Tilfeller uforsvarlig skyting 2

Antall rapporter 3

Antall OPS 16

Antall saker politianmeldt 2

% sett skadde dyr av kvote 2.6

% sett skadde dyr av felte dyr 4.4

Skadde dyr pr. 1000 obs. dyr 0.9

% kontrollerte jaktkort 54.0

% uregelmessigheter tot. av kvota 4.0

% anmeldelser av kvota 0.4

% OPS-saker av kvota 3.4

Oppsynstimer pr. fellingstillatelse 2.7

Vi ser her at Rondane Nord bruker standard

rapporteringsskjema som er anbefalt fra

Villreinrådet.

Rapporten forteller videre om at det rapporteres

om stort sett pen jakt, men at del jegere bør nok

fortsatt bli flinkere til å øveskyte før jakta,

avstandsbedømme og holde igjen usikre skudd!

Under jakta er det tett kommunikasjon mellom
oppsynslederne og mellom noen kommuner er det
avtale om gjensidig kontroll over
kommunegrensene når behovet er til stede.

Den totale oppsynskostnaden for Rondane Nord
lå i 2001 på kr. 181 851.- mot kr. 161 447.- året før.
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Oppsynsleder Rannveig Helgesen i Rondane
Sør Villreinområde har sammenfatta en
rapport fra jakta og oppsynstjenesten fra siste
års jakt. Her ser vi at totalkvota for området,
medregnet 15 dyr i Finnsjøfjellet, var på 868
dyr. Av disse vart det felt 484, herav 5 dyr i
Finnsjøfjellet. Fellingsprosenten vart dermed
på 55,8, mens fellinga i 2000 var på 435 dyr og
en fellingsprosent på 50,3.

Rondane Sør har det siste året tatt inn et nytt punkt
i jegeravtala som går ut på at alle jegere som løsner
skudd mot rein, og som ikke feller dyr, skal melde
fra om dette til oppsynet, sjøl om det ble bom.

Fra elgforvaltninga i mange kommuner og hos
mange rettighetshavere, vet vi at dette er et
ufravikelig krav. Nå er altså Rondane Sør først ute
med å ta bestemmelsen i bruk for villreinjegeren!
Hjemmelen knytter seg til § 26 i Hjorteviltfor-
skriften.

Bruk av jaktradio
Årsaken til påbudt varsling om påskyting av rein,
kommer av at det har blitt registrert langt flere
skudd enn felte dyr som kom fram til veg. Disse
”bomskytingene” var det ingen som visste noe om
og en rapportering over bomskytinga på rein, skal
også hindre at det blir skutt rein som ikke blir
fremvist for kontroll, og eventuelt hindre at jaktkort
ikke blir skåret, står det å lese i rapporten til
oppsynslederen. Fra 2001-jakta er det rapportert
kun fra Ringebu og Sollia om antall bommer; 10
tilfeller i alt.

Et anna forhold som rapporten tar opp, er den
utstrakte bruken av jaktradio blant jegerne. Dette
har medført uheldige jegerkonsentrasjoner der det
er en del rein. Det var fra denne høsten innført et
nytt punkt i jegeravtala, som går ut på at det ikke er
tillatt å bruke jaktradioer til aktiv jaktutøvelse. Det
er fortsatt full mulighet til å benytte jaktradioer til
nødvendig kommunikasjon i jaktlag, og til å avtale
møtesteder, henting etc.

Jakttid, fellesjakt og trekk
Jaktstart var for alle jaktfeltene 20. august, mens
avslutningen varierer mellom feltene. Noen
avslutter jakta 23. september, noen den 25. og noen
den 30. september.

Det er etablert gode fellesjaktordninger innen
hele villreinområdet, men de største deler av Stor-
Elvdal grunneierforening og Fampen deltar ikke i
fellesjakt med resten av området.

Hovedmengden av Rondane Sør-reinen er delt i
to delstammer. Den nordre delstammen holder til i

Rondane Sør – kvote og felling

Kommune tildelt felt %
Ringebu 295 179 61

Øyer 136 30 22

Ringsaker 25 16 64

Hamar 18 5 28

Åmot 40 21 53

Stor-Elvdal 354 233 66

Totalt 868 484 56

Kvota var fordelt med 10% frie dyr, 55% fritt u/50 kg

og 35% kalv. Resultat etter felling vart: Kalv 27%,

bukk 1 ½ år 10%, simle 1 ½ år 7%, bukk 2 ½ år+

24% og simle 2 ½ år+ 32%.

Rondane Sør – radioforbud og
rapportering av bomskyting

Te k s t / f o t o :  J o n  J .  M e l i

Rondane Sør innførte to nye regler for jegerne ved fjorårets
jakt – radioforbud under aktiv jaktutøvelse og rapportering
av bomskyting.  Jakta ble likevel tilfredsstillende.
Fellingsprosenten gikk opp med vel fem prosent, til 55,8.
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Ringebu/Sollia og er lettest å jakte på, da den
holder til i fjellterreng. Den sørlige delstammen har
skogsområdene som sitt leveområde lenge utover
høsten, men trekker i slutten av september opp i
fjellet og nordover i villreinområdet.

Under årets jakt var det mye østlig/sørøstlig
vindretning slik at den nordlige delstammen trekte
noen turer langt sørover før den trekte nordover
igjen. Den sørlige delstammens høsttrekk nordover
gjennom Øyer til Ringebu og Sollia, som vanligvis
er rundt 15.–20. september, kom ikke opp fra
skogen og nordover før etter jaktslutt.

Utfordring for oppsynet
Det er felles oppsynstjeneste i Rondane Sør og
hele arealet er underlagt denne ordninga. De fleste
(10 stk.) oppsynsfolka har begrenset
politimyndighet og kan utøve oppsyn over hele
området. Det årlige oppsynsmøtet vart holdt på
Friisbua 26. juni og her vart alle saker med intern
karakter gjennomgått og oppsynsleder vart valgt.

Oppsynskorpset vart bestående av 15 oppsyn
som kommer fra rettighetshavere i seks kommuner
og to fylker.

Oppsynets viktigste oppgaver i henhold til
oppsynsinstruksen er informasjon og veiledning
overfor jegerne (være tilgjengelig på telefon og ved
tilstedeværelse i terrenget), sørge for human
jaktutførelse, sørge for økt sikkerhet under
jaktutøvelsen, samt informere jegere og

tilrettelegge for en effektiv jakt.
Jegerne har de senere åra hatt en tendens til ikke

å dra ut på jakt uten at de har sikre opplysninger
om hvor reinen befinner seg. Det gir oppsynet ei
stor utfordring med å få jegerne til avsette litt mer
tid til sjølve reinsjakta!

Om uregelmessighetene sies det i rapporten: Det
er registrert 20 uregelmessigheter med kort denne
høsten (28 i fjor), og dette dreier seg i hovedsak
om manglende underskrift på jaktkortet. Disse
sakene blir ordnet på stedet, men i de tilfeller dette
gjentar seg over flere år for samme jeger, vil det
kunne føre til anmeldelse.

Det er også registrert 33 OPS-saker, og i tillegg
til de 20 uregelmessighetene med kort, er dette ett
tilfelle av uregelmessigheter med våpen og ett
tilfelle av uforsvarlig skyting. Resten av OPS-
sakene er veiing av for tunge dyr i forhold til
korttype og andre feilskytinger som skyting av
simle og kalv i fredet område.

Tilfredsstillende jakt
Oppsynsleder Rannveig Helgesen oppsummerer
slik: Alt tyder på at reinsjakta har foregått
tilfredsstillende også denne høsten. Det er godt

KAFFERAST:  En skoddefull og grå dag i villreinfjellet
smaker det med nykokt kaffe. Fjelloppsyn Erik S.
Winther har mange forskjellige måter å bruke et
fallgevir på. (Foto: Jon J. Meli)
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Tall fra oppsynstjenesten
i Rondane Sør 2001
Antall timer i felt 2.121

Sett ca. antall rein 17.559

Kontrollerte jegere før felling 432

Kontr. jegere under slakting 27

Kontr. jegere under transport 201

Fall sett, ikke kontrollert 8

Skadde dyr sett av oppsyn 5

Skadde dyr avlivet av oppsyn 3

Skadde dyr avlivet av jegere 9

Dyr funnet døde 4

Uregelmessigheter med kort 20

Uregelmessigheter med våpen 1

Tilfeller av uforsvarlig skyting 1

Totalt antall rapporter 0

Totalt antall OPS-saker 33

Totalt antall saker politianmeldt 0

samarbeid mellom rettighetshaverne, og mellom
oppsynene. Fellesjaktavtalene ser også ut til å
fungere tilfredsstillende der disse er opprettet.

Det ser ut til at informasjon, veiledning og
forebygging blir blant oppsynets viktigste oppgaver
framover. Videre blir det en utfordring å tilpasse
jaktopplegget på best mulig måte, gjøre reinsjakta
attraktiv for å få jegerne til å bruke mer tid på
jaktutøvelsen. Dette for å opprettholde
tilfredsstillende fellingsprosent, og få en best mulig
forvaltning av villreinen.

Pelsberedning, garving og salg
av alle typer huder og skinn

Ta kontakt
Be om brosjyre

Jegerar!
Skifte av bettericeller
i jaktradioer

Høgkapasitetsbatteri,
NIMH og NICAD

Nye batteripakker til
dei fleste merker

Tilleggsutstyr for
jaktradioer

Nye jakt- og
sikringsradioer

Ring for meir info

Tele-Alarm
3840 Seljord
Tlf. 35 05 05 55

www.tele-alarm.no

5582 ØLENSVÅG
Tlf. 53 76 87 44 – Fax. 53 76 88 71
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Innleveringa av kontrollkorta har på Hardanger-
vidda de siste tre åra ligget på 95-98,5%. Det
gjelder korta det er felt dyr på, men kort det ikke er
felt dyr på skal også leveres inn.

Selv om innleveringsprosenten er høy, er
utfyllinga av korta fortsatt mangelfull på Vidda,
men har bedra seg betraktelig. I 1999 var 41% av
korta påført fellingssted, året etter 53% og i 2001
58%. Jegerne i Nore og Uvdal er flinkest til føre
på fellingssted; 82%, mens Vinje-jegerne følger
opp med 59%. Nederst ligger Tinn-jegerne med
31% - alle tall fra 2001-sesongen. Hardangervidda
har som krav at valdnummeret blir ført på som
fellingssted. Villreinutvalget betrakter dette som
svært viktig informasjon for å kunne vurdere
effekten av samjakt/overføring av kort mellom
vald.

Nattefredning
Fra høsten 1998 vart nattefredningen på Vidda
korta inn med en time, slik at det nå jaktes til kl.
19.00. Det er imidlertid få jegere som tar seg ”tid”
til å føre på fellingsklokkeslett. Unntaket er også
her jegerne fra Nore og Uvdal og Vinje, slik at en
fra 2001-jakta har oversikt over fellingstida for 412
dyr. Disse forteller at det er lita felling de to første
timene – fra 07.00 til 09.00, men deretter ganske
jamt fordelt utover dagen og med 10% felling i den
forlenga timen fra 18.00 til 19.00.

Samjakt
Fra 1995 har Hardangervidda hatt dispensasjon fra
Hjorteviltforskriftens § 2 (jfr. §17) der rettighets-
haverne har kunne overført kort uten å ha godkjent
samjaktavtale. I 2001 vart denne muligheten i
mindre grad brukt enn åra før. Rapporten fra
kortanalysen antyder at årsaken kan være at reinen
i høst var spredd over større deler av vidda enn
åra før og at det har vært en del uro om årets
kvote, da mange syntes denne var for høy. En del
vald stengte sine terrenger for jegere utenfra og
ingen av de store statsallmenningene hadde

omfattende samjaktavtaler. Dessuten vart det
generelt innført etterskuddsvis betaling av
fellingsavgiften, noe som tidligere var knytta opp
med avtale med Villreinutvalget.

Da et fåtall av jegerne har ført på kortet
fellingssted, har det vært vanskelig for
Villreinutvalget å få en oversikt over effekten av
samjaktavtalene. Men etter diverse beregninger
har utvalget kommet frem til en andel mellom 13
og 23% med kort med samjakt.

Fordeling av felte dyr
For den som har fulgt med kvotene på
Hardangervidda de siste åra, har erfart at de har
vært store og med en kalv på hvert voksenkort.
Men likevel har prosentfordelinga av de felte dyra
vært forbausende likt. Her er fordelinga:

Kortanalyserapporten gir også en vurdering av
kjønnsfordelinga ved varierende fellingsprosenter.
Det sies: Ved en gitt andel fridyrkort i kvoten
synes andelen voksne bukk blant felte dyr å
øke ved dårlig jakt og minke ved god jakt.
Dette har nok sin årsak i at jegerne først prøver å
få tak i bukken før jaktinnsatsen legges på kalv,
simler og yngre dyr.

Ellers ser vi ut fra fellingsdiagrammet for Vidda,
at første jaktdagen (20/08) åpna med i underkant
av 100 felte dyr, mens torsdag 30. august hadde
høyeste fellingstall; over 140 dyr. Fredag 7.sept. og
lørdag 15. sept. hadde deretter de høyeste
fellinger, ca. 115 pr. dag.

Kontrollkortanalysen for
Hardangervidda i 2001

Villreinutvalget for Hardangervidda har de seinere åra ført
en nitidig og god registrering på grunnlag av kontrollkorta.

Type dyr 2001 2000 1999 1998 Gj.snitt
94/97

Kalv 22,6 20,5 21,4 24,4 21%

Ungdyr 16,3 15,0 19,7 16,0 18%

Simle 35,4 36,2 38,8 39,3 40%

Bukk 25,7 28,3 20,1 20,3 19%

A v  J o n  J .  M e l i
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De tre foregående åra har kvota på Hardanger-
vidda vært 11.500 kort med tillegg av en kalv på
hvert kort. Under tre tellingsdager i mars 2001 vart
det funnet godt 5.000 dyr og etter tidligere

Kvote og felling på
Hardangervidda i 2001

Kommune tildelt felt %
Vinje 929 508 55

Nore og Uvdal 888 463 52

Ullensvang 635 337 53

Eidfjord 732 340 46

Tinn 701 177 25

Ulvik 271 140 52

Odda 580 123 21

Hol 237 47 20

Aurland 15 4 27

Rollag 13 1 8

Totalt 5001 2140 43

Hardangervidda 2001 – human og
fin jakt på de fleste områdene

Villreinjakta 2001 ble når det
gjelder jaktutøvelse ei
tilfredsstillende jakt. Jeger-
prøven og de obligatoriske
treningsskuddene har gitt
resultater, mener oppsynet
på Hardangervidda.

HARDANGERVIDDA: Huset følger med på jakta, og det har rom for mange personer og mye kjøtt. (Foto: Ivar Bu)

A v  J o n  J .  M e l i
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minimumstellinger, er det fra NINA-hold beregnet
at en har funnet 70% av bestanden ved
vintertellinger og det vil tilsi at vinterbestanden i
2001 skulle ligge på 7.600 dyr. Ved
kvotefastsettelsen for 2001 gikk Villreinutvalget ut
fra at maksimumstallet på Vidda var 7.600 dyr.

Dette innebar en sterk redusering av kvota, som
endte opp med 5.000 kort, men fortsatt med en kalv
til hvert kort.

Oppsynstjenesten
Etter jakta foreligger det en oppsynsrapport fra
Naturoppsynet og denne er skrevet av Per Helge
Sekse fra politiet og Lars Inge Enerstvedt fra
Statens Naturoppsyn.

Følgende mannskap har deltatt i årets
oppsynstjeneste fra SNO: Knut Nylend, Lars Inge
Enerstvedt, Sverre Tveiten, Leonhard Mikalsen,
Lars Gangås, Rigmor Solem og Egil Soglo. Fra
politidistrikta Kongsberg, Rjukan, Ringerike og
Hardanger; Ole Tom Nord, Torgeir Vestgarden,
Tore Olav Svalastog, Terje Kvalvik, Per Helge
Sekse, Olaf Brattland, Arve Bjerke, Bjørn Lande,
Dag Otto Evensen, Trond Neri Flothyl, Svein Buer
og Torleif Fresvik.
Hardangervidda Fjelloppsyn
A/S har deltatt med Georg
Gjøstein, Kåre Hallingstad,
Helge Bitustøyl, Magne
Hallanger, Bjørn Haugen,
Hans Jørgen Jahren og
Tommy Sandal.

Etter tall timeverk har HF
AS (på oppdrag for SNO og
fjellstyra) stått for 43 % av
innsatsen, Politiet 26 % og
SNO 31 %.

Oppsynsoppgavene som
skulle prioriteres var disse:

● ● ● ● ● Rettledning og
informasjon.

● ● ● ● ● Kontroll med hvordan
jakta vart utført, slik at
en sikrer human jakt.

Felles oppsynssenter
på Skinnarbu
For første gang vart det i år
etablert et felles oppsyns-
senter på Skinnarbu. Det har
betjent disse seks villreinom-
råda: Hardangervidda,
Setesdal/Ryfylke, Setesdal
Austhei, Våmur-Roan,
Brattefjell/Vindeggen og

1998 1999 2000 2001
Feltarbeid, antall timer 3853 4500 3322 2903

Admin. arbeid Skinnarbu 881 1709 1335 1401

Kontrollerte villreinjegere 1051 1171 621 453

Kontrollerte fiskere 6 12 15 20

Kontrollerte småviltjegere 21 23 54 57

Kontrollerte vernereglene 85 98 93 52

Kontrollerte andre forhold

innenfor området 10 23 40 25

Informasjon til villreinjegere 405 1118 560 807

Informasjon fiskere 3 13 4 24

Informasjon småviltjegere 11 22 20 58

Informasjon om vernereglene,

motorisert ferdsle og annet 62 177 12 104

Henvendelser til Skinnarbu 1495

Anmeldelser 14 19 18 4

Advarsler 89 56 24 17

Oppsynet obs. skadde dyr 125 91 57

Oppsynet avliva skadde dyr 21 17 10 9

Oppsynet funnet døde dyr 9 13 11

Jegere avliva skadde dyr 37 30 14 37

Jegere funnet døde dyr 14 16 5

Naturoppsynets statistikk
for Hardangervidda 2001

Norefjell/Reinsjøfjell. Her har naturoppsynet vært
tilgjengelig for jegerne i alle seks villreinområda
over telefon 815 32 450. Det har vært en
servicetelefon med dyremeld-inger og generell
kontroll med retta avskyting, kontroll med
motorferdsla, informasjon og rettledning. Over
denne telefonen vart det registrert 1.495 henven-
delser under villreinjakta.

Ellers når det gjelder dyremeldinger har Radio
Rauland stått for disse for Hardangervidda, etter ei
oppdatering hver kveld.

Oppsynet på Hardangervidda organiserte seg
med patruljer med to i hver og arbeidet var lagt opp
i ei turnusordning der en var på arbeid i 8 dager og
fri de neste seks dagene. Om helgene vart
oppsynet forsterka med ei patrulje.

Kun fire lovbrudd
Jakttida på Hardangervidda var i 2001 fra 20.
august og vart avslutta 30. september. Det var
innlagt nattefredning mellom 1900 og 0700. Dette
er ei ordning som blir respektert.

Sist høsten var flokkene mer spredde over hele
området og med 5.500 færre kort enn åra før, vart
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det betydelig færre jegere og
jegerkonsentrasjoner et mindre problem. Det vart
registrert kun fire lovbrudd, noe som viser at
jegerne jakter forsvarlig. Oppsynet registrerer at
obligatorisk jegerprøve for førstegangsjegere og de
30 pålagte treningsskudda før avlagt skyteprøve,
virker positivt på jaktmoral og skyteferdighet blant
jegerne.

Hardangervidda fikk ei prøveordning i 2000
vedrørende skjæringsplikten av kontrollkortet.
Denne ble videreført sist høsten og som går ut på
at dyret skal være merka før jegeren forlater
fellingsstedet. Dette gjør kontrollsituasjonen enklere
for oppsynet, men det rapporteres om at en del
jegere venter med å merke kjøttet og gjerne
forlater slakteplassen, noe som gjør det vanskelig
med kontroll av den retta avskytinga.

Jaktlagsordninga oppfatter oppsynet positivt, men
har registrert at enkelte jaktlag kan ha problem med

sambandet.
Hardangervidda har fortsatt dispensasjon fra DN

om sammenslåing av jaktfelt og fellesjaktavtaler.
Denne ordninga gir god uttelling i tallet på felte dyr,
men legger samtidig et stort ansvar på
valdansvarlige for å unngå jegerkonsentrasjoner.

Det er oppretta en del fredningssoner i området
for reinens bruk av de vante trekka under jakta.
Oppsynet mener at rettighetshaverne kontinuerlig
må vurdere å opprette nye fredningssoner på
strategiske steder for trekka.

Om den generelle jaktutøvinga sier oppsynet, at
det har blitt fokusert på at jakta skal foregå på en
human måte og tilbakemeldingene fra de fleste
område forteller om ei fin jakting. Men så er det
som vanlig noen få unntak og som kommer fram
under totaloversikten.

Villreinutvalget og SNO har de siste åra laga en
folder som alle jegere får og som er
holdningsskapende og rettledende.

Jegeren skal:

● Skrive under på kontrollkortet – før
jaktstart, på forsida av kortet.

● Ved felling av dyr; skjære kortet (Disse
punktene gjelder baksida av kortet):

– Skjære ut for dyrekategori
– Skjære ut for fellingsdato
– Påføre fellingssted
– Påføre klokkeslett
– Påføre slaktevekt
– Eventuelle meldinger fra jegeren

Straks dyret er felt skal fellingsdato og hvilket dyr
som er felt skjæres ut. Til hjelp for bedømming av

Kontrollkortet – et viktig verktøy

A v  J o n  J .  M e l i

Alle villreinområda har et krav til jegeren om å levere tilbake
kontrollkorta innen viss tidsfrist. Vanligvis er tidsfristen fem
dager, men kan også være kortere. Det er svært viktig for
forvaltningen at korta blir levert tilbake i rett tid og at de
rette opplysninger er ført på/skåret i kortet.

alder (tre aldersgrupper) kan en benytte seg av
skissa som er tegna inn på kortet. Det er viktig at
det blir skåret i rett rubrikk for alder/kjønn, da
forvaltningen herigjennom kan følge med om
intensjonen med retta avskyting blir fulgt opp og
at det blir rapportert rett for videre
statistikkføring.

Ved å skjære for fellingsdato kan en følge med
når i perioden dyra er felt og om det har vært et
konsentrert jakttrykk enkelte dager. Ved å føre
på fellingsstedet kan en også få oversikt over
hvordan overgangsavtalene har virka og en
kombinasjon fellingsdato/fellingssted vil fortelle
svært mye hvordan jaktorganiseringa fungerer.

Registreringa av slaktevekter er fundamentalt
viktig for å holde kontroll med kondisjonen i
stammen. Denne kombineres ofte med
innsamling av kjever til kjevemåling og eksakt
aldersbestemmelse.
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Jeg treffer henne på Krækja på Hardangervidda, i
ferd med å salte skinnet av sin nyfelte reinsbukk.
Det vel 70 kilos dyret gikk ned for telling ved
Skrekken, Langesjøen etter et velrettet skudd på 60
meters hold. Kari Bye er byjente fra Drammen og
har nå for alvor fått smaken på fjellivet etter den
vellykka jakta. Mange lange og seige turer har det

Sporty førstegangsjeger på 45!

A v  P e r  J o r d h øy

Kari er byjente, men har for alvor fått smaken på villreinjakt
og fjelliv – etter vellykket debut på Hardangervidda.

blitt – under vekslende værforhold – men
utholdenheta er upåklagelig, ymter samboeren Ola
Thrana. Et utstrakt friluftsliv i Drammensmarka får
vel ta sin del av ”skylda” for det.

Kari tok jegerprøva først i 2000, men nå blir det
jakt hvert år, sågar elgjakt må vite. Vi ønsker Kari
hjertelig velkommen som fjelljeger og håper hun får
mange fine jaktopplevelser i villreinens tegn! Det er
trivelig å se at byjentene også fristes av fjellets
friske tilbud!

DEBUT MED BUKK :
Kari Bye var i fed med å
salte på skinnet av
bukken på 70 kilo da vi
traff henne på Krækja.
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Årlig ligger Ottadalsområdet som nummer to på
fellingsstatistikken i Norge over villreinfellinger. Det
er ikke noe unntak i 2001 heller, bortsett fra at de
nærmet seg Hardangervidda (størst), da de der
gikk ned med uttaket mens Ottadalsområdet økte
betydelig.

Årsaken her ligger i ønsket om reduksjon i
vinterstammen og dermed kvoteøkning for jaktåret
2001.

Årsmøtet 31/03-01 fatta vedtak om ei totalkvote
på 1600 dyr fordelt på 1350 dyr på nordområdet og
250 på sørområdet.

Stor kortandel utenbygds
Tallene som er presentert ovenfor finner vi i
rapporten over Villreinjakten 2001 som sekretæren i
Villreinutvalget, Knut Granum, har skrevet.

Videre fra denne kan vi lese at de som kan
defineres som utenbygds jegere, fikk omtrent
tredjeparten av kvoten.

I og med at kvota økte betydelig fra året før, var

jakttida forlenget med 4 dager; 20/08-14/09. De
siste fire dagene hevet fellingsprosenten fra ca 71.5
til 78 % og med to fellesjaktdager i nordområdet
blant disse, vart ca 100 dyr felt de siste fire dagene.

Det var åpent jaktområde hver tirsdag og onsdag
på det sentrale nordområdet, ellers var det oppretta
ulike avtaler som lettet tilgangen til jakt i
kjerneområdene.

Høye vekter
Lite snø sist vinter, varmt vær første halvdel av mai
og en kjølig sommer ga topp reinsbeite og relativt
høye slaktevekter på dyrene, leser vi i rapporten.

Tyngste bukken på sørområdet hadde ei vekt på
115 kg og på nordområdet veide den tyngste 110
kg. Flere simler hadde en oppgitt slaktevekt på over
45 kg.

Det er stor endring på kalvevektene fra
oppstarten i 1967 til 2001-jakta. På nordområdet

Ottadalen Villreinområde – nest
størst på fellingstoppen i 2001

Ottadalsområdet er fra år til år det villreinområdet i landet
hvor det felles nest mest rein. I 2001 ble det totalt felt 1.251
dyr i området. Avskytingsprosenten endte på 78.

Kommunevis fordeling for
hele Ottadalsområdet

Kommune Kvote Felte dyr Felling-%

Skjåk 660 542 82.1%

Lesja 435 331 76.1%

Dovre 37 26 70.3%

Vågå 51 40 78.4%

Lom 166 113 68.1%

Rauma 105 79 75.2%

Norddal 69 55 79.7%

Stranda 20 14 70.0%

Stryn 16 16 100.0%

Luster 45 35 77.8%

Totalt 1604 1251 78.0%

Fordeling kjønn/alder

Nord- Sør-
området området

Eldre hanndyr 25.2% 24.7%

Hanndyr 1 ½ år 4.5% 3.5%

Hanndyr, kalv 17.2% 14.4%

Eldre hunndyr 35.0% 34.6%

Hunndyr 1 ½ år 3.5 4.0%

Hunndyr kalv 14.6 18.8%

A v  J o n  J .  M e l i
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2001 2000
Totalt antall oppsynsfolk 22 23

Antall oppsynsdager i felt 266 266

Gj.snitt dager pr. oppsyn 12.0 11.5

Ant. oppsynstimer 2361 2538

Ant. oppsynstimer pr jaktkort 1.5 1.8

Oppsynsutgifter totalt 150.000 145.000

Kontroller 378 431

Ant. kontroller pr. oppsynsdag 1.4 1.6

Andel kontrollerte av alle kort 23.6% 30.8%

Antall rapporter 5 24

Andel rapporter av alle kort 0,3% 1.7%

Anmeldelser 2 11

Saker oppgjort på stedet 24 40

Uregelmessigheter med kort 4 20

Uregelmessigheter med våpen 0 5

Tilfeller uforsvarlig skyting 10 10

Skadde dyr avlivet av oppsyn 5 5

Skadde dyr avlivet av andre 10 17

Oppsynskostnad pr. jaktkort kr. 94.– kr. 104.–

Anmeldelser
1 anmeldelse for inhuman jakt/mangelfullt ettersøk

1 anmeldelse for forhold som seinere er oppklart

og henlagt

OPS-saker
8 saker gjelder ikke underskrevet kontrollkort

10 saker gjelder mindre feil ved øvrige jaktpapirer

5 saker gjelder jegers jaktutøvelse

1 sak gjelder mindre grenseoverskridelse

Om nedgangen i antallet anmeldelser står det i

rapporten at dette kan ha flere forklaringer. Dyrene

gikk i spredte flokker over store områder hele

jakten, slik at en unngikk opphoping av dyr og

jegere. Dessuten ønsket DN/SNO at en skulle ta

fokus noe bort fra kortbehandling og mangelfull

skjæring av kontrollkort i påvente av nye regler for

kort til reinsjakt. Som konklusjon karakteriseres

jakten 2001 som meget god, både når det gjelder

fellingsresultat og jaktutførelse.

Tall fra oppsynsaktiviteten
i Ottadalen Villreinområde

veide simlekalvene i perioden 1967-69 25.9 kg,
mens de i 2001 hadde ei vekt på 19.1 kg.
Hannkalvene veide henholdsvis 30.7 kg og 21.3 kg.

På sørområdet er forskjellene ikke fullt så store. I
1967-69-perioden vart simlekalvene veid til
gjennomsnittlig 23.4 kg og i 2001 veide de 20.9 kg.

Vektene på hannkalvene var henholdsvis 26.7 kg
og 22.5 kg.

Oppsynsvirksomheten.
Ottadalsområdet har et totalareal på ca 4.700 km2
som ca 35 rettighetshavere, både statlige og
private, har andel i. Dette landets tredje største,
arealmessig, villreinområde berører 10 kommuner,
3 fylker (Oppland, Møre og Romsdal og Sogn og
Fjordane) og fem politidistrikter (2001).

Oppsynstjenesten blir organisert og finansiert av
Villreinutvalget, men ledet av lensmannen i Skjåk
og underlagt Gudbrandsdal politidistrikt.

Forut for jakta vart det arrangert et heldags
oppsynsmøte og følgende deltok som
foredragsholder: Hans Krogstad, leder i
Villreinområdet, Einar Henriksen,
Politimester ved Gudbrandsdal politidistrikt,
Terje Krogstad, miljøkoordinator og
lensmannsfullmektig, Øystein Mølmen,
kulturminneforsker og oppsyn i Ottadalen,
Kai Erik Tørdal, direktør SNO, Espen Bøe,
naturoppsyn SNO, Åge W. Rønningen,
lensmann i Skjåk og Knut Granum, sekretær i
Villreinutvalget.

I tillegg til vanlig oppsynstjeneste, hadde
oppsynskorpset i 2001 tilleggsoppgaver med fokus
på gamle fangstanlegg, registrering av dagens
tilstand og eventuelle nye funn av anlegg. Som et
eksempel kan nevnes at en tursti i Lusterfjellene
passerer gjennom dyregraver og at det velkjente T-
merket er malt på stein i ei av dyregravene! I slike
tilfeller blir saken forfulgt med informasjon til
partene.

Informasjonsopplegg
Informasjon til jegerne blir i økende grad gitt
telefonisk til jegerne, både av oppsynskorpset og av
rettighetshavere, som for eksempel Skjåk
Allmenning.

Villreinutvalget gir i tillegg informasjon gjennom
media; Norddalsradioen hadde to ganger i uken
innslag fra reinsfjellet, der opplysninger ble gitt om
bl.a. reinens trekkretning og forventet tilhold de
neste dagene. Lokalavisene hadde også jevnlig
stoff fra villreinjakten.

Noen oppsynsmenn var i fjellet både før jaktstart
og etter jaktslutt, ei ordning som viser seg å være
forebyggende.
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MEGET GOD: Villreinjakta 2001 karakterieseres av oppsynet i Ottadalen Villreinområde som meget god både når det gjelder
fellingsresultat og jaktutøvelse (Foto: Jon J. Meli)

●●●●●          2 millioner dekar storslått og variert natur
● ● ● ● ●  Et eldorado for jakt, fiske og fritid
●●●●●      Del av Ottadalen Villreinområde
●●●●●      Lokalt forvaltet siden 1798
●●●●●      www.skjak-almenning.no
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Mange av villreinområdene i Norge har etter hvert
fått sin ”egen” bok.  Og flere vil sikkert følge etter.
Det siste området som har fått sin bok, er
Snøhettaområdet.  Denne boka – Snøhettareinen
– kom ut på vårparten i 2001 og initiativtaker og
redaktør av boka, Per Jordhøy, har samla stoff de
siste fem åra med tanke på bokutgivelse.

Det var ikke så unaturlig at det skulle bli Per som
tok denne oppgaven.  Han er utflytta lesjing og
heimgarden hans har seter ved Kvita inne ved
Gautsjøen (nå det oppdemte Aursjømagasinet). Fra
barnsben av farta han inne i det storslåtte
Snøhettaområdet.  Jordhøy fikk med tida sitt
daglige virke ved Norsk institutt for naturforskning
og fikk som forsker her mye å gjøre med
Snøhettaområdet og reinen.

Per Jordhøy er dessuten levende opptatt av
forhistorien og allerede når vi blar opp de første
sidene av Snøhettareinen, blir vi leda langt tilbake
i tid.  Han fører oss tilbake til ei tid da alle stedegne
dyrearter – også rovdyra – fantes i balanse til
hverandre.  Reinen var det som livnærte seg av
vegetasjonen og omsatte denne til mat for både
rovfugl og rovdyr.  Reinen vart også matkammeret
for fangsfolka som fulgte i hælene på den.

Fangstfolkene som bodde ved kysten om vintrene,
strevde seg tidlig om våren inn i fjellet for å møte
vårtrekket.  Her oppretta de sommerboplassene
sine og veida rein under hele barmarksperioden,
med gravfangst og fra bogestillinger ved
trekkveiene.

Per Jordhøy tar oss med til innvandringshistoria
og Snøhettaområdet ligger i så måte som en åpen
bok for den som kan ”lese” fra fangstkulturen.
Dyregravene forteller sitt om hvor rike villreinfjell
det har vært i det vi i dag kjenner som
Snøhettaområdet.

I dag omfattes Snøhettaområdet av seks
kommuner; Oppdal, Sunndal, Nesset, Rauma, Lesja
og Dovre og forfatteren gir oss innblikk i
naturgrunnlaget og den varierende naturen i
området.  I vest setter u-dalene sitt preg på
landskapet med bl.a. den kjente Eikesdalen og mot
øst kommer vi over i mer viddelandskap.  Denne
vekslende topografien gir et variert beitetilbud for
reinen, samtidig som vi her finner både kystnære
områder og innlandsområder.  Villreinen trekker
hvor den finner det likeste beitet til enhver årstid;
innlandet om vinteren og mot kystfjella om vår og
forsommer.

De første systematiske registreringer av reinens
arealbruk i området vart gjort utover siste halvdel
av tredvetallet, da viltforsker Yngvar Hagen
foretok en zoologisk ekskursjon i Dovre-

Snøhettareinen har fått egen bok

B o k o m t a l e  v e d  J o n  J .  M e l i

Mange av villreinom-
rådene i Norge har etter
hvert fått sin egen bok. I
fjor kom boka om
Snøhettareinen. Per
Jordhøy tok initiativet til
boka, han har også vært
redaktør for den. Stoffet
som presenteres har han
samlet gjennom fem år.

KUNNSKAP:  Boka om Snøhettareinen er en grundig
innføring i kunnskapen om såvel området som
forvaltningen og – ikke minst – om villreinen.
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Trollheimen-Møretraktene.  Sida har
registreringene foregått jevnt og systematisk.
Dette styrka lokalbefolkningen i deres kunnskap
om stammestørrelsen da de på 1950-60-tallet
erfarte at bestanden var alt for stor i forhold til
beitegrunnlaget.  Jordhøy karakteriserer
Snøhettareinen med en ”bestandshistorikk” som
savner sidestykke i norsk villreinforvaltning, og
denne dokumenterer han i rikt monn i boka.
Resultatet etter en overpopulasjon – med en
beregnet bestand på 14.000 dyr i 1960 – vart helt
nedslitte vinterbeiter og en bestandssenkning til
knappe 1.400 dyr i 1970!  Fra den tid er bestanden
prøvd holdt på ca. 2.000 vinterdyr.

Historisk sett er overpopulasjonstida i Snøhetta ei
praktisk anskuelighetsundervisning i hvordan det
går med en hjorteviltstamme uten regulerende
faktorer, enten i form av rovdyr eller jakt, da blir
matgrunnlaget rasert!

Jordhøy har også funnet plass i boka til å
informere generelt om kondisjon, hva påvirker
reinens kondisjon og hvordan denne leses, om
minimumstellinger og strukturtellinger.  Videre er
det mye kunnskap om beiteundersøkelser, historisk
sett hvem som starta opp med dem til Statens
viltundersøkelser tok over.

I det hele har forskningen vært sterkt inne i
Snøhettaområdet.  Dette har vært nødvendig, da
det er foretatt store inngrep gjennom

kraftutbygginger med neddemming av beitearealer,
stenging av trekkveier, forstyrrende linjenett,
vegutbygging, ferdsel og fritidsaktiviteter og ikke
minst militær øvingsaktivitet og båndlegging av
arealer, for eksempel Hjerkinnfeltet.

Boka forteller også historisk om jaktforvaltningen
og om oppstarten av landets første villreinutvalg, da
Snøhetta i 1961 blant rettighetshaverne valgte sitt
første utvalg. Senere er denne organisasjons-
formen blitt gjennomført i alle villreinområdene.

Sluttkapitlet i boka omfatter jakttradisjoner.  Her
har Jordhøy knytta til seg skribenter fra alle
kommunene, som hver forteller fra sine områder,
og dette kapittel beriker boka med at en kommer
inn i miljøene i bygdene.

Boka er på ca. 270 sider og har mange
illustrerende karter og grafer. Det er samla inn mye
historisk bildemateriale og også mye av nyere dato.
Men bildene har ikke fått den behandling de hadde
fortjent og skal en ha noe negativt å si om boka, må
det bli at for et såpass dokumentarisk verk, burde
bildebehandlinga vært bedre.

Det er Villreinutvalget for Snøhettaområdet som
er utgiver av boka, mens Snøhetta forlag har stått
for produksjonen.  Boka var ei av hovedbøkene for
bokklubben Villmarksliv i 2001. Butikkpris for boka
er kr. 390.-.

Skitt jakt med gode 
jaktopplevelser og human 
og sikker jaktutøvelse.
se på www.dirnat.no

Vi samarbeider med villreinutvalgene 
om gode oppsynsordninger.

visus. Lom. Foto: Thor Østbye
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Enda en gang har jeg bladd og lest i
Villreinen, som har tilskyndet dette bidrag.
Men mitt egentlige anliggende er gammelt,
nemlig jegernes holdninger og handlinger i et
økologisk og kulturelt perspektiv – spesielt
den nærmest konsekvente utvelgelse av de
beste trofeer –  eller slaktedyr.

Alle jegere burde kjenne de grunnleggende
prinsipper i den biologiske evolusjon. Lang tids
erfaring gir også gode muligheter til å forstå
konsekvensene av at mennesket – den eneste
tenkende art – med sine viljeshandlinger og
teknologi forstyrrer den naturlige utvikling og
bevaring av artene. Mye av dette har vært kjent og
praktisert fra gammelt av som mangeartet dyreavl,
og da lenge før Darwins tid.

Ingen innvendinger
Det er likevel slik at de fleste jegere ønsker å felle
de beste dyrene og satser ofte mye for å oppnå
nettopp det. Og forvaltning og rettighetshavere
anfører ingen innvendinger eller betenkeligheter i
så måte. Intet moralsk imperativ eller administrativ
ordning fremmer annen og mer forsvarlig praksis.
Oppsynsmannen kunne være viktig instans i den
anledning, men ytrer bare godord når beste
paringsbukken eller største kalven er gått i bakken.
Det sentrale interesseorgan – Villreinen –
reflekterer så vidt jeg har oppfattet de samme
holdninger.

Det slår meg da også når jeg ser statistikk for
slaktevekter at disse ligger over de fleste dyr jeg
ser og feller et tilfeldig utvalg. Mindre subjektivt vil
jeg konstatere det velkjente at ingen jeger i dag
trenger kjøtt fra fjellet som matauk.

Under tvil funnet verdig...
Som illustrasjon vil jeg nevne en situasjon fra siste
jakt i Villrein-Norge. Et jaktlag lå i ro ved en øde
steinbu ved villreintrekket. Etter nøye vurderinger

var to dyr i en flokk på femti under tvil funnet
verdig deres kuler når dyrene eventuelt ville
komme forbi, og det var ikke tale om storbukkjakt.
Selvrespekten var tilsynelatende på topp!

I forhold til dette blir jegeren i fjøsstøvler og
overall, som har tatt seg fri en dag for å utøve
avveksling og lyst i fjellet, ofte et sympatisk møte.
Han hevder tradisjon og rettigheter, og er nok ute
etter et bra slaktedyr, men tar ofte det som måtte
by seg før dagen er omme.

«Påtatt tvil»
Seleksjonen har neppe noen gang vært større enn
nå selv om effektive langholdsvåpen har vært brukt
i langt over hundre år. I det evolusjonære
perspektiv er dette et fenomen av ny dato da
jegerne i tidligere tider jaktet som rovdyrene – tok
det første og beste de kunne få tak i. Dette er den
naturlige beskatning som over tusener av år har
vært med å forme vår villrein.

Motforestillinger mot denne praksis forekommer,
men da gjerne med påtatt tvil om faktum og
usikkerhet om genetiske konsekvenser.
Formuleringene inspirerer ikke til refleksjon og
endret atferd hos jegere flest eller andre for den
saks skyld. Forholdet virker påfallende da mange
engasjerte, ikke minst innen forvaltning og
forskning, utvilsomt innehar kunnskap og innsikt i
overflod.

Jakta under press
Alle med reflektert interesse for jakt og økologi
beklager sterkt at samfunnsutviklingen medfører
stadig dårligere levevilkår for villreinen.
Forvaltningsansvar i en global sammenheng blir
også anført. Men minst av alt trenger reinen da
belastningen av biologisk skadelig seleksjon ved
jakt.

Slik uheldig jaktutøvelse, og villreininteressenes
passive holdning til den, har også en annen side
som er svekket troverdighet og aktelse. I en tid da
all jakt står under press fra så mange hold, er dette
noe vi jegere og villreinen klarer oss bedre foruten.

Evnen til å argumentere for villreinen og våre

Om villreinjakt – og annet i vår tid

A v  L a r s  To r j u l

– Med vårt nærmest konsekvente ønske om å skyte de
største dyra og bringe hjem de flotteste trofeene, griper vi
forstyrrende inn i den naturlige utviklingen og bevaringen av
artene, hevder forfatteren av dette leserinnlegget.
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interesser bør bli bedre.
Distriktspolitiske oppfatninger kan
her være et problem – også at
rettighetshavere, i likhet med folk
flest, forbinder fremskritt med å
legge landet under asfalt og
betong. Den samfunnsøkonomiske
verdi av fjellområdene som
beitemark for konkurrerende
husdyr er klart negativ, men dette
forhold er hittil dårlig utnyttet som
argument for villreinsaken.

Større friområder for villreinen
er her et sentralt tema, men
hvordan fremme krav når det
eneste større, og fra naturens side
beste område – Hardangervidda –
har den minste og dårligste reinen?
Og det når stammen er bare
halvparten av det forutsatte og
også langt under målet.

Konstruktiv
selvransakelse
Konstruktiv selvransakelse har vi
sett lite til i den anledning – mest
bare litt flau småkrangel mellom
forskere og forvaltere med
selvtillit. Kan det være noe galt med selve
forvaltningsordningene og da også forskernes
rolle? Jeg vil her for øvrig minne om at den
tradisjonelle (vitenskapelige) forklaring og analyse
kan ha liten verdi – praktisk og ikke minst retorisk
overfor samfunnet som helhet.

Saklig sett – økologisk, økonomisk og kulturelt –
utgjør arbeidet for villreinen utvilsomt den gode sak
som burde vinne stadig sterkere frem. Klare og
velbegrunnede standpunkt om ømtålige tema som
ulv, tamrein og husdyr i de gamle villreinfjell må da
komme aktivt med og styrke villreinsaken. De
mange slags særinteresser – fra de egosentriske til
de politiske – må da vike for samhold og
forvaltning på villreinens premisser og for det gode
liv i villreinfjellet. Ny økologisk erfaring tilsier også

FLOKKDYR: I henhold til kontrollkortet har
villreinjegeren fått tillatelse på en bestemt type dyr, og
kan ikke velge fritt. Dessuten er villreinen et flokkdyr og
jegeren må ofte ta ut «rett dyr» som står fritt i forhold til
andre. Disse begrensningene gjør at jegeren ikke
bestandig kan «plukke fra øverste hylle»! Men likevel –
seleksjon forekommer i mange jaktsituasjoner. (Foto:
Jon J. Meli)

at Fjell-Norge fortsatt bør tilhøre villreinen og
annet naturlig fjellvilt. Jegeren må da fortsette sin
rolle som predator, men med motiver og holdninger
tilpasset vår tid.
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Søndag 2. september var jeg på jakt etter min
tildelte villreinkalv på Knutshø, i den delen som
tilhører Tynset/Kvikne.  Det så ut til å bli en veldig
fin dag i fjellet, riktig nok lå det et slør av skodde
oppe i høyden, men sola var i ferd med å bryte opp
det trolske teppet.  Sammen med en jaktkamerat
kjørte vi opp mot Gløtlægret, der jeg dagen i
forveien hadde jaktet på en flokk på ca 300 dyr.

I til dels sterk vind, regn og lav skodde hadde jeg
dagen i forveien fulgt flokken fra Marsjøfjellet,
over Medhøa og ned på myrene øst for Gløtlægret
i over 8 timer uten å komme i posisjon for felling i
den dårlige sikten, og i ukjent terreng tok jeg ingen
unødige sjanser.  Flokken beveget seg i grenseland
mellom Tynset og Folldal.  Mitt tildelte kalvekort
gjaldt bare for Tynset/Kvikne.

Utpå kvelden, pluss-minus klokken 2000, ble det
felt flere dyr like øst for Gløtlægret.

Mange jegere og skodde
Tilbake til søndag, som begynte så bra med det
nydelige været.  Otto, jaktkameraten, og jeg kjørte
opp mot Gløtlægret, flere jegere hadde nok fått
nyss i at noe var på gang i området Marsjøfjellet-
Medhøa, for det sto parkert biler flere steder langs
veien.  Det tok en halvtime å komme opp i fjellet.
Vi så det var mange jegere allerede i fjellet, noen
hadde kommet opp før oss og noen var på tur opp.
Skodda var veldig tett så vi satte oss ned og tok en
liten kafferast i håp om at sikten skulle bli bedre.
Vi ante sola bak skodda, så om litt ville sikten bli
bra.  Jeg vil tro vi hadde en sikt på 20-30 m.

Plutselig smalt det et skudd like bak oss, bare 10-

År 2001 – uhyggelig og dårlig
opptreden i villreinfjellet!

15 meter bak og til høyre for oss.  Vi kastet fra oss
kaffekoppene og la oss langflate for å prøve å
finne dekning i det flate terrenget som vi befant
oss i.  Vi så ingen ting, men hørte noe som pustet
tungt og noe som skrapte mot stein.  Etter noen
minutter skimtet vi i skodda en mannsperson som
passerte oss på ca 10 m.  Han gikk bort på en liten
kolle, ca 30-40 m foran oss, der bøyde han seg ned
og rørte ved noe.

Vi summet oss og gikk bort til denne personen,
som da viste seg å være en villreinjeger som hadde
felt ei simle rett foran øynene på oss, uten at vi
hadde sett dyret verken før, under eller etter
fellingen!  Vi spurte jegeren om han hadde sett oss
og om han var klar over at det var mange jegere i
samme området.  Vi fikk ikke noe godt svar og
gikk fort derifra og ned mot myrene ved
Medtjønna, som var jaktgrensa for oss.

Enda ei jaktopplevelse
På tur ned fikk jeg øye på ca 10 dyr som fredelig
gikk og beita på sør-østsida av tjønna.  Vi la en
slagplan for å komme oss usett og i best mulig
posisjon for felling av dyr.

Skodda letna nå gradvis, sola fikk mer og mer
tak og fjellene badet i sol.  Nå oppdaget jegerne
som satt høyere oppe i fjellet dyra ute på myra.
Jeg var kommet langt i min framrykning, men det
tok ikke de andre jegerne hensyn til, de stormet
bare på, sprang rett over myra, forbi meg og rett
på dyrene. I det jeg var i ferd med å komme meg i
posisjon smalt det. Da hadde jeg bare 10 m igjen til
min planlagte skuddplass. Dette var nok de andre
jegerne klar over, derfor skaut de på dyrene, selv
om avstanden var godt over 200 m.

De måtte være først, selv om det var jeg som
oppdaget dyrene først og var godt i gang med mitt
jaktopplegg. Dyrene sprang ut og trakk raskt opp
mot Marsjøfjellet.

Vi kom i kontakt med jaktoppsynet, som kunne
fortelle at det var fire trøndere, og at de hadde felt
ei simle like foran øynene på oss. Han hadde også
sett situasjonen og syntes som oss at det var en
svært dårlig framferd av de andre jegerne. Jeg sa
til Otto, at her blir vi nesten skutt i det ene
øyeblikket og i det andre er det noen uoppdragne
trøndere som ødelegger for oss! Men heldigvis er
vi namdalinger som har vært ute en ”hverdag”
tidligere!

Ei uke seinere var jeg tilbake og felte kalven min
sør for Dølvadsetra.

A v  S v e i n  A n d r e a s s e n

FRA MARSJØFJELLET: I disse fine fjella hadde Svein den nifse
jaktopplevelsen høsten 2001. Bildet er tatt fra Marsjøfjellet mot
Vesl-Marsjøen og Rødalshøgda. (Foto: Jon J. Meli)
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Norges landareal mer enn 5 km fra tyngre,
tekniske inngrep er de siste hundre årene kraftig
redusert. Dette er områder som gjennom tusenvis
av år har vært benyttet av villreinen gjennom et
nomadisk levesett, der vandringen fra sommerbeite
til vinterbeite har vært en viktig del av  denne
artens grunnlag for videre eksistens. Hva skjer når
dette mønsteret på en eller annen måte blir
forstyrret? Hvilke konsekvenser får en økt
menneskelig aktivitet i et villreinområde som
allerede er kraftig redusert i forhold til sitt

opprinnelige areal? Det viktige i dag er å benytte
seg av føre var prinsippet. Det er med andre ord
ingen grunn til å få panikk over dagens situasjon,
men det er hva som skjer i morgen som bør tas til
ettertanke. Og det er nettopp dette som var
grunnlaget for mine undersøkelser somrene 1999
og 2000. Jeg ville registrere den menneskelige
ferdselen i Snøhettaområdet før en utvidelse av
parken fant sted. Resultatene fra undersøkelsen
kan brukes senere for å kartlegge økningen i
ferdselen i området, men kan også brukes i dag for
å kanalisere eller lede dagens ferdsel bort fra
sårbare områder.

Ferdselen i Dovrefjellområdet
sammenlignet med bruksområdet
til villrein – 1999-2000

Villreinens vandringer gjennom tusener av år – fra
sommerbeite til vinterbeite, har vært en viktig del av  artens
grunnlag for eksistens. Hva skjer når dette mønsteret på en
eller annen måte blir forstyrret eller brytes?

DAGSTUR: I undersøkelsen
vart det registrert flest på

dagstur, ca. 60 prosent – og
med utgangspunkt i

Kongsvoll, ca. 30 prosent.
Her er det utsendinger til

Villreinrådet som er samla
øst for Kongsvoll og skuer

inn i Snøhettaområdet.
Foto: Jon J. Meli

A v  K a i  R u n e  B å t s t a d
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Fremtidens forvaltning vil i mye større grad bli
rettet mot dette med regulering av den
menneskelige ferdselen i våre fjellområder. Det er
naivt å tro at verden kommer til å fortsette å være
slik den er i dag for all fremtid. Områdene som kan
benyttes av villrein blir stadig mindre. Dette
samtidig med at vi blir stadig flere som vil benytte
seg av disse områdene. Det er ingenting i dag som
tyder på at utviklingen vil snu, presset på uberørt
natur vil bare øke og øke.

Dovrefjellområdet
Området som undersøkelsen er foretatt i, er et
område med stort potensial for økt turisme og
ferdsel i fremtiden. Det inneholder også alle mulige
tekniske inngrep som alt fra regulerte vassdrag og
vann, store kraftlinjer, gruver, skytefelt,
setergrender, hyttefelt, veier osv.

Formålet med selve ferdselsundersøkelsen var å
få et overblikk over dagens ferdsel i området.
Dette for å legge et grunnlag for videre
undersøkelser. Området ble derfor grundig kartlagt
over to sommersesonger, ved hjelp av et
selvregistreringssystem der hver enkelt bruker fylte
ut et skjema med en rekke spørsmål og la det ned i
en låst kasse. Kassene var plassert ved de
innfallsportene som jeg mente var de mest brukte.
Resultatene har blitt lagt inn på data og
bearbeidet slik at man kan se hvilke grupper som
bruker området.

Moskusen er en gjeninnført art her i landet, og
dens hovedutbredelse er nettopp på Dovrefjell.
Under undersøkelsesperioden fant jeg ut at
moskusen er et betydelig trekkplaster i forhold til
turisme, og da spesielt i visse områder av fjellet.

Arealbruken sommertid både for moskus og
villrein er vurdert og sammenlignet med
resultatene fra ferdselsregistreringen.
Datamateriellet for villrein er skaffet til veie fra
Per Jordhøy, NINA. Dette er tall som er
registrert over lang tids forskning og registrering.

Det blir til slutt vurdert hva slags tiltak som kan
innføres for å unngå de konfliktene som jeg har
kommet frem til eksisterer per i dag. Men
tiltakene er rettet mot sommertrafikk, og ikke
vintertrafikk. Dette er to vidt forskjellige
problemstillinger med tanke på arealbruken til
villrein.

Med denne registreringen ønsket jeg å få
svar på følgende:

Bruker fotturistene og villreinen det samme
området sommertid, og i så fall i hvilke
områder var det da størst konflikt?

Hvilke brukergrupper var det hovedsaklig i
området sommertid. Og var det noen av disse
som kunne være enkle å nå med tanke på
informasjon osv.?

Hvilke tiltak kunne være aktuelle å sette
inn for å redusere en eventuell konflikt i visse
områder?

Sammendrag
Det ble samlet inn 3675 svar i 1999 og 3238 i 2000,
til sammen 6913. Nedgangen i antall registrerte fra
1999 til 2000 er dermed på 12 %. Noe som kunne
ha med været å gjøre. Gjennomsnittsalderen blant
brukerne var 39 år for begge sesongene.
Aldersgruppen 45 –54 år var den mest
dominerende gruppen.

Dagstur til fots er den helt klart største
aktivitetsgruppen blant brukerne i Snøhettaområdet.
Men svenskene skilte seg ut ved å ha nesten
samme antall registrerte dagsturer som flerdagers
turer. Og tyskerne hadde en litt større andel
dagsturister (78 %) enn resten av gruppen.
Brukerne av Snøhettaområdet gikk for det meste i
par. 52 % av de registrerte overnattet i området i
1999, samme prosentandel for 2000 var noe lavere
med 44 %. Rundt halvparten av brukerne hadde
derfor tilhold i bygdene rundt Snøhettaområdet,
eller var på gjennomreise. Den gjennomsnittelige
turlengden var på 2 dager, og telt og hytte var de
mest brukte overnattingsformene.

Rundt 35 % av brukerne var medlemmer av en
turistforening eller lignende. Blant ikke medlemmer
var rundt 80 % på dagstur, noe som var annerledes
for medlemmene med nesten samme antall
dagsturister som flerdagersturister.

I 1999 ble 30 % av totalantallet registrert på
Kongsvoll (kasse nr 20, se kart 1), prosentandelen

Figur 1.1:  Prosentvis fordeling av brukerne på ulike
aktivitetsgrupper i Snøhettaområdet 1999 (N=3661) og
2000 (N=3233). *Jegere, fiskere, bærplukkere, oppsyn
osv.
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for samme lokalitet i 2000 var på 27 %. Hallen
(kasse nr 15) hadde også et relativt høyt
registrerte brukere med 10 % brukere i 1999 og 9
% i 2000, likeså Snøheim (kasse nr 22) med 9 % i
begge periodene. Noe som vil si at nesten
halvparten av alle registrerte ble fanget opp av tre
av kassene.

Vestområdet (vest for Aursjøen) bar preg av
mye dagsturisme, det samme gjorde området over
Torbuhalsen. Lokalitetene tilknyttet
turistforeningshyttene var de med størst antall
flerdagersturister. Også her skilte Kongsvoll seg
litt ut med et stort antall flerdagersturister 40 %
av totalantallet.

Med en inndeling i perioder på syv dager, får
man et inntrykk av når i sesongen det er størst
trafikk. Dette var litt ujamt fordelt på de to
sesongene, med en mye tydeligere konsentrasjon
(60 % av totalantallet) i perioden 12.07-08.08,
sesongen 2000. Mens 1999 sesongen hadde en litt
mer jevn fordeling av brukerne, med hovedtyngd i
perioden 05.07-15.08 (69 % av totalantallet). (Se
figur 1.2, til høyre.)

Ut fra eksisterende irreversible inngrep blir
mulige konfliktsområder mellom villrein og
menneskelig ferdsel som en påvirkelig faktor,
begrenset til følgende områder: Lesjøtelet, området
rundt Snøheim/Kongsvoll, Området Dalsida og
Torbudalen, og Snøfjelltjønnin med området rundt.
Med tanke på omlegging eller nedlegging av
merkede stier er det Lesjøtelet og området rundt
Snøheim/Kongsvoll som vil ha best nytte av dette.
(Se kart 1, til høyre.)

Resultatene ble sammenlignet med andre
områder for å se om det var store forskjeller i

Figur 1.2:  Prosentvis fordeling av brukerne på ulike perioder i
sesongen i Snøhettaområdet 1999 (N=3533) og 2000 (N=3299).

bruksmønsteret, dette var det i noen tilfeller, men
kunne som regel forklares ut i fra områdets
beliggenhet, aktivitetstilbud og graden av
markedsføring av området.

Villrein
Denne delen er basert på opplysninger og
kartmateriell fra Per Jordhøy, NINA.

Snøhettaområdet har områder som spesielt
utmerker seg som viktige bruksområder for villrein,
der mulighetene for konflikter mellom
bruksinteressene er stor. Har derfor valgt å se litt
nærmere på disse uten at andre områder dermed
blir automatisk ”frigjort” som helt uviktige områder.
(Se kart 1, til høyre.)



44

2 0 0 2V i l l r e i n e n

Ut fra eksisterende irreversible inngrep blir
mulige konfliktsområder mellom villrein og
menneskelig ferdsel som en påvirkelig faktor,
begrenset til følgende områder:

Lesjøtelet
Dette området ligger sentralt i Snøhettaområdet, og
er et område med nesten ingen tekniske inngrep
bortsett fra noen få hytter. Ferdselsintensiteten
derimot er svært høy i forhold til andre deler av
området. (kart 1 ). Stinettet er godt utviklet og mye
brukt av fotturister som går mellom Åmotsdalshytta
og Grøvudalshytta.  Effektstudier fra andre
områder, deriblant Rondane, viser at reinen skyr
ferdselskorridorer og hytteanlegg. Verdien i
området ligger bl.a. i det gode beitegrunnlaget, som
har vist seg å være et mye brukt område av
flokkene i brunstperioden.

Området rundt Snøheim
Snøheim ligger innenfor forsvarets øvingsfelt på
Hjerkinn. Også dette området har nok i dag tapt en
del av sin naturlige funksjon som bruksareal for
villreinen, sett i forhold til flokkenes opprinnelige
pulserende vandringsmønster rundt
Snøhettamassivet. Når forsvaret nå legger ned
skytefeltet vil en oppfølging av området med tanke
på en eventuell økning av privat ferdsel i området
være svært interessant. Dette kommer i tillegg til en
ganske stor ferdselsintensitet nord for dette
området, i Stroplsjødalen.

Området Dalsida og Torbudalen
Her er inngrepene stort sett irreversible, men den
menneskelige ferdselen kan ennå styres. Området

var før utbyggingen et viktig knutepunkt mellom
øst- og vestområdet, uten de helt store hindringene.
I dag er det bare sporadiske observasjoner av små
bukkeflokker som krysser området.

Snøfjelltjønnin og området rundt
Viktig ”trekkveiskorridor” til vinterbeiteområdet

mellom Åmotsdalen og Dindalen/Oppdal. Dette
området var det mest brukte vinterbeitet for
perioden 1980-90 i Snøhettaområdet. Mulige
konflikter er økt hyttebygging og motorisert ferdsel
tilknyttet disse.

Konklusjon
Dagens ferdsel sommertid i området er for det
meste basert på dagsturisme, og da til områder som
er lett tilgjengelig og som til dels er tilrettelagt.
Moskusen på Kongsvoll er tydeligvis noe som
trekker folk, både nordmenn og utlendinger.
Kongsvoll har en stor del dagsturister, men er også
utgangspunkt for flerdagersturer.

Så sterk trafikk i dette området er uheldig for
villreinens trekk rundt Snøhettamassivet. Når det
gjelder moskusen så er det ikke gjort noen
undersøkelser på om denne vil sky området på
grunn av mye ferdsel. Men mye av trafikken inn hit
skyldes i hvert fall denne urskapningen.

Lesjøtelet er et veldig viktig beiteområde for
villreinen sommerstid, og har vært et spesielt viktig
område for flokkene i brunstperioden. Dette
området har nesten ingen tekniske inngrep, bortsett
fra noen få hytter. Så den eneste forstyrrelses-
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kilden her vil være ferdselen. Denne kan vi til en
viss grad styre unna området, noe som må
vurderes i dette tilfellet her. Det er viktig at
villreinen får bruke sommeren til å styrke
fettgrunnlaget til vinteren, derfor er forstyrrelser i
gode beiteområder som dette uheldig.

En eventuell informasjon bør rettes mot de
største brukergruppene av området. Dette er
dagsturister, hovedsakelig ikke-medlemmer av en
turistforening. Og flerdagersturister med en
hovedvekt av medlemmer. Områdene tilknyttet
dagsturisme må derfor rette informasjonen mot
denne gruppen ved selve innfallsporten, mens
områdene lenger inne i fjellet med mye
flerdagersturister bør kanskje påvirkes med
informasjon fra sine egne foreninger gjennom
medlemsblader, foldere osv.

Det er ofte de T-merka stiene som er grunnlaget
for ferdselen til de som ikke er kjent i området.
Opphører merkingen vil også trafikken reduseres
noe, dette kan man se i Rondane der deler av
løypenettet ble lagt ned for å skåne villreinen. Men
skal løyper legges ned må det samtidig ikke
opprettes nye uten at konsekvensen av dette er
nøye utredet. Reinens arealbruk varierer lite fra år
til år, men kan variere mye over en lengre
tidsperiode.

Ut i fra det jeg kan se av undersøkelsen vil det
være mest hensiktsmessig å redusere trafikken fra
Kongsvoll. Dette kan gjøres ved å stoppe
stimerkingen fra Kongsvoll og Grønbakken, inn til
Reinheim. Snøhetta vil for alltid være et turmål i
seg selv, så det vil derfor kanskje være en løsning å
opprettholde veien inn til Snøheim for da heller å
lede trafikken fra Kongsvoll hit. Da vil trafikken
rundt Snøhetta og til Reinheim være opprettholdt,
mens området vest for Kongsvoll vil få en
betydelig lettelse i trafikken. Dette er muligens en
kompromissløsning som per i dag er den mest
gjennomførbare. Resultatet av en slik omlegging i
løypenettet vil trolig bli en viss økning i ferdselen
rundt og opp til Snøhetta.

På Lesjøtelet vil det være et alternativ å stoppe
merkingen gjennom Skamsdalen og inn til dette
området. Her kan det også være aktuelt å stoppe
merkingen fra Åmotdalshytta ned til
Grøvudalshytta over telet. Dette vil helt klart
redusere trafikken gjennom området, og reinen vil
da få en reduksjon i antall møte med mennesker.

Fremtidens forvaltning
Arealbruken til villreinen varierer lite fra år til år,
men over lengre tid vil bruksområdene forandre
seg. Dette forsterker nødvendigheten av å
gjennomføre slike tester over flere år, og gjennom
andre deler av året. Det ble her sett på
konfliktsområder sommertid, dette kan være helt
forkjellig fra konfliktområder vintertid.

Vil også legge til at en fjerning av T-merkene
ikke fører til at selve stien fjernes, det blir derfor
feil å se på en fjerning av T-merkene som et
fullstendig ferdselsforbud i området.  Hensikten
med å legge ned slike merkede stier er ganske
enkelt for å unngå å legge til rette for mer ferdsel i
denne delen av fjellet. Men selv om merkene
fjernes, vil det ta lang tid før man merker noe
særlig nedgang i trafikken. Dette fordi folk som har
gått i et område ofte søker tilbake dit de er kjent
eller har vært før, samtidig som at merkingen på
nåværende kart blir stående til neste kartopplag.

Registreringen jeg foretok i Snøhettaområdet har
lagt et grunnlag for videre studier av ferdselen
nettopp her. Jeg har gitt forvaltningen en anbefaling
av hvordan man på best måte kan ivareta
villreinens interesser i området, ut i fra de
registreringene jeg gjorde disse to  somrene.
Området har trolig ikke for stor trafikk i dag med
tanke på forstyrrelser. Men det er hva som vil skje
de neste 20-30 årene som er interessant. Gå 20-30
år tilbake og se hvordan situasjonen var da. Vi har
nå en unik mulighet til å legge om stinettet i de
mest sårbare områdene i god tid før en eventuell
oppblomstring av ferdselen vil oppstå.

Den nye utvidelsen av Dovrefjell nasjonalpark
skal legges inn under en mer lokal
forvaltningsmodell en hva som har vært tilfellet
tidligere med de andre nasjonalparkene. Dette
fører til et stort ansvar, der samarbeid på tvers av
kommune- og eiendomsgrenser er et viktig
stikkord. Det er ofte at villreinens sak ikke blir talt
når andre mer tungtveiende interesser som f.eks.
økonomi står i sentrum. Villreinen blir drevet fra
skanse til skanse, ikke bare på grunn av
befolkningsveksten, men også på grunn av en
økende rovdyrstamme, endringer i klimaet,
luftforurensning, en økt hytteutbygging i
randsonene osv. Hvordan står det til med villreinen
om 200 år? Ikke godt å si, men vi må tenke
langsiktig for å kunne forvalte fjellområdene våre
på best mulig måte for de framtidige generasjoner.

Rapporten med fullstendig referanseliste
kan lastes ned på denne nettadressen:

http://fag.hit.no/af/nv/nvlink/studentrapp.htm
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Nordfjella Villreinområde er delt i to soner;
sone I nord for RV 50 og sone II mellom RV
50 og Bergensbanen. De siste åra stammen
som vanligvis har hatt tilhold nord for RV 50,
tatt tilhold sør for riksveien og dette
gjenspeiles også i årets felling. Samla kvote

Dårlig vær preget villreinjakta i Nordfjella i 2001. I alt 17
dager med regn sier sitt. Jakta ble imidlertid utøvd på en
bra og ansvarsfull måte, ifølge oppsynet.

Nordfjella – dårlig vær, men bra jakt

OPPSYN: Tøff jente i barske fjell. Laila
Kvellestad fra Aurland har i mange år
vært jaktoppsyn i Nordfjella. Hun er
også leder i Nordfjella Villreinnemnd.
(Foto: Gunnar Dokk)

Felt % Son.I Son.II
Hemsedal 5 26,3 5

Ål 36 42.2 36

Hol 82 28,8 21 61

Aurland 164 70,7 23 141

Lærdal 42 46,7 42

Totalt 329 46,9 127 202

Hemsedal Ål Hol Aurland Lærdal
I egen kommune: 2 16 2 106 20

I annen kommune 3 7 19 1 1

Fra annen kommune 0 1 2 15 12

Fellingsresultat

Slik har fellesjaktavtalene virka

for begge sonene var i 2001 på 700 dyr,
fordelt med 300 dyr på sone I og 400 dyr på
sone II. Sekretær i Villreinutvalget har gitt
oss fellingstallene, mens oppsynsleder
Gunnar Dokk har skrevet samlerapporten fra
jakta.

Generelt om jakta
I høst var en større del av bestanden i sone II, noe
som gjorde at jegeraktiviteten ble større i den delen
av Nordfjella. Oppsynet hadde ikke på noe
tidspunkt av jakten før 13. september oversikt over
mer enn 500 dyr i sone I nord for RV 50.

Den 13. september trekte ca 350 dyr over
Geiteryggen inn i sone I, en mindre bukkeflokk
krysset samme dag Vesterdalsvatnet og kom også
inn i sone I.

8-9. september krysset ca 50 dyr jernbanen ved
Hallingskeid på trekk sørover, om disse dyrene er
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kommet igjen er usikkert. Også i år var det dårlig
med dyr i østlige områder i sone I. I Tissedalsom-
råde vest i Lærdal var det også uvanlig lite dyr
denne jaktsesongen. I sone II sør for RV 50 sto
reinen for det meste i vestlige områder i Aurland,
med unntak av noen få tilfeller da den var innom
Hol.

Værforholda var vanskelige under jakten, i 17
dager var det regn og mye skodde, men fin
temperatur, kun en natt var det under 0 grader.

Konklusjon på jaktutøvelsen: Jakta ble utført på
en bra og ansvarsfull måte, de aller fleste jegere er
seg sitt ansvar bevisst.

Antall timer i felt 1110

Sett ca antall rein 12.070

Kontrollerte jegere før felling 218

Kontr. jegere under slakting 74

Kontrollerte jegere under transport 19

Fall sett, men ikke kontrollert 6

Skadde dyr sett av oppsyn 6

Skadde dyr avlivet av oppsyn 1

Skadde dyr avlivet av jegere 8

Uregelmessigheter med kort 9

Uregelmessigheter med våpen 6

Totalt antall rapporter 2

Totalt antall OPS-saker 12

Totalt antall saker politianmeldt 2

Samlerapporten fra oppsynstjenesten

under reinsjakta i Nordfjella i 2001 forteller

at ni lokalopp-syn var i virksomhet i 100

dager. I tillegg utførte polititjenestemenn 6

dagsverk.

Oppsynsrapport for
Nordfjella 2001

2001 -93/-00
Hanndyr 2½ år+ 67,5 kg 67,9 kg

1½ år 38,8 kg 36,3 kg

kalv 21,7 kg 18,6 kg

Hunndyr 2 ½ år+ 35,5 kg 33,3 kg

1½ år 34,0 kg 30,3 kg

kalv 18,2 kg 17,5 kg

Vektutvikling Ny redaktør i
Villreinen

Rolf Øvrum heter den nye redaktøren i
Villreinen. Han er en erfaren pressemann
på 53 år, og er – i likhet med sin
forgjenger, Jon J. Meli, bosatt i Dals-
bygda i Os i Østerdalen.

Øvrum er født og oppvokst på Levanger i Nord-
Trøndelag, der han startet som journalist på midten
av 1960-tallet. Siden har han ført en omflakkende
tilværelse som journalist, redaktør og bladmaker i
Kristiansund, Trondheim, Haugesund, Stavanger,
Hamar, Askim og Oslo. Han har først og fremst sin
bakgrunn fra dagspressen. I pressekretser er han
imidlertid best kjent som en engasjert organisa-
sjonsmann med tillitsverv i Norsk Journalistlag,
Norsk Redaktørforenig og Norsk Presseforbund.
Øvrum var i sju år, fram til 1990, en profilert
generalsekretær i Redaktøforeningen. Under
foreberedelsene til Lillehammer-OL ledet han
LOOCs avdeling for mediekontakt. I 1994 hoppet
han til ukepressen og Hjemmet Mortensen – i
utgangspunktet som redaktør i Økonomisk Rapport,
men jaktinteressert som han er, var veien derfra
kort til redaktørkrakken i bladet Jakt, Hund &
Våpen da dette ble startet.

For fire år siden overtok han sin mors barndoms-
hjem i Dalsbygda i Os og etablerte seg som frilans-
journalist. Herfra har han redigert forsknings-
tidsskriftet «Verdt å vite», utdannet journalister for
Høgskolen i Bodø og begått en bok om akevitt og
urtedrammer. Fra så vel kontorpulten som kjøkken-
vinduet har han flott utsikt til de østlige deler av
Forelhogna Villreinområde. Samtidig med at han tar
over i Villreinen, går han også på som redaktør for
tidsskriftet Hjorteviltet.
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Vinteren 2001/02 var gjennomgående mild på
Vestlandet med moderate snømengder både i fjellet
og i lågareliggande områder.  Villreinen på
Vikafjellet, som tel om lag 2/3 av vinterstamma,
trekte mot vinterbeita i vest i slutten av desember.
Største delen av vinteropphaldsområda ligg innafor
Stølsheimen landskapsvernområde.
Bukkeflokkane trekkjer som oftast lengst vestover.
I ein kortare periode var det ising i høgfjellet.
Dette kunne skapt problem for beitetilgangen til
reinen.  Etter nokre veker fraus den overisa snøen
sund og snøen tørka opp.

Fostringsflokkane trekte mot kalvingsområda
austanfor Vikafjellsvegen mot slutten av april.
Nyfødde kalvar var å sjå i lende i månadskiftet
april/mai.  Denne vinteren var av dei lettaste å
koma gjennom for reinflokkane.

Kvota på 138 dyr
Kvoten blei 138 dyr med fordelinga 40% kalv, 25%
simle/ungdyr og 35% frie løyve.  Dei frie løyva blei
i dei fleste høve skrivne ut på hanndyr.

Villreinområdet fekk tilbod frå SNO om bistand
med jaktoppsynet.  Dette takka oppsynsutvalget ja
til.  SNO heldt to pressekonferanser før jaktstart
der dei orienterte om SNO si rolle i
oppsynsamanheng og naturbruk.  I alt utførte
området sine oppsynsfolk, politiet og SNO
villreinoppsyn i om lag 324 timar samla.

Villreinjegerane i Fjellheimen har godt ry som
jegrar, og det var ikkje anmeldte saker.  Det er
notert ei OPS-sak i 2001.

Dei tre valda som er medlemer av villreinutvalet,
hadde felles samjaktavtale som fungerte.  Noko
vaksenbukk blei felt vestom Vikafjellsvegen tidleg i
jakta.  Dei største flokkane var ikkje jaktbare for
fleirtalet av jegrane sidan dyra heldt seg på valdet
som ikkje har avtale om samjakt.  Omkring 20.
september tangerte reinsflokkane valdet austanfor.
Om lag 10 rein blei felt her.  Dei andre jaktområda

hadde felling som venta.
Jaktveret skapte problem i august med skodde.

Jegrane mista kontakten med flokkane og det
kunne gå mange dagar før reinen blei funnen på
nytt.  Trass vekslande vær og reinflokkane på ikkje
jaktbart område, blei fellingsprosenten 63.
Slaktevektene var høge.  Alt tyder på at både
vinter- og sommarbeite var av godt merke.

Stor utbyggingssak på gang
Fjellheimen har ikkje godkjend forvaltningsplan.
Etter ein del møteverksemd, utan at planaktørane
blei enige, sende villreinutvalet planen til
villreinnemda for godkjenning.  Villreinnemnda
vurderte saka på den måten at heile grunneigarsida
bør stå bak forvaltningsplana.  Harald Skjerdal frå
Aurland er engasjert for å få rydda av vegen dei
største barierane mellom partane i denne saka,
som går på forvaltning og fordelingspolitikk.

Villreinområdet har dette året fått ei større
utbyggingssak i randsona til området.  Prosjektet
vert kalla Myrkdalen Fjellandsby.  Denne
utbygginga er formidabel etter vår sakskunnskap.
Med over 300 hytter kloss inntil opphaldsområda
reinen nyttar, er dette ei vanskeleg sak for
villreinområdet.  I tillegg skal det byggjast
heisanlegg og alpinbakkar.  Villreininteressene ba
om konsekvensutgreiing for å finne ut korleis
utbygginga ville påvirka reinen og leveområda til
reinen.  Dette blei ikkje gjennomført på ein
forsvarleg og fagmessig måte.  Ein raud tråd i heile
saksgangen var raske vedtak med lågast mogeleg
kostnad.  Det er vanskeleg å tru at villreinen vert
tilstrekkeleg teke omsyn til under planlegging og
prosjektering før ein nasjonal plan for utbygging av
hytteområde kjem på plass.  Slik praksis er i dag,
vil det bli bit for bit-utbygging, uten at dei
langsiktige konsekvensane for reinen blir
tilstrekkeleg vektlagt.

Viktige arbeidsoppgåver
Eit kraftselskap planlegg rest-utbygging innafor
villreinområdet.  Her har villreininteressene fått

Fjellheimen 2001 – 63 i fellings-
prosent og høge slaktevekter

Trass i skodde og vanskelege verforhold vart det ei bra jakt
i Fjellheimen hausten 2001. I år står ny forvaltningsplan på
programmet. Utbygging i randsona vert ei stor utfordring.

A v  A r n e  N e s h e i m
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gjennomslag for KU.  Uroing og avkorting i
leveområda ser vi som dei største truslane mot
reinstamma i dag og åra vidare.  Av dei oppgåvene
villreinområdet bør få gjennomført raskt kan
nemnast:

● Få gjennomslag for gode samjaktavtalar
over valdgrensene for å heva fellings-
prosenten og få ei felling som kan
førehandbereknast

● Avslutta forvaltningsplanarbeidet og få
planen godkjendt

● Få kartlagt vinterbeiteressursane slik at
vinterstamma er tilpassa beitetilgangen og
faren for overbeiting vert minst mogeleg.

● Samarbeida om kurs som
kan heva kompetansen til det
lokale villreinoppsynet.
Ta tak i sakar som kan skipla
levevilkåra til reinen.

Stadnavn Flokk Kalv Simle/ Bukk Bukk Samla Simle/
ungdyr 2+ 3+ ungdyr

Austom Dueska. Vikafjellflokken 58 76 0 5 139 76

Finnbunuten Vikafjellflokken 0 0 1 42 43

Vestom Tindafj. Vikafjellflokken 0 0 0 1 1

Nordom Flatafj. Volaflokken 37 90 17 144 41

Kvanngrønavena Kringsdalflokken 12 20 0 0 32 60

Samla 107 186 1 65 359
Kalv pr. 100 simle/ungdyr i gjennomsnitt 57

Kalveteljing 07.07 01

Slaktevekter på felte reinsdyr for
villreinvalda Vossestrand, Fresvik-
halvøya og Stølsheimen 2001

Vege Snitt Variasjon
Vaksen bukk 20 74,2 kg 55-95 kg.

Bukk 1½ år 4 35,0 kg. 30-40 kg.

Bukkekalv 9 21,5 kg 15-27 kg.

Vaksen simle 11 39.6 kg 35-45 kg.

Simle 1 ½ år 1 31,6 kg

Simlekalv 12 22,7 kg 17-31 kg.

STASLEGE DYR: Bukkeflokk på
Storebrekkene langt aust i

Volaflokken sitt område.
(Foto: T. Norekvål)
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I 1996 vart det henta inn nytt blod i villreinflokken i
Førdefjella. Dyra vart kjøpt inn frå Røros, og sett
inn i flokken. Prosjektet vart svært vellykka.
Flokken endra seg i positiv retning. På møte 13.
mai i 2001 vart utvalet samde om at jobben var
gjort og at ein måtte ta ut to av dei merkte bukkane
i 2001. Dei to andre skal det jaktast på i 2002.

Det vart såleis ei viss spenning med trekningen
av løyver når desse stasdyra skulle takast ut.

Ein av dei merkte bukkane vart trekte ut på ein
grunneigar i Jølster, vedkommande og kona har
kvar sitt bruk og merkeleg nok så vart Jølster sine

to dyr trekt på desse to bruka. Dei er ikkje jegerar
sjølve, men Steinar Øverbø vart bedt om å ta seg
av jakta og han var ikkje vanskeleg å be om dette.

Ein rekognoseringsdag
Vi reiste til fjells søndag morgon 19. august i
strålande vær, etter ein månad med ustanseleg
regn. Etter ein times gange observerte vi
reinsdyrflokken, på veg austover og inn i lovleg
terreng – dette såg lovande ut! Vi gjekk etter
flokken ein times tid og fann den at ved
Dyrkingsbotnen, nord for Storevatnet. Det var 80
dyr, men berre ein merkt bukk.

Vi sat og studerte flokken ei god stund før vi
vende tilbake til Gjengedalsstøylen, og her la vi
planer for årets reinsjakt.

Dagen etter, måndag morgen, var vi oppe før sola
og la i veg frå Gjengedalen. Det var ein fin morgon
med blå, klår himmel og skarp god sikt.

Kontakt med dyr
Vi gjekk austover, til området vi hadde sett dyra
kvelden før, og vinden var slik at dyra ikkje ville
trekke mot vest, så vi var relativt sikre på at vi ville
finne dyr i løpet av dagen.

Tre simler og fire kalvar kom rett mot frå
Dyrkinnfjellet. Vi sat og studerte fjellet ved fyrste
kvilepausen. Dyra slo seg til ro i dalbotnen rett
under oss på ca. 300-400 m avstand. – Der er min
kalv, sa Steinar, han tok av seg sekken og bevegde
seg ned fjellsida mot dyra. Eit svakt drønn, liksom
rulla mellom fjella og ein stor mørk kalv rulla over

Reinsjakt på Røros-bukkar
i Førdefjella i fjor haust

Te k s t / f o t o :  M a l v i n  B a r l u n d

I 1996 vart det henta inn nytt blod i villreinflokken i
Førdefjella. Dyra vart kjøpt frå Røros. Prosjektet vart svært
vellykka og i fjor vart det jakta på to av Røros-bukkane.

STOR KALV:  Førdefjellareinen har saftig grasbeite om
sommeren. Her er kalven på 26 kg som vart felt første
jaktdagen, 20. august. Oppsyn Kjell Hjellbrekke (t.h.) var
straks på pletten og kontrollerte jeger Steinar Øverbø.
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ende i mosen. Dei andre dyra vart ståande å sjå,
slik dei alltid gjer, til dei har funne ut kva som er
farleg i denne dalen her.

Oppsynet følgde med, og kontrollerte at kortet
vart skåre utan opphold. Vi bestemte oss for å la
kalven ligge, med skinnet på, med ein plastpose
festa på hornet for å halde fuglen vekke, noko som
seinare skulle vise seg og ikkje vere nok. For då
kalven vart henta seinare på dagen, var eine låret
vekke!

Eine Røros-bukken faller
Det kom melding på radioen om tre dyr litt lengre
nord. Det var oppsynet som meldte om dette, men
kunne ikkje sjå kva dyr det var. Vi gjekk i raskt
tempo til området. Dyra var tre store bukkar og
den eine bar ørepynt. Vinden var god og terrenget
enkelt, så vi kunne gå rett på. 200 m frå var det
åpent lende, dyra beita sakte mot øst. Steinar sa at
dette var for langt, han tok av sekken, drog litt
tilbake og rundt ein liten forhøyning og kom i ny
posisjon på ca. 150 m hold. Det kom eit stille smell,
som om det var langt borte, men bukken tok ein
enorm spurt som om alle krefter skulle brukast
opp. Den sprang i ein sirkel og gjekk over ende
nøyaktig der den sto i utgangspunktet.

Det var med ein viss stoltheit, men også litt
vemod, vi kom fram til fallet. Det er få dyr som har
vore følgt med, fotografert og halde så mye under
oppsyn som desse dyra frå Røros.

125 kg kjøt og to mann
Slaktinga var ferdig og det gjekk opp for oss at vi
hadde eit problem; 125 kg kjøt og to mann! I
utgangspunktet hadde vi tenkt og la ein del kjøt
ligge til dagen etter, men da vi såg korleis kalven
såg ut, tok vi ikkje sjanse på det – så alt kjøt måtte
ned frå fjellet i løpet av dagen.

Steinar Evebø frå Sandane var i fjellet for å sjå
etter beitedyr og hadde ein båt på Byrkjeneset ved
inste Storevatnet. Han bar med seg gevir og skinn
ned til vatnet og gjekk tilbake i fjellet og hjelpte til
med å bere resten av kjøtet, for deretter å frakte
det fram Storevatnet med båt. Det står respekt av
slike fjellfolk, og vi var einige om at Steinar Evebø
redda kjøtet for oss.

Vi hadde to fine dagar i fjellet, været heldt nesten
heile tida, men då vi pakka utstyr og kjøt i bilen, var
det jamngodt med og stå i dusjen. Det er slik
reinsjakta på Vestlandet er, ein må legge vekk alt
anna og reise til fjells når været er der, for det kan
bli lenge til neste gang. Det var derfor med stor
undring vi ikkje såg andre jegerar i fjellet denne
fine haustdagen.

 Det var to fine dyr vi fekk med oss heim, bukken
vog 99 kg og kalven 26 kg.

VEMODSFULLT: Her er bukken i 100-kilosklassen som tråkka
”sine barnesko” på Røros-viddene, men fant sin banemann i
Steinar Øverbø i Førdefjella. Det er vemodsfullt å ta ut slike
prektige dyr.
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Lundadalen i Skjåk er av landets mest
berømte storbukkjaktområder. Inn i denne
sørvestgående dalen fra Skjåk-bygda, med de
bratte fjellsidene og breene fra 1800 meters
høyde, søker bukkene i Ottadalen sørområde
til saftig sommer- og seinsommerbeite. Her
blir de gående frem til jaktstart og
etternølerne siger fram enda senere i august
måned. Hit inn søkte hjortejegeren fra
”Strilelandet”, Atle Lilletveit, etter
storbukkjaktopplevelser av toppklasse, og
det fikk han! I 1996 var Lilletveit i
Forelhogna og felte en storbukk med gevir
som vart målt til 1049.5 poeng, på 8. plass
blant Norge 10 på topp-gevir. Her er
opplevelsene han hadde i Lundadalen.

Det er fredag 18. august og jeg kjører over
Sognefjellet i strålende sommervær. Veien er
irriterende svingete og ødelegger den fine
dagdrømmen hver gang jeg må vri rattet hardt for
ikke å komme utenfor asfaltkanten. Jeg har hatt
den samme jaktsituasjonen på netthinnen nesten
hele turen. Jeg er jegeren som alene smyger seg
over stein og ur innpå en rolig beitende bukkeflokk.

Jeg er på vei fra kystkommunen Radøy, en liten
kommune nord for Bergen, til fjellkommunen Skjåk
lengst nordvest i Gudbrandsdalen. Her har jeg vært
på reinsdyrjakt flere ganger tidligere, men i år er
jeg ekstra spent. Skjebnen gjorde at politimesteren
for Gudbrandsdal Politidistrikt, Einar Henriksen, ble
innkalt til FN tjeneste i Gaza. Han måtte derfor si
fra seg sitt «fritt dyr» og nå er jeg på vei til
sekretæren i villreinutvalget, Knut Granum, for å bli
overrakt kortet hans. Kortet er for området «Skjåk
Sørøst» og jeg tenker Lundadalen umiddelbart.

Stor gjestfrihet i Skjåk
Lundadalen er storbukkens rike og jeg bestemmer
meg for at der skal jeg skyte bukken min. Vel
framme blir jeg tatt i mot av Knut og konen Trine.
Gjestfriheten er stor i fjellbygda og familien

Granum er ikke noe unntak. Det serveres kaffe og
hjemmebakst og praten går livlig. Mest om
reinsdyrjakt, men også om annen jakt og friluftsliv.
Knut kan fortelle at Skjåk sannsynligvis er den
eneste kommune i landet som har fareskilt for både
elg, hjort og rein langs veien gjennom kommunen.
Som førstegangsjeger i Lundadalen er jeg opptatt
av å få vite mest mulig om bukkene og bukkens
trekkveier. Ja, for i Lundadalen snakker man ikke
om rein, men om bukk. Det finnes ikke simler eller
kalver i dalen, bare bukk – skikkelig grov bukk. Jeg
har med kart over området og Knut peker og
forklarer. Jeg blir imponert over hans innsikt og
noterer på kartet de viktigste trekkveier og
overganger.

Rekognosering.
Det er fortsatt 2 dager til jakten begynner og jeg
bestemmer meg for å ta en tur innover Lundadalen

Stril på jakt i Storbukkens rike

Te k s t / f o t o :  A t l e  L i l l e t v e i t

«I Lundadalen i Skjåk snakker man ikke om villrein – man
snakker om bukk. Det finnes ikke simler og kalver der, bare
bukker – skikkelig grov bukk...»

PÅ EN PRIKK:  Sekretæren i Villreinutvalget, Knut
Granum, peker på kartet hvor trekkrutene for reinen er.
Og det stemte 100 prosent. (Foto: Atle Lilletveit)
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neste dag for å gjøre meg kjent og kanskje ta noen
fine bilder i fred og ro. Allerede på vei innover
dalen oppdager jeg en bukkeflokk oppe i fjellsida
på nordsida av Hesthøi. Det er flere flate platå
nedover fjellsida og bare når bukkene kom frem på
kanten kunne jeg se dem. Jeg så på dem i kikkert
og tok noen bilder, men avstanden var for stor. Jeg
gikk videre innover og passerte Isakbue og kom
opp på et høydedrag. Jeg lot blikket følge elva
innover dalbotnen. Nede langs elvebredden og et
stykke oppover på nordsiden av Hesthøi var det
vierkratt. Lenger oppe var det fint frodig gras.
Innslaget av stein og ur økte med høyden og
øverst lå det snø på fjelltoppene. På nordsiden av
elva lå setervollen til Ytste Lundadalssetri og jeg
fulgte stien innover. Kartet viste at jeg var på ca
1100 meter over havet og de øverste toppene var
over 2000 meter. Jeg gikk bort til den ene av de to
hyttene på setra og satte meg i hytteveggen. Det
var nydelig vær og helt stille. Ingen lyder av
mennesker eller maskiner, bare elvebruset og noen
insekter var å høre. Oppe i fjellsiden gikk bukkene
rolig og beitet. Geviret var feid på 2 av bukkene,
men brunstkampene var ennå et stykke unna i tid.
Det var som om bukkene også opplevde roen. I
motsetning til meg visste ikke flokken at i morgen
ville fjellet være fylt opp av håpefulle jegere og
skudd ville bryte stillheten. Jeg tok meg derfor
ekstra god tid til å spise, studere kartet og nyte
øyeblikket. For livet består av øyeblikk og man må

gripe dem og gi dem oppmerksomhet. For meg blir
slike opplevelser som en batterilader.

Jeg bestemmer meg for å gå innover dalen til
hengebrua og krysse elva og gå opp Kvillingen mot
den store «flaten» som heter Storberka. Knut
Granum har snakket varmt om både Kvillingen og
Storberka som områder jeg bør passe godt på
under jakten. I dag er det viktigere å få sett
området enn å løpe etter den ene flokken jeg
allerede har observert. For å få best mulig oversikt
over Storberka velger jeg å gå opp på vestsida av
Hesthøi. På den måten får jeg overhøyde og vil
lettere kunne oppdage bukker som går i små søkk i
terrenget. Storberka er ikke så flat og oversiktlig
som en først kan få inntrykk av.

Jeg blir sittende oppe i fjellsiden en lang stund og
tar frem kartet og kompasset. Nå har jeg god tid til
å finne ut av navn på fjelltopper og isbreer.
Valdgrensa mot Lom er merka med flere varder
bygde i stein og jeg finner de fleste av dem.
Tidligere erfaring har lært meg at det kan være
fornuftig å bruke tid på slike ting nå. I morgen er
det jakt, og når en jaktsituasjon oppstår, har en
kanskje ikke tid til å hente frem kart og kompass
for å orientere seg.

BUKKER PÅ BREEN: Det ble storbukker i
Lundadalen, og Ole og Josef dro bukkene sine
nedover breen mot Kvillingen. Dagen etter var sikten
her redusert til null. (Foto: Ole Lindhardt)
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En danske, ny jaktkamerat
Da ettermiddag går mot kveld bestemmer jeg meg
for å sette kursen nedover igjen.

På Ytste Lundadalssetri holder et helt jaktlag på
å installere seg. Utstyr og jegere er fraktet opp
med hest. Jaktlaget har vært her i mange år, og er
godt kjent i terrenget. I tillegg har de med seg lokal
guide. De har også sett flokken oppe i Hesthøi på
andre sida av elven og jeg kan tydelig merke
spenningen som er i luften. Jeg forlater setra og
går videre nedover. Jeg treffer flere jegere på vei
opp. Blant annet slår jeg av en prat med en lokal
jeger fra Skjåk, Ragnar Banken. Lite visste jeg da
at jeg skulle få mye med han å gjøre senere i
jakten.

Litt senere, i det jeg passerer høydedraget
ovenfor Isakbue, ser jeg en vandrerstokk i
horisonten ca. 30 m foran meg. Personen er på vei
oppover, men foreløpig ser jeg bare stokken som
taktfast beveger seg. Like etter kommer et
geværfutteral til syne og snart ser jeg en svett, men
smilende jeger komme mot meg. Vi hilser og han
mumler noen ord jeg ikke helt får fatt i. Først
tenker jeg at han må få pusten tilbake slik at talen
blir klar. Men vedkommende fortsetter ufortrødent
videre og brått oppfatter jeg at det verken er
manglende pust eller vanskelig dialekt. Han
snakker dansk!

Det er ikke hverdagskost å treffe danske jegere i

STORBUKKENS
RIKE:  Lundadalen sett
vestover fra Hesthø
mot Lundadalsvatnet.
Omtrent midt på bilde,
nede ved elven  ligger
Sauhytta.
(Foto: Atle Lilletveit)

RIKT UTVALG: Gamlelensmannen i skjåk, Nils O.
Skamsar, med et utvalg av gevirer etter 55 år på jakt. Ta

gjerne en overnatting på Skamsar Camping og slå av
en jaktprat med Nils. (Foto: Atle Lilletveit)



55

V i l l r e i n e n2 0 0 2

norsk høyfjell, men dette er et usedvanlig hyggelig
eksemplar av arten. Vi blir stående å prate en
stund og jeg forteller om dagens observasjoner. Da
jeg skal til å gå spør han hvorfor jeg er på vei
nedover, når alle andre er på vei oppover. Det er jo
her inne i dalen jakten vil foregå sier han. Jeg
forteller da at jeg har installert meg på Skamsar
Camping nede i bygden, og at jeg har planer om å
gå strekningen opp og ned hver dag. Han rekker
frem en hånd og sier, jeg heter Ole Lindhardt, og
du kan få bo i hytten sammen med meg hvis du vil.
Jeg ser på hele hans ansikt at han mener det, og
jeg takker ja uten å tvile. Dette vil spare meg for 3-
4 timers gange hver dag. Det er blitt så sent på
kvelden at jeg innser at jeg ikke rekker å gå ned til
campingplassen og hente jaktutstyr og returnere til
hytten igjen. Så avtalen blir at jeg overnatter på
campingen og vil komme oppover tidlig neste dag.
Det er på lette bein jeg fortsetter nedover til bilen
og kjører den halve timen det tar ned til bygden.

Jakta godt i gang
Da jeg neste morgen er på vei innover mot Ytste
Lundadalssetri, innser jeg snart at moroa har
startet for en del jegere. Ravnen flyr lavt over
området der jeg så bukkeflokken i går. Når jeg
kommer lenger inn ser jeg jegere slakte oppe i
fjellsiden, men ingen bukkeflokk er å se. Det viser
seg at noen av jegerne i jaktklaget på setra, hadde
gått over elva og opp i Hesthøi om kvelden. De
overnattet i sovepose og så snart det ble skytelys,
stilte de innpå flokken og felte 3 bukker. Flokken
ble så skremt at den umiddelbart trekte vestover
mot Sauhytta og krysset elva like ved der min
danske venn posterte. Flokken kom samlet ned på
elvesletten og spredte seg fint utover. Ole vurderte
avstanden til å være over 250 m og lot være å
skyte. Å vurdere avstand i fjellet kan være meget
vanskelig og det viste seg ved senere oppmåling at
avstanden var ca 130 meter. Det var selvsagt
bittert, for en meget stor bukk hadde blitt stående
igjen og Ole siktet på den. Det skal her sies at Ole
er en langt bedre skytter enn en gjennomsnittlig
reinsdyrjeger. Det ville ikke vært problem for han å
felle dyret selv på 250 m, men han visste at det i
jegerkontrakten var presisert at lange
skyteavstander kunne bli ansett for uansvarlig, så
han lot være. Bukkeflokken fulgte det vanlige
trekkmønsteret og dro innover Grotådalen og
videre inn i Tundradalen der simlene holder til. Det
som undret selv erfarne jegere i området var at
flokken allerede 20. august trekte direkte over elva
og inn i Tundradalen. Det vanlige er at bukken
holder seg på sørsiden av dalen helt frem til
brunsten tar til i begynnelsen av september.
Hvorfor dro flokken over allerede nå?

Tomt for bukk i Lundadalen?
De neste dagene ble dette omhyggelig diskutert
blant jegerne i området. Det var observert svært lite
bukk i dalen i løpet av sommeren. Hadde ikke
bukken trekt sørover til Lundadalen ved påsketider
slik den pleier? Var det sau og stadig mer
menneskelig aktivitet om sommeren som holdt
bukkene borte fra dalen? Eller hadde den spesielt
varme høsten påvirket beiteforholdene og eventuelt
brunst, slik at bukkene allerede hadde gått over elva
og inn i Tundradalen?

Meningene var mange og delte. De neste dagene
ble det stadig færre jegere i området. Ingen rein var
å se. Lokale jegere gav opp og ville prøve i
Tundradalen. Etter rapportene skulle det være
observert en del bukk i simleflokkene der. Jeg gav
en av jegerne som gikk ned, beskjed om å ringe
hjem til kona og si at alt var vel, og at jeg ville bli i
Lundadalen til bukken var skutt. Det var ikke mulig
å nå gjennom med mobiltelefon selv ikke på de
høyeste toppene.

Både jeg og Ole var fast bestemt på ikke å gi
opp. Ole er medlem i et jaktlag bestående av 7
personer som alle er i familie med eller venner av
en erfaren tysk jeger med navn Manfred Stuhl.

VAKKERT: Min danske jaktkamerat, Ole Lindhardt, skuer ut over
vakre Skjåkfjell. (Foto: Atle Lilletveit)
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Mandfred har jaktet i Skjåk og Lundadalen en
årrekke, men en ryggplage hindret han i å komme
til Norge som planlagt. Men ovenfor Ole hadde
Manfred innprentet at uansett hvor bukken er i
Lundadalen, så må den krysse elva, og det gjør den
mellom Sauhytta og Lundadalsvatnet!!! Derfor
tilbrakte Ole dagene med å postere i og ved
Sauhytta. Jeg posterte annenhver dag sammen med
Ole, de andre dagene gikk jeg opp i fjellene på jakt
etter bukken. Til felles hadde vi det at ingen rein ble
observert.

Nye forhåpninger
På en av jaktturene traff jeg på Tore J. Haugen.
Han kjenner Lundadalen som sin egen bukselomme
etter mange år som jeger og oppsyn i dette
området, som går for å være et av Norges tøffeste
og hardeste områder å jakte i. Han hadde selv sett
spor i snøen etter ca 80 bukker som hadde gått
over til Lundadalen ved påsketider, og han hadde
ingen tro på at all bukken hadde dradd nordover
igjen. Den som har tålmodighet vil belønnes var
hans budskap. Selv om området virker helt tomt for
rein, kan den plutselig være her i hopetall. «Den
kjem opp av jorda», er et uttrykk Tore bruker for å
illustrere en situasjonen med «tomt» fjell.

8. jaktdagen
Jeg rykker til i soveposen når vekkerklokken ringer.
Jeg lar den ringe noen ring til før jeg omtåket
kommer meg på beina og får slått den av. Klokken
er 4 om morgenen, og jeg har ansvaret for å vekke
mine 2 jaktkamerater Ole og tyskeren Josef
Hausman, som hadde kommet innover noen dager
etter Ole og meg. Etter flere dager sammen på
reinsjakt, er rutinene etter hvert innarbeidet. Jeg
fyrer i ovnen, Ole lager egg og bacon og Josef
dekker bordet. Det er en merkbar optimisme rundt
frokostbordet. Det er som vi alle føler at nå er
tiden kommet. Det er fortsatt mørkt da vi legger i
vei fra hytten. Det er 1 times gange innover til
Sauhytta og vi ønsker å være på plass til det er
skytelyst. På turen innover får jeg tid til å
rekonstruere de siste dagers hendelser.

Vi har de 3 siste dagene observert en bukkeflokk
i Høgberget og vet at den før eller senere vil trekke
vestover forbi Storberka og Kvillingen og videre
nedover mot Sauhytta og over mot Tundradalen der
simlene venter. Ved hjelp av Ole sitt teleskop har vi
fra Sauhytta fulgt flokken og sett hvordan de 11
bukkene beiter seg rolig frem og tilbake i terrenget.
Vi har flere ganger diskutert muligheten for å gå
opp i Høgberget, men selv lokale jegere vegrer seg.
Fjellet bærer sitt navn med rette. Jeg skulle alltids
kommet meg opp, men hvordan klare å komme ned
igjen uten å gå seg fast, eller rutsje utfor stupbratte
skrenter med tung sekk på ryggen? Om det kribler
aldri så mye, reinen skal få være i fred for meg der
oppe! Etter endt jaktdag, satt vi i går kveld på setra
og kikket på bukkeflokken i Høgberget sammen

GODE RÅD: Tore J. Haugen er lommekjent i
Lundadalen og gav velvillig råd og tips om bukkejakten.
(Foto: Atle Lilletveit)

POST: Sauhytta en strategisk utkikkspost. Fra høyre:
Josef Hausmann, hans tyske venn Reinhardt, Ole
Lindhardt og artikelforfatteren i fjellduken.
(Foto: Ole Lindhardt)
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med Tore J. Haugen. Og tror du ikke at flokken
brått hadde økt til 28 dyr. Den nye flokkken som
har kommet til er betydelig mørkere i pelsen og
flere har bloddryppende røde gevir. Samstemt
måtte vi gi Tore rett, «reinen kjem opp av jorda».
Det er også en helt hvit Judasrein i flokken. Den er
noe mindre enn de andre og blir der og da reser-
vert for Josef, han har kort på bukk inntil 55 kg.

Brått er dyra på veg ned
Da vi kommer til Sauhytta er det blitt så lyst at de
nærmeste områdene kan avsøkes med kikkert. Vi
finner ingen rein og jeg sier til Ole at jeg går en tur
innover mot Lundadalsvatnet for å se om reinen
kan ha trekt over mot de frodige fjellbeitene på
nordsida av elva som kalles «Salhus». Jeg ønsker
ikke å ligge på skytterrekke sammen med 2 andre
jegere og skyte på kommando. Jeg er Ole og Josef
sine gjester og de har i tillegg latt meg få bo i
hytten deres, så jeg lar dem få ligge i første rekke.
Dersom de skyter, vil reinen enten trekke seg
tilbake opp mot Storberka, eller den vil fortsette inn
mot Lundadalsvatnet og krysse elva. Skjer det vil
jeg i fred og ro kunne stille innpå flokken og skyte
det dyret jeg vil ha. Jeg finner meg en liten høyde å
sitte på og lar kikkerten gli over området. Jeg
skvetter til og flytter kikkerten raskt tilbake til et
hvitt punkt jeg nettopp passerte. Det skal da ikke
være noen snøflekk der! Den fjellsiden har jeg
studert i 8 dager nå og er rimelig sikker på at det
ikke er hvite steiner og heller ikke snøflekker der.
Raskt ser jeg at det er kvitbukken som har kommet
til Hesthøi og er på rask tur ned mot Kvillingen.
Jeg lar kikkerten saumfare området rundt og
oppdager etter hvert resten av flokken som har
kommet lenger ned og er i ferd med å komme i
skjul bak et høydedrag. Hvis flokken fortsetter i
samme tempo vil den være her i løpet av 10

minutter. Det er ikke tid å varsle Ole og Josef, jeg
må finne meg en plass som gir skjul og oversikt.
Da ser jeg 2 jegere komme gående mot meg på
stien fra Lundadalsvatnet. Jeg drar raskt kjensel på
dem, det er Ragnar Banken og Sverre
Andersbakken, begge fra Skjåk. Jeg har truffet
dem flere ganger før under jakten. Ser du rein,
spør Ragnar. Han har sett oppførselen min de siste
minuttene og synes det var mistenkelig. Jeg
forteller raskt om flokken som er på vei mot oss,
men som fortsatt er skjult bak høydedraget. Men
før flokken kommer ned til elva blir den beskutt av
en jeger som er på vei opp Kvillingen. Flokken
vender raskt om og flykter oppover.

Må vasse ei isbrekald elv
Ragnar, Sverre og jeg bestemmer oss for å gå etter
flokken. Idet vi gjør oss klar, ser vi flokken i vill
flukt oppover Hestfonni og videre opp mot
Storberka. For å vinne tid tar vi av oss sko og
benklær og vasser over elva. Vi har det for travelt
til å tenke over hvor kaldt det er. Men bena må
masseres og gnis når jeg er kommet over for å få
følelsen tilbake. De første hundre meterne kjennes
det ut som om jeg går uten sko. Svever liksom over
bakken og har følelsen av å ikke ha bakkekontakt.
Jeg snur meg tilbake og vinker til Ole og Josef som
har valgt å bli sittende igjen ved Sauhytta. Jeg er
kommet litt bak de 2 andre, men skuffer på litt og
tar dem fort igjen. Etter ca 1 times gange er vi
kommet opp til kanten av Hestfonni. Det har vært
en tøff oppstigning med 500 meter høydeforskjell
og flere kilometer i luftlinje fra vi startet ved
Sauhytta. Vi er nå kommet opp på ca 1.600 meter
over havet og fortsatt er det 200 meter igjen til vi
er oppe på Storberka som ligger på ca 1.800 meter.
Jeg går bort til breelva og fyller opp vannflasken.
Da jeg retter ryggen lar jeg blikket følge horisonten

ISKALDT: Det var kaldt.
Men ved å vade over

elven kunne man spare
lange omveier.

(Foto: Ole Lindhardt)
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fra toppen av Hesthøi og sørvestover mot
Storberka. Og der! Som en konge på haugen står
en enslig storbukk og skuer utover landskapet
under seg. Den står med ryggen mot vinden og
hodet vendt mot oss. Snart kommer flere gevir til
syne og vi skjønner at det må være bukkeflokken
som har rundet og gått opp i Hesthøi. Fra stedet
bukkene nå står har de full oversikt over sin egen
fluktrute, og kan dermed avsløre eventuelle
forfølgere. Det er et perfekt sted å være og det
synes også bukkene for flere av dem legger seg
ned for å hvile. Avstanden er ca 1,5 kilometer i
luftlinje. Ragnar ser på kameraet jeg har hengene
over skuldra og spør forsiktig; skal du være jeger
eller fotograf? Jeger, svarer jeg med et lurt smil om
munnen. Ragnar er med sine 67 år den eldste og
føler nok at han er den som må gi seg dersom det
blir konkurranse om å komme opp først. Men jeg
har ikke tenkt å gå fra verken han eller Sverre nå.
Jeg er gjest i Skjåkbygden og har uten unntak blitt
tatt godt imot av bygdefolket. Det ville være direkte
uhøflig av meg å løpe fra de andre og skyte meg
en bukk på deres bekostning. Selv om det var jeg
som oppdaget flokken først. Det er heller ikke den
type jakt som opptar meg. Blir det stressjakt, kan
hele jakten være for min del. Det er tydelig at
denne avklaringen faller i god jord.

Valg av strategi
I stedet for straks å gå videre, blir vi sittende og
diskutere hvordan vi best kan komme i posisjon på
flokken. Etter noen minutter er vi atter på beina. Vi
velger å gå rett på med vinden mot oss. De første
hundre metrene er vi synlige, men avstanden er så
stor, at ved å bevege oss sakte og rytmisk kommer
vi i skjul innunder Hestfonni. Etter ca 45 minutter
er vi kommet så høyt i terrenget at vi nærmer oss
stedet vi mener flokken står. Vi går ut i vifteform
og beveger oss sakte fremover på linje. Jeg lar
blikket følge himmelranda over oss, frem og tilbake
hele tiden. Bukkene kan ha flyttet seg, så det

gjelder å ikke bare stirre rett frem. Som hjortejeger
har jeg lært meg å se fire skritt frem. På den måten
kan jeg gå fire skritt selv i ulendt terreng og hele
tiden ha blikket rettet mot der jeg tror bukkene kan
være. Med jevne mellomrom kaster jeg et blikk
over mot Ragnar og Sverre for å kontrollere om de
har sett noe. Da vi kommer over kanten ser vi et
nytt platå foran oss og en ny himmelrand lenger
frem og høyere opp. Ingen bukk å se. Har bukkene
flyttet seg, eller har vi tatt feil og er flokken på en
avsats høyere opp i fjellsiden? Vi setter oss for å ta
en liten pause. Legger jeg stivheten i bena til grunn,
burde vi vært oppe nå. De andre er enige og vi
diskuterer om vi kan ha gått forbi flokken.
Fjellsiden er full av platå og vi ser ikke langt i noen
retninger, verken oppover eller til sides. Ragnar og
Sverre har lang erfaring fra Lundadalen og jeg lar
dem diskutere seg imellom. Etter litt frem og tilbake
blir de enige om å fortsette videre oppover. Igjen
går vi ut på rekke med ca 100 m mellom oss.
Ragnar er øverst, Sverre i midten og jeg nederst.
Kommet 200 meter lenger opp oppdager jeg
plutselig, oppe til venstre, gevirtakker som stikker
opp over en stein. Jeg bråstopper og klarer å huke
meg ned før hodet på bukken blir synlig. Ett steg til
og bukken hadde fått øye på meg. Liggende på
bakken prøver jeg febrilsk å oppnå øyekontakt med
Sverre og Ragnar. Se på meg! Se på meg!
Uvitende er de i ferd med å gå rett på bukken, som
med vinden i ryggen, har blikket stivt festet i
retningen av Ragnar og Sverre. Etter det som føles
som en hel evighet, ser Sverre i retning av meg.
Han skjønner umiddelbart hva som er på gang og
legger seg langflat. Ragnar har også sett meg og
glir sakte ned på kne. Det var i grevens tid. De har
ennå ikke sett bukken, men bare ved å vri kroppen
sidelengs, får Ragnar øye på den. Det var altså

PERFEKT: En perfekt jaktsituasjon. Til venstre ligger
bukken jeg skjøt. (Foto: Atle Lilletveit)
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bare en enkelt stein som hindret katastrofen. Alle
åler vi oss så nærme vi kan i ly av steiner og
forsenkninger i terrenget. Kommet nærmere ser vi
resten av flokken som ligger på rekke bak bukken
som står vakt. Avstanden er ca 70 meter. Jeg
ligger slik til at jeg bare ser hodet og ryggen på
bukken som står, og på de andre ser jeg gevirene
som stikker opp. Det er ca 25 bukker i flokken. Jeg
skjønner av kroppspråket til Sverre at han heller
ikke kommer nærmere og at skytemuligheten er
liten fra der han ligger. Selv tar jeg frem kameraet
og tar noen bilder. Ragnar har overhøyde i forhold
til flokken og er den eneste som har skytemulighet.
Han flytter seg sidelengs for å få rent skytebilde.
Setter seg på huk, med ryggsekken stående foran
seg som anlegg for geværet. Lenge sikter han, tar
ned geværet, for så å legge det til skulderen igjen.
Flytter seg noen meter sidelengs og det samme
gjentar seg. Jeg kan ikke gjøre annet enn å vente.
En bukk reiser seg og står med bredsiden til. Jeg
sikter på han og simulerer et skudd. Bukken snur
seg rundt, krangler litt med nabobukken og legger
seg raskt ned igjen. Å skyte var ikke aktuelt, da
resten av flokken lå like bak.

En bukk faller,  resten drar ut
Bukken som står vakt blåser i neseborene og
flytter seg noen meter vekk fra flokken. PANG!
Bukken deiser i bakken. I samme øyeblikk er
resten av flokken på beina. Uten den minste
mulighet til flere skudd, reiser flokken tett samlet
rett i fra oss. Ser bare akterspeilet vinke farvel. Vi
samler sammen sekker og utstyr og samles ved
bukken. Ragnar får gratulasjoner og klapp på
skulderen.

Tid til noe mer får vi ikke. Sverre og jeg sier
farvel til Ragnar og ønsker lykke til med
slaktingen. Vi har det travelt for vi skal nemlig på
mer bukkejakt. Under innpåstillingen oppdaget jeg
en bukkeflokk nede på Storberka. Det er flokkken
som tidligere i dag var på vei ned mot Kvillingen.
Kvitbukken er lett gjenkjennelig. Altså var det en
annen og hittil ukjent flokk som vi stilte innpå. Igjen
må jeg tenke på ordtaket til Tore J. Haugen om at
«Reinen kjem opp av jorda».

Nå legger Sverre og jeg i vei nedover mot
Hestfonni som fyller opp dalsøkket mellom
Storberka og Hesthøi. Navnet har den kanskje
etter tidligere tider da Skjåk og Lom var samme
kommune. Da gikk det store dyretransporter over
fjellet vår og høst. Kyr, sauer, griser og hester ble
fraktet til seters. Mange gårdsbruk i Skjåk har
fortsatt sine setrer og støler i Lom.

Da vi kommer ned på breen, innser vi at vi vil
miste flokken av syne en stund. Vi tar derfor
peiling på noen store steiner som ligger i brekanten
på andre siden, akkurat der breen gjør en sving på
seg. Vel kommet frem til stedet vi har tatt ut, går vi
opp fra breen og kikker over kanten. Vi ser ikke så
langt som jeg trodde. Terrenget er mer krum enn
det ser ut til ovenfra. Vi går derfor ut på linje og
beveger oss sakte framover. Storberka består for
det meste av stein, noen snøfonner og stedvis noen
bløte partier med «kvikksand». Det skyldes vann
som flyter utover landskapet. Vannet kommer fra

RÅDVILLE: Bukkene har registrert smellen, men aner
ikke hvor den kom fra. Resten av flokken kommer
tilbake. Rådville blir de stående og se på den døde
bukken. Foto: Atle Lilletveit
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snøbreene som omkranser «flaten». Vinden står
stabilt inn fra siden og vil ikke avsløre oss. Etter
flere hundre meter fremrykking uten resultat,
begynner usikkerheten å gjøre seg gjeldende. Ved
hjelp av håndbevegelser kommuniserer vi og blir
enige om å fortsette fremover. Men det skjer det
som ikke skulle skje. Vi går for langt. Vinden blåser
sine forræderiske dufter nedover mot Hestfonni og
Kvillingen. Flokken har selvfølgelig ikke stått i ro
og ventet på oss. I stedet har den trekt nedover og
har kommet så lavt i terrenget at vi gikk forbi uten
å oppdage den. Nå kommer flokken tett samlet
løpende mot vinden med hodene høyt hevet.
Bukkene har menneskelukt i nesen og oppdager
meg før jeg får mulighet til å legge meg ned.
Flokken gjør en sving og dreier rundt og bak meg
utenfor skuddhold. På ca. 300 meters hold stanser
de og tar skapningen med gevær og ryggsekk
nærmere i øyesyn. Noen sekunder blir de stående
før de med en overlegen og grasiøs bevegelse
vender hodet om og fortsetter østover på skrå mot
vinden. Sverre har kommet seg i skjul, og er ikke
oppdaget av bukkeflokken. Men avstanden er for
stor. Selv innenfor skuddhold ville det vært meget
vanskelig å få et dyr fritt. En skremt reinsdyrflokk
går utrolig tett. Da flokken forsvinner over
horisonten, ser jeg Sverre følger etter. Jeg setter
meg ned på en stein for å samle tankene. Jeg tar
kikkerten og avsøker alt terreng i 360 grader rundt
steinen jeg sitter på. Ingen ting å se. Landskapet er
åpent, jeg er i ca 1750 meters høyde og vinden er
kald. Jeg innser at her kan jeg ikke bli sittende
lenge. Klokken er blitt 2 om ettermiddagen. Det er
lenge siden frokost og magen gir beskjed om at den
trenger påfyll. Det ideelle ville vært å finne en
rasteplass der jeg får ly for vinden og samtidig har
oversikt over terrenget, men innser at det ikke er
mulig. Jeg velger ly og går tilbake mot kanten av
Hestfonni. Der ordner jeg meg til bak noen store
steiner. Mens jeg spiser holder jeg et øye med
Ragnar. Han er høyt oppe i fjellsiden på Hesthøi.
Kanskje han vil avsløre hvor flokken tok veien. Fra
der han er, har han oversikt over alle fluktrutene til
flokken. Men intens kikring avslører at Ragnar ikke
tar pauser i slaktingen. Han arbeider målbevist uten
å rette ryggen.

Må tenke logisk
Mens jeg sitter sånn begynner tankene å arbeide.
Ofte har jeg registrert at reinen etter en stund
avbryter flukten og søker seg opp i høyden og
gjerne slik at den kan se ned på stedet der den ble
skremt. Den går også ofte i bue for å kunne ha
oversikt over sine egne bakspor. Hvis så er tilfelle
med den skremte flokken, hvor vil det være naturlig
å tenke seg at den vil stoppe opp? For å se ned på
Storberka må den enten gå opp i Hesthøi eller
trekke opp på Hestbreen på sørsiden av Storberka.

I Hesthøi pågår det slakting og flokken vil antakelig
ikke slå seg til ro der. Vent litt! Vinden blåser fra
sør. Ved å flykte i en bue mot vinden vil flokken
havne på Hestbreen. Derfra kan bukkeflokken se
utover Storberka og samtidig ha vinden i ryggen.
YES!

Raskt pakker jeg sammen og går opp i vinden.
Setter meg på en stein med albuene godt plassert
på hvert sitt kne. Lar først kikkerten arbeide seg
raskt gjennom hver eneste kvadratmeter med snø.
Finner ingen rein. Begynner så å fingranske alle
brekantene og barflekkene helt vest på stupet ned
mot Heimste Hestbreen. Og der finner jeg flokken
som bestilt. Den ligger på en enkel rekke helt oppe
på snøen slik at kroppen og gevir får steinuren som
bakgrunn. Avstanden er 2,5 kilometer i luftlinje, så
det var ikke så lett å oppdage flokken med en gang.
Mett og uthvilt legger jeg straks i vei. Ut fra vind
og terreng er det bare en vei som er farbar. Jeg må
over Storberka og nesten vest til Heimste
Hestbreen. Der vil jeg i skjul kunne gå rett opp mot
breen bukkene ligger på. Ved å følge en brearm får
jeg retningen og kan de siste 100 meterne krype
gjennom steinuren frem til brekanten. 1 time senere
ligger jeg bak en stor stein og har bukkeflokken 80
meter foran meg. En perfekt jaktsituasjon. Alene
med 28 bukker som ligger på snorrett linje uten den
minste aning om jegeren som er i nærheten.

Endelig kan jeg velge
Forsiktig tar jeg frem kikkerten og studerer
bukkene etter tur. Leter etter bukker med pent og
stort gevir. Finner to som skiller seg ut. Den største
er klart en gullbukk og ligger nokså midt i flokken.
Den andre ligger helt ytterst på venstre flanken, og
har et gevir som ikke er like symmetrisk og med
kortere takker. Likevel vurderer jeg det til å holde
gullmedalje. Bestemmer meg for å vente på den
store gullbukken i midten. Legger fra meg
kikkerten og får geværet i stilling. Sikter på bukken
og ser at anlegget mot steinen fungerer fint. Vil
uansett ikke skyte på liggende bukk, så det blir å
vente til den reiser seg. Antar det ikke vil drøye så
lenge. Stadig er det en bukk som reiser seg, flytter
seg noen meter, graver litt med en framfot og
legger seg i gropen. Felles for alle er at det skjer
veldig fort. Ingen blir stående lenge, så det gjelder å
være klar. Tiden går uten at bukken min reiser seg.
Vinden kommer iskald nedover breen og treffer
meg der jeg ligger med overkroppen oppå steinen
og bena på skrå bakover som støtte. Det er gått 1,5
time. Bena dirrer og jeg er nødt til å sette meg ned
bak steinen og slå floke og massere varmen tilbake
i bena. Mens jeg sitter der får jeg øye på Sverre
langt nede på Storberka. Han har tydeligvis sett
hva som pågår og har gått i dekning bak noen store
steiner. Han venter på at flokken skal trekke
nedover igjen. Forsiktig kikker jeg over steinen.
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Hva ser jeg. Storbukken har reist seg og står med
bakenden rett mot meg. I en fart får jeg geværet i
stilling, legger trådkorset i riktig høyde midt på
dyret. Bukken står helt fri. Uansett hvilken vei
bukken snur seg vil jeg ha skuddsjanse. Bukken
setter mulen mot snøen, løfter høyre framfot og
graver 3-4 ganger. Uten å snu seg legger den seg
på kne, tar bakbena innunder seg og legger seg
godt til rette. Pusten glir ut av lungene, skuldrene
senker seg og mismotet kommer sigende. Skal det
virkelig ikke lykkes nå heller? Der og da
bestemmer jeg meg for to ting. Jeg skal ligge klar
oppå steinen og vente uansett hvor kaldt det blir og
uansett hvor lang tid det tar! Og, jeg skyter den
første av de to bukkene som reiser seg!

Ytterst på høyre flanke har flere bukker reist
seg. Det smeller i gevir når de måler krefter med
naboen. Til tross for en del knuffing, er det ikke
slåssing slik man kan oppleve det i parringstiden.
Da går det atskillig hardere for seg og i enkelte
tilfeller ender det med døden. En mindre bukk får
et gevir i rumpa og setter skrekkslagen i vei. Andre
bukker følger etter og drar vestover og forsvinner
ut at syne for meg. Resten av flokken blir mer
urolig og like etter reiser flere av bukkene seg.
Bukken min ligger nå helt åpent, og jeg ser på han
gjennom kikkertsiktet. Han vrir på hodet og ser seg
rundt, liksom han spør. Skal vi dra nå? Plutselig
fylles kikkertsiktet opp med andre bukker som
trekker forbi mellom meg og storbukken. De går
tett samlet og et par sekunder mister jeg
storbukken av syne. Da bukkene har passert er

bukken min borte. Febrilsk flytter jeg siktet til
høyre og finner den raskt igjen blant bukkene som
er på trekk. Geviret rager høyere enn de andre,
men de stimler så tett sammen at det er umulig å
avfyre ett sikkert skudd. Raskt går jeg over til plan
to. Flytter siktet helt til venstre og finner den andre
bukken. Den har reist seg og skal til å følge etter
de andre. Siktet leter seg frem til bogen og den
faller i steget. Jeg ligger helt i ro. Bukkene har
registrert smellen, men aner ikke hvor den kom fra.
Resten av flokken kommer tilbake. Rådville blir de
stående og se på den døde bukken. Det er liksom
som de ber om at han må reise seg. Flokken
trekker sakte vekk. Stadig stopper de opp og ser
seg tilbake.

Sein kveld i fjellet
For ikke å skremme dyrene og ødelegge jakten for
Sverre, blir jeg sittende bak steinen og vente. Han
har ventet i to timer og det ville vært helmaks om vi
alle tre får skyte bukk samme dag. Omsider
bestemmer flokken seg og trekker nedover mot
Storberka. Lenge har de kurs rett mot Sverre, men
dreier av og blir gående ute på flaten. Den neste
timen er Sverre nesten på skuddhold flere ganger,
men må til slutt gi tapt da klokken blir 19.00 og
nattjaktforbudet trer i kraft.

AVMARSJ: Klar til avgang. På bildet ser vi Else Mona
Staurust, Ragnar Banken og en litt anspent
artikkelforfatter i midten. (Foto: Ole Lindhardt)
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Jeg drar bukken på snøen nedover til brekanten,
slakter og urer kjøttet ned. Det er mørkt ute da jeg
ankommer hytten med geviret øverst på sekken.
Etter instruks fra Ole har jeg tatt med meg lever
fra bukken. Han lager en himmelsk god middag
som vi nyter med en «lille» attåt. Neste dag går jeg
til bygden for å skaffe hestetransport og supplere
beholdningen av mat. Else Mona Staurust som
driver Dalom Fjellridning har allerede fått
oppdraget med å hente Ragnar Banken sin bukk.
Vi blir derfor enige om å hente begge bukkene
samtidig neste dag.

Vel tilbake på hytten om kvelden treffer jeg to
glade, men og svært slitne jegere. Ole og Josef har
skutt hver sin bukk like oppunder Storberka. Og
som avtalt skjøt Josef «Judasbukken». Det er
dermed ikke mindre enn fire reinsdyrbukker som
neste dag skal fraktes til bygds. Else Mona vet ikke
om de to siste og har bare med seg tre kløvhester,
pluss en ridehest da hun og Ragnar ankommer
neste formiddag. Hun mener likevel det skal gå å
fordele de fire bukkene på tre hester. Opplagte og
ved godt mot legger vi i vei etter en liten hvil og
matbit. Det er Ragnar, Else Mona og jeg som skal
hente kjøttet. Selv har jeg aldri før vært oppe på en
hesterygg. Når det i tillegg er en kløv jeg skal
klamre meg til, blir det ekstra utfordrene. Jeg skal
ikke legge skjul på at Else Mona hadde det veldig
moro på min bekostning den første halvtimen. At
det må ha sett komisk ut der jeg halvt satt og halvt
lå oppe på hesten, er vel også et faktum. Etter
hvert fikk jeg dreisen på det, og andre ting begynte
å oppta oss.

Hestetransport
Det var tydelig at været var i ferd med å skifte.
Tynn skoddedis kom sigende nedover fra
fjelltoppene som et forvarsel. Etter ei tid kom det
dotter av tett skodde som gjorde sikten begrenset.

Men vi var heldige og fikk en åpning akkurat da vi
nærmet oss bukken til Ragnar. Slakteplassen var en
oppvisning i hvordan en kjøttgrav skal lages. Ved
hjelp av litt plast, skinnet og uendelig mye stein
hadde Ragnar laget ei perfekt grav. Verken ravn
eller jerv ville klart å komme til kjøttet. I tillegg lå
det tørt og med naturlig drenering vekk fra
kjøttstykkene. Dessverre var det ikke tid til å nyte
øyeblikket. Skodda var nå en sammenhengende
vegg som kom sigende mot oss. Jeg måtte frem
med kart og kompass. Jeg merket hvor vi var og
tok ut kursen mot stedet bukken min lå. Heldigvis
hadde jeg dradd bukken til kanten av snøbreen,
akkurat hvor breen gjorde en sving. Det skulle
derfor ikke være umulig å finne den selv i tett
skodde. Men det var ca 1,5 times gange dit og det
var flere snøbreer og snøflekker som alle kunne
forvirre oss. Vi fikk oppleve at det ikke var enkelt å
vite hvilken snøflekk vi stod ved kanten av. Med en
sikt på 8-10 meter, kunne vi ikke se om snøen var
en liten flekk eller en stor bre. Selv om kartet var
godt, var selvsagt ikke alle snøflekkene tegnet inn.
Men etter litt leting fant vi bukken som raskt ble
pakket på hesteryggen. Fortsatt skulle vi hente to
bukker til, og klokken var allerede kommet langt ut
på ettermiddagen. Skodden var meget tett og det
begynte å regne.

Må gå etter kompasset
Vi måtte for Guds skyld ikke komme fra hverandre.
Det var bare jeg som hadde kart og kompass og
uten det var vi hjelpeløse. Jeg tok ut kursen mot
neste bukkefall og gikk foran med kompasset i
hånden. Hestene bandt vi sammen med tau, og
Else Mona gikk foran med den første hesten.
Skodda var så tett at jeg ikke så Ragnar som gikk
bakerst. Så lenge det var dagslys kunne vi i det
minste se hvor vi satte ned foten, men snart ville
kveldsmørket hindre også det! Det gjaldt å få

SKODDE: Som en tett
vegg kom skodda
sigende mot oss. Vi er
kommet frem til bukken
min. Else Mona og
Ragnar gjør klar hestene.
(Foto: Atle Lilletveit)
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pakket ned de to siste bukkene før det ble helt
mørkt. Ole hadde tegnet og forklart hvor bukkene
ble skutt og deretter dratt nedover en snøbre. Jeg
valgte derfor å krysse snøbreen på tvers slik at vi
kom til å krysse slepesporene, og deretter fulgte vi
sporene ned til brekanten. Det tok relativt lang tid å
få på plass de to bukkene. De måtte fordeles på
flere hester, kløven ble høy og ustabil. På toppen
måtte vi surre de to gevirene. I tillegg tok jeg 20 kg
kjøtt i min egen sekk.

I ettertid angrer jeg på at jeg ikke tok bilder, men
det regnet og var så ufyselig at jeg ikke orket
tanken på å leite frem kameraet. Slitne var vi også,
og usikkerheten var en psykisk påkjenning. Ragnar
hadde lovet kona å være tilbake i god tid før det ble
mørkt. Det var et løfte han var smertelig klar over
at han ikke ville klare å holde. Det som stod i våre
tanker var å komme helskinnet ned uten fysiske
skader på folk og hester. Hestene hadde tung bør,
men når mørket senket seg, holdt de langt større
fart enn vi tobeinte klarte.

Redningen var islandshestene
Det var helt utrolig å se islandshestene slippe seg
utfor bratte skrenter med vått og sleipt berg.
Skoene hadde en utrolig gripeevne. Likevel var det
en utfordring for Else Mona å føre hestene ned de
bratte hengene i Kvillingen. Kløven hadde en lei
tendens til å bli skeiv. Stadig måtte vi alle tre ta et
tak for å rette opp kløven før den tippet rundt. Vel
nede gjenstod det å krysse elva og følge stien ned
til bilene ved Heimste Lundadalssetri. Men skodde
og mørke gjorde det lettere sagt enn gjort. Jeg gikk
like bak den siste hesten og da kunne jeg skimte
den hvite bæreposen vi hadde surret rundt hodet på
ene bukken. Ragnar gikk foran og ledde hesten.
Han kunne ikke se stien, men lot seg lede av
hesten. Men stien var full av steiner og hull. Ofte
gikk jeg rett inn i rumpa på hesten når den brått
stanset. Hver gang ropte jeg frem til Ragnar og
spurte hva er det som skjer. Hver gang fikk jeg det
samme svar tilbake. «Jeg rulla». Etter en tid sluttet
jeg å spørre.

Hester vil alltid klare å finne veien hjem hvis de
blir sluppet. Men vi ville ikke klart å holdt følge i
det ulendte terrenget. Dermed holdt vi sammen
hele veien ned. Og ned kom vi. Klokken 24.00 var
vi nede ved bilene. Først noen raske telefoner om
at alt var bra og deretter arbeidet vi i lyset fra
bilene med å lesse av alle hestene.
– – – – –

Da jeg noen timer senere sitter rundt
kjøkkenbordet hos Else Mona og Tore J. Haugen
og spiser nattmat, vet jeg at denne jakten vil være
spikret i hukommelsen så lenge jeg lever. Denne
artikkelen er derfor en takk til alle de som bidro til
at jeg fikk den muligheten. Og som det heter:
«Ingen nevnt, ingen glemt» !
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«Dette må være den ultimate boka for villreininteresserte...»
Kennet Ø. Monsen, Jakt, Hund og Våpen

«Åkalle Per Jordhøys bok for reinsjegernes bibel er ikke å gå for langt...»
Alf Vidar Ebbestad, Romsdal Budstikke

«Snøhettareinen er ikke underholdning. Men desto viktigere som
kunnskapsbase og en bok til ettertanke, for alle som er opptatt av å sikre
det som er igjen av leveområdene til den siste rest av vill fjellrein i
Europa...» Ole Kirkemo, Jakt og Fiske

«Snøhettareinen er høyst lesverdig for alle som er glade i og interesserer
seg for fjellnaturen...» Karl H. Brox i Adresseavisen

Snøhettareinen
av Per Jordhøy

Kr. 398,00

2665 Lesja
Tlf. 61 24 35 12

E-post: kontor@snohetta.no

Snøhetta Forlag a.s
Gaveboka til reinsjegeren og alle naturinteresserte får du i bokhandelen eler direkte fra
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Norefjell/Reinsjøfjell Villreinområde
runder de første 10 årene

I dette nummeret av Villreinen skal vi avlegge ett av våre
yngste villreinområder et besøk og sjå på historikken til
Norefjell/Reinsjøfjell, som dette året kan feire de første 10
åra som eget villreinområde.

Egentlig skulle lederen av Villreinutvalget i alle
disse åra, Øystein Landsgård, ha skrevet
artikkelen, for han vet alt som er verdt å vite om
området. Men trøsten får være, at mesteparten av
alt materiale som er brukt i denne saken, har
Øystein skaffet til veie. For øvrig har jeg henta
stoff fra Eldar Gaare og Gøsta Hansson,

Viltforskningen (nåværende NINA), fra Eigil
Reimers, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo, fra
Nils Bjørn Vistad, Drammensdistriktets
Skogeierforening (nåværende Viken Skog), og fra
Merete Landsgård som våren 1999 hadde valgt
villreinstammen på Norefjell/Reinsjøfjell som
kandidatoppgave til Landskapsforvaltning og
planlegging ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

A v  J o n  J .  M e l i

PÅ UTKIKK:  Lederen i Villreinutvalget, Øystein Landsgård, er her på utkikk etter rein i Flå kommune, med den trange
Hallingdalen rett under seg.
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Norefjell/Reinsjøfjell ligger i Buskerud fylke og
omfattes av kommunene Nes, Flå, Krødsherad,
Sigdal og Nore og Uvdal. Området består av to
atskilte fjellområder – i nordvest Reinsjøfjell og i
sørøst Norefjell. Områdene er delt av fylkesvei 287
mellom Eggedal og Bromma i Hallingdal. Dette er
et forholdsvis lite villreinområde; 314
kvadratkilometer, men med en av landets mest
produktive og storvokste dyr.

Reinen i området
Reinen i området har sin historie tilbake til 1953, da
det fra Lesjaområdet kom en flokk med tamrein,
drevet av Norefjell Tamreinlag. Genetisk hører
denne reinen til svensk skogsrein. Av størrelse og
atferdsmessig er den svært lik en annen
villreinstamme i landet som også er oppblandet med
svensk skogsrein; Forelhognareinen.

Tamreindrifta vart avvikla i 1968 og dyrene skulle
slaktes ned. På topp i driftsperioden (1953-1968)
hadde i følge tamreinselskapet bestanden vært
oppe i 2.200 dyr. Fra grunneierhold hevdes det om
enda flere, kanskje så mye som 3.000-4.000 dyr.

Da nedslaktinga var unnagjort, gikk det enda igjen
noen dyr i området. Hvor mange er ikke helt
sikkert, men tall fra 30 til 60 er nevnt. Disse vart

kjøpt av grunneiere i området til en pris av  18.000
kroner – og en ny stammeoppbygging tok til.

Mens det var tamreindrift – og muligens fra tida
det var mye dyr – vart det registrert utvandring til
Hardangervidda – over Tunhovdfjorden. En liten
flokk som var sett i Skurdalen, vart senere
observert på Tuva, og derfra er ikke veien lang til
sentrale deler av Vidda.

Etter tamreinholdets avslutning, vokste naturligvis
stammen, og spørsmål om jakt vart tatt opp
allerede i 1985. Men noen samlende enighet blant
grunneierne var det nok ikke på dette tidspunktet.
En viss avklaring i synet på framtida for reinen,
fikk en ved en spørreundersøkelse blant 202
sameier/grunneierlag og enkeltgrunneiere i 1988, da
det av de 55% returnerte svarene var 76% som
gikk inn for villreindrift, 8% for tamreindrift og 16%
ville ha flere analyser eller mer informasjon før de
tok standpunkt.

Beiterapport og status som villrein
I 1987 kom beiterapporten til Eldar Gaare og Gøsta
Hansson etter undersøkelsene de hadde gjort i
Norefjell/Reinsjøfjell. De hadde taksert 166
kvadratkilometer i Reinsjøfjellområdet (vestre del
av villreinområdet) og 127 kvadratkilometer i
Gråfjell/Norefjell. Rapporten konkluderer med at
bæreevnen i Reinsjøfjellområdet kan settes til 350-
500 dyr, og at potensialet i delområdet Gråfjell/
Norefjell er for 70-250 rein, men som med 1987-
beitepress må settes til 15-40 rein!

Med det sterke beitepresset som har utvikla seg i
området, vil beiteforskerne anbefale en
vinterstamme på maks 250 dyr for hele området.

I 1991 avklares det fra miljøverndepartementet
og Landbruksdepartementet at reinen i området
kan forvaltes etter viltlovens bestemmelser og
Direktoratet for naturforvaltning oppfordres til å
iverksette nødvendige tiltak.

Her overlates saken til fylkesmannen i Buskerud,
som i brev til viltnemndene (3/5-91) opplyser om
villreinstatus og bekrefter jakt samme år – forutsatt
tilfredsstillende grunneierorganisering.

Lokale rettighetshavere syntes at en gikk for fort
fram, og etter en enkel spørreundersøkelse var
ikke forholda lagt så godt til rette at en kunne åpne
for jakt i 1991.

Utover 1991 vart det holdt orienteringsmøter i
alle fem kommunene og det vart oppnevnt to
representanter for rettighetshaverne i hver
kommune. Dette var opptakten til
grunneierutvalget, som siden skulle være
avgjørende for det endelige resultatet.

Prosjektoppgave og
spørreundersøkelse
I 1991 vart utmarkssjef Nils Bjørn Vistad ved
Drammensdistriktets Skogeierforening, av
fylkesmannen i Buskerud engasjert i et prosjekt om

FLOTTE DYR: Reinen i Norefjell/Reinsjøfjell er flotte dyr i en
vekslende og opplevelsesrik natur. Foto: Jon J. Meli
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vært faglig veileder for flere hovedfagstudenter.
Han deltok også på flere bygdemøter som vart
holdt under informasjonsrunden. Så seint som i
2001 har Reimers vært ute på tellinger og satt opp
status for kalvedødelighet, bestandsstruktur og
stammens nettotilvekst.

Villreinområde på ”spesielle vilkår”!
I 1992 skjedde organisering til et villreinområde
fortløpende, men da mange rettighetshavere hadde
andre sterke bruksinteresser i området enn villrein,
ville de reservere seg noen punkter. Og sammen
med fylkesmannens søknad av 3/7-92 til DN, fulgte
et ”reservasjonsskriv” fra rettighetshaverne, i
henhold til at valget falt på alternativ D med at
området skal organiseres som villreinområde på
spesielle vilkår.

Krav 1: Prøvetid (rullering). Grunneierne vil
kreve og forutsetter aksept for at den
villreinstatus som nå etableres for Norefjell/
Reinsjøfjell, skal fungere som prøveordning i
10 år. Hvert 10. år forbeholder grunneierne seg
retten til å vurdere saken på nytt.

”Forvaltning av reinsstammen på Norefjell/
Reinsjøfjell” i tidsrommet 1992-1993 (deltid).

Beitepresset forverret seg nå med akselerende
fart, og på vårparten 1992 var situasjonen slik at
viltmyndighetene måtte iverksette tiltak uavhengig
av hvilken forvaltningsform rettighetshaverne
måtte bestemme seg for. Ei vintertelling i 1992
viste at stammen hadde økt til 734 dyr.

Det allerede oppnevnte grunneierutvalget hadde
stor respekt og anseelse i bygdene og utvalget
representerte god grasrotkontakt og nøktern
realisme i alle spørsmål, og Vistad kom inn som
sekretær for dette utvalget.

For at rettighetshaverne skulle få gi tilkjenne sitt
endelige syn på reinen i området, vart det i mai/juni
1992 sendt ut et spørreskjema til alle rettighets-
haverne. Her er spørsmålene:

A. All rein fjernes fra området
B. Tamreindrift gjenopptas
C. Vanlig villreinområde
D. Villreinområde på ”bestemte vilkår”

Svarene som kom inn viste en svarprosent på 80
(246.100 da av totalt 307.600 da). Her er svarene:

A 1.1% 3.440 da
B 0.3% 840 da
C 23.1% 70.940 da*
D 55.6% 170.940 da
(* herav 68.740 da i Nore og Uvdal)

Etter forhandlinger stilte deretter Nore og Uvdal
seg solidarisk med de øvrige til alternativ D. Dette
innebar til slutt at 78.7% av totalarealet innenfor
Norefjell/Reinsjøfjell ønsket villreinstatus på
bestemte vilkår, og av de som besvarte
spørreskjemaet, ønsket hele 98.3% dette
alternativet.

Dermed var grunnen lagt for en villreinorgani-
sering. Grunneierutvalget vart avløst av et
villreinutvalg som vart konstituert på et møte på
Nesbyen 25/6-92. Det første villreinutvalget fikk
denne sammensetningen:

Nore og Uvdal kommune: Øystein Landsgård
(formann), Fredrik Aalerud. Nes kommune: Hans
Tørrisplass, Sverre Harald Espeset. Flå kommune:
Halvor Rotegård, Georg Gulsvik. Krødsherad
kommune: Knut Ringnes, Ole Anders Nore. Sigdal
kommune: Helje Medalen, Torstein Skalland.

Frem til sommeren 1993 fungerte Nils Bjørn
Vistad som sekretær for Villreinutvalget.

Vi har allerede nevnt at beiteforskerne Eldar
Gaare og Gøsta Hansson fra daværende
Viltforskningen har gjort undersøkelser i området.

Men mest bistand har nok Eigil Reimers,
Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo ytt. Han har
sjøl drevet undersøkelser i området og samtidig

FLOTTE DYR: Her ved Flatvollen går det viktige trekket mellom
Reinsjøfjellet og Norefjell. Flatvollen ligger i Flå kommune.
Merete Landsgård har kommet ned fra Økternatten med tung bør.
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Krav 2. Fastsettelse av bestandstak.
Grunneierne forbeholder seg retten til å
fastsette hvor stor reinbestand man skal ha i
området. Dette kravet begrunnes ut fra
hensynet til andre landbruksinteresser, annen
jakt, fiske, generelt friluftsliv i.f.m.
reiselivsnæring og andre mulige
arealbrukskonflikter. Ikke minst viktig er
hensynet til sikkerheten.

For prøveperioden vil man definere et
bestandstak til å ligge på 350 vinterforede dyr, men
med muligheter for justeringer i Villreinutvalget.
Dette innebærer en betydelig avskyting de første
åra, før man kommer ned på ønsket nivå.

Det sies også i søknaden til DN: – De nevnte
særvilkår er viktige fordi det er eneste sikkerhet for
at grunneierne har rett til å komme tilbake til saken
med reell innflytelse.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt som
grunneierutvalgets innstilling i møte avholdt på
Nesbyen 18/5-92.

DN behandla i løpet av tre-fire dager søknaden
om jaktåpning og skrev bl.a. slik tilbake 8/7-92: – I
medhold av viltlovens §§ 9 og 16 godkjenner
hermed DN Norefjell-Reinsjøfjell Villreinområde i
kommunene Flå, Nes, Sigdal, Krødsherad og Nore
og Uvdal. De enkelte vald skal godkjennes av
viltnemnda i den enkelte kommune, ifølge forskrift
om forvaltning av hjortevilt kap. V. Jakttida
fastsettes inntil videre til perioden 20/08-20/09 og
01/11-30/11.

På grunn av den knappe tidsfristen ga DN
dispensasjon fra tidsfrister for ulike formål. I brevet

fra DN tilrås det at det legges opp til to
driftsplanperioder med ca. fem års varighet. DN
legger også til grunn at Norefjell/Reinsjøfjell
Villreinområde skal forvaltes etter viltlovens
bestemmelser slik det er nedfelt i gjeldende
forskrifter og retningslinjer (rundskriv 3/90).

Organisering
Grunneiere som tidligere ikke var organisert, gikk
sammen og fikk på beina grunneierorganisasjoner i
alle bygder, enten gjennom eksisterende utmarkslag
eller nye grunneierlag. I bygdene er det både
enkeltgrunneiere og sameier bestående av mange
rettighetshavere.

Etter at organiseringa var gjennomført, var det
ett vald i hver kommune, men varierende antall
jaktfelt:

Nore og Uvdal kommune:
82.655 da 26.3% 1 vald 6 jaktfelt
Nes kommune:
83.900 da 26.7% 1  vald 3 jaktfelt
Krødsherad kommune:
21.975 da 7.0% 1  vald 1 jaktfelt
Flå kommune:
57.750  da 18.4% 1 vald 6 jaktfelt
Sigdal kommune:
68.050 da 21.6% 1 vald 1 jaktfelt
Totalt:
314.330 da 100% 5 vald 17 jaktfelt

Etter at den første 10-årsperioden nå vil gå ut i
2002, søkte Villreinutvalget i februar 2001 DN om
en ny 10-års prøveperiode i tidsrommet 2002–2011,

LENGST NORD: Dette
er lengst nord i området
– bygda Tunhovd og
Tunhovdfjorden i
bakgrunnen. Bildet er
tatt nord for
Sundboliåsen.
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på samme vilkår som for første periode. Av de
momenter de nevner for en fortsatt drift som
villreinområde er:

– Vi har en meget god grunneierorganisering
– Vi har en stabil bestand på planlagt - og

riktig nivå
– Vi har en meget høy produksjon i stammen,

 økt fra ca. 25% i 1992 til ca. 40% i 2000
– Vi oppnår de delmål som settes
– Villreinområdet har en meget god

forvaltning
– Det er meget bra jaktutøvelse i området

Innenfor en ny 10-årsperiode vil villreinområdet
fortsette arbeidet framover for etterprøving,
videreutvikling og nyutvikling av det hittil gode
arbeidet som er drevet.

Fylkesmannen i Buskerud sin påtegning til
søknaden var svært positiv med arbeidet som hittil
er gjort. Men fylkesmannen har en annen
oppfatning av ei ny prøvetid, og skriver slik:

– Fylkesmannen har for så vidt ikke innvendinger
til at tillatelse til drift blir gitt på spesielle vilkår, men
ser ikke behov for at området godkjennes for en ny
prøveperiode, og anbefaler at området godkjennes
til ”evig tid” og slik at Villreinutvalget fastsetter
hvor stor villreinbestand en skal ha i området, slik
de søker om. Det er, etter fylkesmannens
vurdering, ingen fare for at rettighetshaverne
ønsker seg større stamme enn det beiteforholdene
tilsier.

Når kontakt blir tatt med DN når denne
artikkelen skrives i januar 2002, har ikke DN gitt
noe skriftlig svar tilbake til Villreinutvalget, men det
vil bli gjort når de nye hjorteviltforskriftene er
vedtatt.

Det er tatt såpass mye med om oppstarten av
Norefjell/Reinsjøfjell som villreinområde, for her
har det solide forarbeidet i et område med andre
sterke bruksinteresser, vært avgjørende for
etableringa. Området ligger sentralt i Sør-Norge
med kort avstand til store befolkningssentra, her er
det ca. 2000 hytter og flere hoteller og flere
utbyggingsplaner på gang. Området er delt i to av
en fylkesvei og sånn som reinen bruker området,
med kalving og sommerbeite på Norefjell og
vinterbeite i Reinsjøfjell, er reinen nødt til å krysse
denne to ganger årlig.

Jaktåpning
I mars 1992 vart det funnet 736 dyr og dette tallet
var en økning på 24.6% i forhold til tellinga i 1991.

Legger en til grunn samme vekst våren 1992, skulle
høststammen i 1992 ligge på rundt 900 dyr.
Allerede til møte 9/7-92 vart det lagt fram forslag
til driftsplan og her er noen av nøkkeltalla fra
planen:

– Målsetting vinterbestand: 350 dyr.
– Reduksjonsavskyting over fire år

før målet nås.
– Antatt fellingsprosent 1. år: 70%.
– Ønsket avskyting 1992: 280 dyr.
– Kvote: 405 dyr.
– Kvotesammensetning:

Storbukk 20%   81 stk.
 Småbukk 25%  101 stk.
 Simle/ungdyr 30%  122 stk.
Kalv 25%  101 stk.

Ettersom det her var snakk om et nytt område,
med mange nye jegere, vart det laget et fire-siders
informasjonsskriv om forhold en mente jegerne
burde ha rede på.

– Jaktåpning i et nytt villreinområde.
– Om administrative forhold:
– Kvote og driftsplan
– Kortfordeling
– Oppsyn
– Jakttid
– Innsamling av kjever, vekter og

gevirobservasjoner
– Om jaktutøvelsen:
– Spesielle aktsomhetskrav på villreinjakt
– Orientering om brunst og kjøttkvalitet
– Instruks/avtale for jegere i området.
– Bruk av kontrollkort
– Straffegebyr ved feilfelling
– Spesielle jaktregler
– Kontrollaksept m.v.
– Kjennetegn for de ulike typer dyr.

Dette infoskrivet brukes fortsatt, men med
fortløpende endringer som blir gjort år om annet,
for eksempel kvotestørrelse, innskjerping av
kortretur og at det ikke lengre er simle og bukk på
samme kort.

For tildeling av dyr vart 1000-meterkota brukt
som nedre arealgrense, men den viktige trekkveien
over fylkesvei 287 ved Flenten ligger under 1000
m, så her vart 4000 da under 1000-meterkota
godkjent i tildelingsarealet.

Driftsplana antyda ei felling av 280 dyr
(fellingsprosent 70), men dyra var nok mer lettjakta
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enn forutsatt og fellingstallet i 1992 kom ut med 354
dyr og en fellingsprosent på 87.4.

Litt interessant er det å sjå på fordelinga i
avskytinga i henhold til målsettinga. Nå gir ikke
tallene et eksakt bilde av forholdet, da det var
simle/ungdyrkvote og graderinga mellom storbukk
og småbukk ikke skilte mellom 1 ½ år og eldre
bukk.

Men slik var alders- og kjønnsfordeling i tildeling
og avskyting:

Målsetting Avskyting

Storbukk 20% Bukk 2 ½ år+ 31.4%
Småbukk 25% Bukk 1 ½ år 11.2%
Simle/ungdyr 30% Simle 1 ½ år+ 34.3%
Kalv 25% Kalv 23.1%

Første årsmøte
Datoen 22. mars 1993 skulle vise seg å bli historisk
for Norefjell/Reinsjøfjell Villreinområde! På
Bromma i Nes kommune vart det første årsmøte
for organisasjonen avvikla denne dagen. Her møtte
det 39 stemmeberettigede representanter og i
tillegg viltforvalteren i Buskerud, Bjarne
Smukkestad og forsker Eigil Reimers.

I og med dette møtet avslutta sekretæren, Nils
Bjørn Vistad, sitt arbeide i etableringsfasen av
villreinområdet. Møtet vedtok viktige saker, bl.a.
vedtektene og driftsplan med budsjett.

Fra vedtektene tar vi med et av avsnittene om
formålet: – Formålet med sammenslutningen er å
skape grunnlag for en god og enhetlig forvaltning
av villreinstammen i området. Villreinen skal
forvaltes som en del av fjellområdets samlede
ressursgrunnlag.

Til årsmøtet kan alle vald møte med en
representant for hver påbegynt 10 000 da tellende
areal. Det er ikke anledning til å møte med
fullmakt, men representanter som ikke har
anledning til å møte på årsmøtet, kan avgi skriftlig
stemme.

Ellers ser vi at Villreinutvalgets oppgaver er de
samme som i de fleste andre villreinområder og
årsmøtets oppgaver også lik andre områder.

Kvotevedtaket fra årsmøtet innebar en drastisk
reduksjon fra året før; 141 dyr. Årsmøtet vedtok
også kriteriene for stor og liten bukk, nemlig antall
takker i geviret. Inntil tre takker kvalifiserer til liten
bukk, ei oppdeling som har vært bibeholdt i alle år
etterpå.

Samme år, 15. juli 1993, vart villreinnemnda for
Norefjell/Reinsjøfjell konstituert med Helge
Grønhovd fra Sigdal som leder, og de godkjente på
samme møte villreinutvalgets forslag til driftsplan
og kvote.

Villreinutvalget – driftsplan
Alt fra oppstarten vart alle de fem kommunene
likestilt med representanter i Villreinutvalget, sjøl
om det arealmessig er stor skildnad.

Utvalget vart bestående av 10 medlemmer, to fra
hver kommune. I 2002 er disse medlemmer av
Villreinutvalget:

Nes kommune: Ola Arnfinn Haraldset
Åsmund Grønning.

Krødsherad: Knut Ringnes (nestl./kass.)
Kåre Sorteberg

Flå kommune: Svein Gislerud
Ole Aavestrud

Sigdal kommune: Helje Medalen
Thor Åsland

KIKKERTJAKT:
Speiding etter rein fra
Fagerfjellet i Nore og
Uvdal. Til venstre sees
østenden av Øvre
Økteren med Sverig
seter. Til høyre sees
Fjelløkteren med
Flentpiken bak.
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Nore og Uvdal: Øystein Landsgård (led./sekr.)
Fredrik Aalerud

Villreinnemnda består i 2002 av:

Nes kommune: Ole Petter Haugen (leder)
Krødsherad: Ole Anders Nore
Flå kommune: Jon Nasselguist
Sigdal: Jarle Hunstad
Nore og Uvdal: Håkon Lian
Nis Gunnar Sporan er nemndas sekretær.

Villreinutvalget holder 4–5 møter pr. år.
Utvalgets drift finansieres gjennom ei avgift pr.
fellingstillatelse, kr. 100.- for kalv og kr. 250.- for
voksne dyr, i tillegg offentlige tilskudd.

Villreinområdet har bak seg to driftsplanperioder
av fem års varighet hver. Det er skrevet ny
driftsplan for perioden 2001-2005. Fra plana setter
vi hit bestandsdata:

– Gjennomsnittlig vinterstamme ca. 570 dyr.
– Tilvekst ca. 40 % (svært høy tilvekst –

p.g.a. god kondisjon hos dyrene blir en del
kalver drektige allerede første høsten).

– Årlig kvote ca. 250 dyr.
– Fellingsprosent, gjennomsnittlig

ca. 80–85 %.
– Årlig uttak ca. 230 dyr.

Avskytingsplan:

– 7 % frie dyr
– 27 % bukk med inntil tre takker

pr. gevirstang
– 23 % simler
– 43 % kalv

På tiltakssida er dette prioriterte tiltak hvert år:
Strukturtelling, oppsyn, rapporter/informasjon,
opprette veiestasjoner og veie felte dyr.

Av viktige tiltak er totaltelling hvert år og
kjeveinnsamling i 2005.

Ordninger med jakta
Villreinutvalget oppdaterer hvert år et mangesidig

informasjonsskriv som hver jeger får. Her er alt
som har med jakta å gjøre tatt med og betraktes
som en jegerkontrakt. Jegeren skal skrive under på
en svarslipp og har dermed bundet seg opp i for
eksempel avgiftene ved en eventuell feilskyting.

Oppsynstjenesten organiseres av Villreinutvalget
og i 2001 utførte tre faste oppsynsmenn 426 timer
praktisk oppsynstjeneste. De kontrollerte 25 jegere
før felling, 30 jegere under slakting, 18 jegere under
transport og 10 fall ble sett, men ikke kontrollert.
Det ble registrert 2 uregelmessigheter med kort, 5
OPS-saker og 2 saker politianmeldt.

Norefjell/Reinsjøfjell har samarbeid med SNO
som også bidrar med oppsynstjeneste, samt at
villreinutvalgets medlemmer også utfører oppsyn.
Grunneiere på jaktfelta kan også utøve kontroll.

Jakttida i Norefjell/Reinsjøfjell er fra 20/08 til 30/
09 og nattefredning mellom 18.00 og 07.00.
Jegerkontrakten har et punkt om ei fredningssone
ved Flenten, mellom Flatvollen og Trøgaset.
Fredningssona er på 200 m på hver side av
fylkesveien. Dette er trekkområdet mellom
Reinsjøfjell og Norefjell.

Det er oppretta samjaktavtaler mellom
kommunene Sigdal, Krødsherad, Nes og Nore og
Uvdal. Dette er en regulert avtale som jegerne får
spesifikk for hvert forhold og innebærer en avgift
på kr. 100.- for kalv og kr. 200.- for voksent dyr, i
de tilfeller det kreves avgift.

Informasjonsskrivet presiserer en del punkter om
jaktutøvelsen og det er tegninger av de fire
dyrekategorier som kan felles ; kalv, simle, bukk
(inntil 3 takker i gevirstengene) og stor bukk.

Undersøkelser og reinens
bruk av områdene
Som nevnt før, kom Gaare og Hansson i 1987 med
en rapport om beiteforholdene i Norefjell/
Reinsjøfjellområdet. Dette var ca. 20 år etter at
tamreinholdet, med til dels stor bestand, tok slutt.
De gjenværende dyra etter at tamreindrifta, hadde
økt til 589 dyr i 1991, den første kontrollerte telling.

Reinen bruker Reinsjøfjellområdet som
vinterbeite og her takserte Gaare og Hansson 166
km2. Lavdekket i dette området utgjorde 25% av
arealet, hvor 12% var preget av slitasje mens 88%
ikke var slitt. De satte bæreevnen i dette området
til 350-500 dyr.

I Gråfjell/Norefjell, som er kalvings- og
sommerbruksområde til reinen, vart 127 km2
taksert og her utgjorde lavdekket 14% av arealet.
Her var 66% av lavbeitet middels eller sterkt slitt,
og isolert sett har beitepresset i dette området vært
for stort. Delområdet har et potensiale på 70-250
dyr, men med den slitasjegraden som var da (1987)

Kort Storbukk Bukk Simle Kalv

Fritt dyr 0 0 0 0

Bukk* 2.000 0 0 0

Simle 4.000 2.000 0 0

Kalv 8.000 6.000 2000 0

* Inntil tre tagger

Avgiftene for
feilskyting følger
denne tabellen
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anbefales kun 15-40 dyr. Fra 1990 kom Eigil
Reimers inn i området med sine undersøkelser,
vesentlig om bestandsdynamiske forhold. Under
strukturtelling i november i 1990 vart det telt opp
648 dyr med denne fordeling: 20.1% bukk 3-4 år og
eldre, 36.4% bukk 1½ år og eldre, 40.9% simle og
22.7% kalv.

Det er foretatt strukturtellinger i alle år etter
1990, bortsett fra i 1995. Bestandsstrukturen synes
å være tilfredsstillende stabil, men med en tendens
nedgang av bukk 3½ år og eldre.

I 2000 var tallene slik: 14.4% bukk 3 år +, 26.3%
bukk over 1½ år, 45.3% simle og 28.4% kalv.
Strukturen er etter jakt.

Kalveproduksjonen i området er svært høy. Her
reknes det ut kalv pr. 100 simler over 1 år (kalv/100
simler). I 1990 – 56, fra 1992 en markert økning;
77 og i 2000 – 79. Nettotilveksten i stammen har
Reimers beregnet de seineste åra til 38-45%.

Reimers har også registrert kalvingstidspunktet
(den dato da halvparten av de drektige simlene har
kalvet) til å være 7. mai. I 2001 vart datoen
beregna til 10. mai, denne seinere kalvinga kunne
ha sin årsak i store snømengder vinteren 2000/
2001, som kunne ha forsinka fosterutviklinga og
dermed fødselstidspunktet, mener Reimers.

Vintertellingene viser en forbausende jamn
bestand. Fra 1991 da det vart telt 589 dyr, lå den i

Type dyr 1992 1993 1994 1996

Voksen bukk 85.5 89.3 82.6 80.9

1½ årig bukk 43.2 63.9 63.4 54.6

Bukkekalv 23.8 26.5 25.6 24.3

Voksen simle 40.3 42.8 40.6  42.2

1½ årig simle 34.5 – 34.6 29.7

Simlekalv 22.1 25.5 23.5 23.6

Vektutviklinga i Norefjell/
Reinsjøfjell har vært slik

2001 på 592 dyr. Og bortsett fra i 1992
da det vart telt 734 dyr, har
vintertellingene ligget på i underkant av
600 dyr.

Gjennomsnittlig felling (totaluttak) de
10 åra det har vært drevet jakt, ligger på
220 dyr som utgjør en gjennomsnittlig

fellingsprosent på 83.3%. I 2001 vart det felt 235
dyr med en fellingsprosent på 91.1, som er
områdets høyeste noensinne.

Norefjell/Reinsjøfjellreinen er av landets tyngste
og med best kondisjon.

Utfordringer
Norefjell/Reinsjøfjellområdet – spesielt Norefjell-
delen – har sterke brukerinteresser utenom
villreinen. Her kommer turismen sterkt inn og både
Sigdal og Krødsherad har anslagsvis ca. 1000
hytter hver innenfor området + hoteller. Det er
også betydelige utbyggingsplaner i Sigdal,
Krødsherad og i Flå. Dette er det mest negative for
reinens framtid. Vinterbeitet har reinen i
Reinsjøfjellet, men nå har ferdselen økt betydelig
fra Flatvollen, over Reinsjøen og mot Tunhovd.

Da Norefjell/Reinsjøfjell er delt i to bruksområder
av fylkesvei 287, er det helt nødvendig at
trekkveien over fylkesveien blir liggende åpen. Her
ved Flatvollen må det være en noenlunde bred
trasse som blir liggende uten nedbygging. Her har
det de siste 30 åra vært arbeidet med utbyggings-
planer, men Villreinutvalget har engasjert seg med å
få trukket utbyggingsplanene nordover mot
Trøgaset og sydover mot Sigdal grense.

Villreinutvalget har for øvrig lista opp følgene
utfordringer:

– Holde en stabil bestand på et nivå som
ikke skader eller konkurrerer med annen
næringsvirksomhet eller andre interesser og
som ikke overskrider områdets bæreevne.

– Hindre genetisk utarming.
– Øke kunnskapen om stammen lokalt og

sørge for spredning av denne kunnskapen.
– Fortsette registrering av bestandsdata og

sørge for jevnlig forbedring av rutiner for
slike registreringer.

– Tilpasse aktivitetsnivået i villreinområdet
til den økonomiske situasjon vi har til en
hver tid.

PIKTJERN: To flotte bukker fotografert nord
for Økternatten i Flå – Piktjern i
bakgrunnen.
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Forgjengeren til VIPScut-eller VIPS’en som den da
kaltes, har i mange år, som fast jaktpartner, ligget i lomma
til en Telemarksjeger. Med den er det slaktet mye elg, ja
endog rein i Forelhogna for noen år siden. Ideen
oppstod da to rimelig erfarne jegere plundret noe veldig
for å få ut mellomgulvet på en elgku. Samme kveld ble
den sporenstreks konkretisert og laget av aralditt, blad
fra en tapetskjærekniv, samt rørstumper fra en avsaget
sykkelpumpe. Dagen etter var siste dag i elgjakta, laget
hadde en elg igjen på kvota. Elgen falt – og vips!
VIPS’en fikk bokstavelig talt sin bloddåp, og fungerte
fullstendig etter tanken og hensikten. Neste helg var
den i Vrådal. Også der fungerte den, ikke bare som
mellomgulvs-fjerner, men i tillegg som bukåpner. Den
viste seg også ypperlig til å frigjøre de indre organer.
Siden da har den vært flittig brukt. Resten av historien er
den at fem gode jegervenner bestemte seg for å
framstille noen prototyper for grundig og omfattende
uttesting av flere, og andre  jegere under neste års jakt.
Resultatene var entydig overbevisende, den første, litt
klumpete og rare VIPS’en er nå pensjonist, og den nye
generasjonen er på markedet.

Kort fortalt består VIPScut av to Koniske cylindere i
spesialplast, disse har en langsgående splitt, for å kunne
utvide seg til ulike fingerstørrelser. Mellom cylinderne
sitter det et 0.5 millimeter sylskarpt, utskiftbart blad. De
to cylinderne skal sitte på peke-og langfinger, mellom
første og andre ledd. Med krumme fingre og god
tommelstøtte, har man nå en fiks liten sak mellom

VIPScut – liten nyhet, enormt potensial
Det er ofte slik at mang en god ”hjemmesnekret patent” aldri kommer
lenger enn fra tanken til eierens egen lomme. Men nå har en helt ny, og
annerledes slaktekniv sett dagens lys.

Tre langfinger  på plass først,
spenn deretter ut spalten for
pekefinger og før pekefingeren
inn på plass. Den skal sitte
mellom første og andre ledd på
peke- og langfinger. Krum
fingrene og stabiliser med godt
tommelpress.

Internett: www.vipscut.com

fingrene som bare kan kutte de strukturene som kommer
inn mellom peke og langfinger.  Ikke kan man kutte egne
fingre, og ikke er det mulig å punktere vom, tarmer eller
skade indrefileten. Ved slakting av hjortevilt- annet
større vilt for den saks skyld, lager man med kniv et
åpningssnitt rett under brystbenet, resten av bukåpning,
skinn og muskelen åpnes på et øyeblikk med VIPScut.
Likeledes tar man ut mellomgulvet, og til slutt frigjøres
de indre organene fra ryggraden og øvrige fester med
VIPScut-helt ned til urinrør/endetarm.
 Slakting er vanskelig for mange – ofte skorter det på
anatomikunnskapene, videre er det nok mange
fastgrodde forestillinger om hvordan slakting skal
gjøres. Selv øvede jegere, med god slakteerfaring har
åpenbare fordeler ved bruk av VIPScut. Alt må læres
enten det er slakting med kniv eller med VIPScut-der er
det ingen prinsippiell forskjell. Skal man lykkes med
VIPScut er det en fundamental forutsetning: den må
holdes korrekt. Den skal ikke kunne skli på fingrene, gjør
den det-holdes den feil.
 VIPScut selges i sports-og utstyrsforretninger. I Norge
distribueres den av Seeland. Den fikk seks reinsdyr i
funksjonstesten i Jeger Hund & Våpen: ”Det er en ny
generasjon slaktekniv for en ny generasjon jegere”,
skrev bladet. Må slaktehistorien skrives om, nå som
”verdens letteste tungvekter” med sine 8 gram er
kommet? Mye kan tyde på det, om man våger å tenke
nytt. Skitt slakt! ”Ekko”

Skifte av blad:  Rengjør
VIPScut grundig før bladet
trekkes ut. Sett nytt blad rett inn
i spalten ( gjerne med fingrene
det første stykket). Press
bladet til bunns med tang eller
tilsvarende.

Vomåpning:  Lag åpning med
kniv (minst 10 cm.) fra
brystbenet. Sett inn fingrene
med VIPScut slik at du får
langfinger godt inn under
bukmuskelen. Knivbladet må
ligge godt mot muskel og skinn.
Løft opp litt når du fører snittet.

Fjerning av indre organer:
Samtidig som luftrøret trekkes
ut, snittes hele tiden organene
løs fra ryggraden. Bruk tid, snitt
der noe henger. Mot og over
filetmusklene må det også
løsnes mer til siden for
ryggraden.

Åpning av skinn  og
bukmuskel i ett snitt: Med jevn,
fast og kraftfull bevegelse
åpnes hele bukhulen ned til
bekkenbenet. Penis/juret
forutsettes fjernet på forhånd.

Fjerning av mellomgulv:  Lag
et åpningssnitt med kniv rett
under brystbenet. Hold i mellom-
gulvet med frihånda og snitt løs
mellomgulvet mot ribbeveggen
hele vegen ned, under og helt til
ryggraden - samme prosedyre
på begge sider.
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Området startet på en ny driftsplanperiode høsten
2000. Kvoten ble da nær halvert som følge av
dårlige fellingsresultater de siste åra. Fellingskvoten
i 2001 var på 40 dyr. Det ble felt 16 dyr eller 40 %
av tildelt fellingskvote. Heller ikke høsten 2001
lykkes det med å nå en felling større enn 50 %.
Sammensetningen i uttaket samsvarte imidlertid

godt med tildelingen. Av de felte dyra falt 11 i
Fyresdal og 5 i Nissedal. Det ble ikke felt dyr i
Kviteseid sist høst.

Reinen i området benytter seg i stor grad av
skogdekte områder, noe som gjør jakta vanskelig. I
de seinere åra har det og vært diskutert hvorvidt
antallet dyr er redusert. Det faktum at dyra går
spredt og i stor grad i skogdekte områder, gjør det
vanskelig å få en oversikt over den totale størrelsen
på stammen. Vinteren 2000/2001 ble det
gjennomført en telling fra snøscooter hvor det ble
funnet i overkant av 60 dyr. Det er imidlertid liten
tvil om at ikke alle dyra ble funnet under tellingen.
Målsetningen for Våmur-Roan er å stabilisere
stammen på ca. 150 vinterdyr.

Under elgjakta 2001 ble det ved Vidstølnipa
observert en reinsflokk som observatørene anslo til
minimum 150 dyr. I det samme tidsrommet ble det
observert til sammen 39 dyr fordelt på 4
småflokker i andre deler av området. Etter at disse
observasjonene ble kjent, hadde villreinlaget planer
om å komme opp i mikrofly for å ta bilder av
storflokken. Dårlige forhold satte imidlertid en
stopper for den planlagte flyturen. Det lyktes derfor
ikke å dokumentere det riktige antallet dyr i denne
flokken. Villreinlaget har planlagt en ny telling fra
snøscooter vinteren 2001/2002 som det er knyttet
stor spenning til.

Jaktoppsyn
I år 2000 ble det inngått ett samarbeid om
jaktoppsyn i Våmur-Roan med Oppsynsutvalget for
Setesdal-Ryfylke og Setesdal-Austhei
villreinområder. Statens naturoppsyn etablerte seg i
Setesdal-Ryfylkeheiene våren 2001, og overtok da
også ansvaret for villreinjaktoppsynet i Våmur-
Roan. Høsten 2001 ble oppsynet derfor
gjennomført i regi av SNO. Det ble ikke registrert
noen uregelmessigheter under siste års jakt.

Jaktutøvelse
En oversikt over innleverte sett-rein-skjema viser at
det ble jaktet 113 dagsverk høsten 2001 mot 142
dagsverk i 2000. De reelle talla er noe høyere.
Villreinlaget har tidligere hatt problemer med å få
inn sett-rein-skjemaene og det har ikke vært uvanlig
at bare halvparten av skjemaene er kommet i retur.
Med hensyn til rapportering var det en betydelig
bedring høsten 2001. Da leverte 4 av 5 jegere inn
sett-rein skjema.

Tildelt 2001 Felt 2001 Felt 2000
Kalv 50% 44% 35%

Simle/Ungdyr 30% 31% 47%

Mellombukk 10% 12,5%   6%

Voksen bukk 10% 12,5% 12%

Av totalt 5 felte simle/ungdyr var det 4 ungbukker

og ei voksen simle.

Kjønn Kalv 1,5 år Eldre
Bukk 25,5 kg 38,8 kg 68,5 kg

Simle 20,7 kg – 40,0 kg

Krevende jakt i Våmur–Roan
villreinområde i 2001

A v  O l e  R o e r ,
S ø r n o r s k  Ø k o s e n t e r

Tildelte og felte dyr

Slaktevekter i 2001

Bildetekst: Rein i typisk skogsterreng syd i Våmur-Roan.
Foto: Geir Ufs



75

V i l l r e i n e n2 0 0 2

Dagens jegere vil nok sjelden rekke opp mot
det våre gamle jegerveteraner fikk oppleve.
De bodde jo nærmest i fjellet. Men etter å ha
tatt saken opp med Jon J. Meli, skjønte jeg
at jeg hadde opplevd noe spesielt som burde
deles med bladets lesere og våre mange
dyktige reinjegere. Og hvorfor ikke dra en
jakthistorie i samme slengen?

Høsten 2001 jaktet jeg rein i Lesja, for andre gang.
Med utgangspunkt i Lordalen, som så mange
andre. Etter å ha hatt den helt store opplevelsen i
Forelhogna med storbukk og alt det gode slit det
medfører, var jeg tilbake her. I fjor valgte jeg
vegenden ved Nysætre som utgangspunkt, skjøt
rein oppunder Brattmannshøe, og bar ned til
Bjørknesætre. Så i år kunne jeg vel likegodt sette
lavvoen ved Bjørknesætre? Og komme ned med
slakt til Nysætre?

God tid i villreinfjellet!
Jeg prøver å sette av nok tid til mine jaktturer. Fire
dager er brukt i Forelhogna. Om nødvendig kan jeg
bruke 7-8 dager her i Lesjafjellene. Det er fredag
31. august, midt på dagen. Jeg driver og ordner
meg til noen trivelige dager. Slike dager blir alltid
det. Har fått en prat med eieren av setra. Han
tilbyr meg å låne denne. Høflig må jeg avslå. Jeg
har jo huset med meg. Til kvelden venter jeg opp
en bror som skal være bærer og turkamerat uten
børse. Men en liten ettermiddagsjakttur for meg
selv må jeg ha! Går inn mot Valåvatnet, rundt
Brattmannshøe og tilbake ned mot Valåflye hvor
jeg oppdager en flokk på nærmere 100 dyr og stiller
innpå. Simler, kalver, ungdyr samt et par voksne
bukker på kanskje 50 kg.  Lurer meg innpå og
betrakter dyra omkring en time uten at de blir vare
meg. Jeg lar være å skyte av flere årsaker: Med
kort på fritt dyr ønsker jeg nå iallfall å skyte en
voksen bukk. Den trenger ikke å være så stor. Jeg
ønsker også at min bor skal få ta litt del i jakta. Og
så vil jeg ikke heim fra fjellet så fort! Jeg åler meg
tilbake, reiser meg i sittende og føler den mektige

Bukk med gevir – også i halsen

Te k s t / f o t o :  K j e l l  S a n d å k e r

Når en hører om reinsjakt i gamle dager kan en komme til å
tro at fordums jegere opplevde så mye mer enn vi gjør i
dag. Men villreinjakta byr fortsatt på både opplevelser og
overraskelser.

ETTERNØLER:  Ett skudd og
etternøleren ligger i bakken. Det

er en fin og tilsynelatende frisk
bukk. Hva er så det spesielle ved

denne jakta?
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stemningen det er å sitte å betrakte en reinflokk
som beiter rolig idet lyset forsiktig avtar!

Med ovn i lavvoen, nok tørr ved, god mat, en
knert øverst i koppen og utsikt til fine dager i
reinfjellet. Folkens, bruk god tid på jakta og den blir
enda triveligere!

Ros til jegerne
Neste dag er det regn i luften. Etter noen byger
letter det helt og været blir bra. Vi har gått opp fra
Nysætre, sørover, og kommet opp i fjellsiden
nordvest Fellingvatnet da en flokk på ca 150 dyr
kommer trekkende nordover vest for vatnet. I
dyras trekkrute er det flere jegere. De første to får
ikke skutt, sannsynligvis på grunn av for samlet
flokk i bevegelse. Flokken dreier litt venstre (vest)
og går på to-tre jegere til. Heller ikke disse får
skutt, av samme årsak. Enda passerer dyra jegere
uten at de blir skutt på. Men nå var de blitt stresset
og værstøkt. I stor fart drar de oppover fjellsida
nordvestover mot tre-fire jegere som sitter til

venstre og litt lavere enn oss. Det samme skjer.
Dyra passerer de ganske samlet og i stor fart.
Dyktige jegere lar være å skyte i slike situasjoner.
Ros til alle som her tok situasjonen med fatning og
handlet deretter. Noen av dere som var der, lørdag
1. september 2001?

Vi satt høyest i fjellsida og nærmest til å følge
flokken. Lette til beins og optimistiske fulgte vi etter
da den hadde passert himmelranda. Passet på å
ikke støkke ytterlig og fikk etter hvert øye på dyra,
to-tre kilometer lenger framme. To store omgående
bevegelser mislyktes. Dyra var kommet for langt
når vi kom i planlagt posisjon. Dette har vel alle
som har prøvd å bevege seg etter rein i bevegelse
opplevd! I disse situasjonene la jeg merke til en
voksen bukk som flere ganger kom sist etter at
flokken var passert. Dette registrerte jeg på
avstand i kikkerten. Tok ikke videre notis av det.
Dyr som henger igjen etter flokken er tross alt
vanlig når trekket går rolig og dyrene beiter seg
framover.

En bukk sakker akterut?
I tredje forsøk på å omgås dyra er vi kommet vel
en km nordøst Såvarhaugen. De er nå falt til ro.
Enkelte dyr ligger og kviler mens de fleste beiter
rolig. Nå bør det skje. Og helst ikke lenger innover
fjellet! Er det andre jegere som er i samme posisjon
som meg i forhold til denne flokken? Har jeg
noenlunde kontroll med vinddraget? Alt virker i
orden, kanskje bortsett fra litt for flatt lende. Men
der har kanskje vi som lærte lav åling som 20-
åringer en fordel. Nåja, jaktinstinktet hjelper vel bra
det også. Etter 50-60 meter er jeg i posisjon, vel
100 meter fra. Men dyra har satt seg i rolig
beitebevegelse på skrå mot meg. Noen har
forsvunnet litt i skjul. Først nå blir jeg var bukken
som har holdt seg bak og kommet etter flokken
flere ganger tidligere. Litt kjapp og brå i
bevegelsene i forhold til de andra dyra. Han
stopper opp og blir stående med mulen ned mot
bakken. Litt furtende eller sturende liksom, med
våre ord. Det er tjuende året hun er med meg,
godbørsa. Og ho svikter meg ikke i dag heller. Ett
skudd og bukken går rett i bakken. Jeg ligger
urørlig og betrakter dyra mens de trekker rundt
meg, på det nærmeste 40-50 meter. Et enormt syn
hvor store gevir danner rene småskogen! Iallfall
halve flokken var halvstore og store bukker. Flere
dyr har røde og gule halsklaver. Rett etter dukker
det opp en jeger til. Jeg peker i retninga dyrene
forsvant. Ti minutter senere smeller det fra han
noen hundre meter høyere oppe. Vellykket jakt for
han også. Jeg snakket med han etterpå.

Gevirstubb i halsen
Etter oppvekst på småbruk med sauer hvor alt ble
slaktet heime og senere tjue års storviltjakt, har jeg
god trening i slaktearbeidet. I bra vær og med bekk

UVANLIG KOST:  I det jeg skjærer rundt tunga og
bretter den ut for å skjære av, ser jeg det. En gevirstubb
står fast i munnhulen/svelg.



77

V i l l r e i n e n2 0 0 2

i nærheten er jo resten bare kosen. Men du verden
så viktig og trivelig jeg føler denne fasen er. Det er
nå du legger det første grunnlaget for de fine
rettene du senere skal benytte verdens fineste kjøtt
til!

Hva var så det spesielle denne jaktdagen? En
ordinær og vellykket innsmyging og et velrettet
skudd? Ja, og litt til. Idet jeg skjærer rundt tunga og
bretter den ut for å skjære av ser jeg det. En
gevirstubb står fast i munnhule/hals på bukken. Det
er tydelig tyggemerker på stubben, men ikke
særlige sår i munnhule/svelg. Det tyder jo på at
bukken ikke har gått slik lenge. Kanskje et par
dager. Vomma er full og dyret i flott hold. To-tre
cm spekklag over baken og fin isterhinne på
vomma. Og 77 kg slaktevekt. Gevirstubben er 16
cm lang og 5,5 cm bred i sula. Den stammer nok
fra et felt kalvegevir, dens høyre side. Om bukken
kunne klart seg er ikke godt for meg å si. Heller
nok til at den ville klart å spytte/riste den ut før
eller siden. Hva tror fagkunnskapen om dette? Jeg
var heller ikke klar over at dyrene gnager på egne
fallgevir. Skjønner jo nå at de gjør dette for å få
kalk- og mineraltilskudd.

Å jakte fra bunnen.
Jeg har flere ganger skutt dyr med skader og
skavanker. Fra skadde bein til tarmtotter som
henger ut gjennom buken. Skader som ikke er
forvoldt av jegere og våpen. Det er liksom blitt en
vane å la øynene gå gjennom flokken noen ganger
før jeg endelig bestemmer meg. De gangene jeg
får sjanse til det. Enkelte ganger er det jo kun
besluttsomhet og hurtighet som er grensen mellom
suksess og fiasko. Men jeg synes nå vi skal jakte
som våre rovdyr. Å sortere fra bunnen av. Å
oppleve store, sterke og friske dyr gir meg stor
tilfredsstillelse under jakta og annen ferdsel i fjellet.
Jeg håper det er en drivkraft for flere. At vi ikke
bruker argumentet om at det er så lite en som
enkeltjeger kan gjøre i den sammenhengen. Og
fortsetter å felle de største og mest livskraftige
dyrene. Det har vi jegere gjort altfor lenge. Skal vi
unge og halvunge provosere gamlekara litt? Og
antyde at der er vi bedre enn de! God reinjakt i
mange år framover!

KALVEGEVIR:  Gevirstubben er 16 cm
lang og 5,5 cm bred i sula. Den

stammer nok fra et felt kalvegevir. Om
bukken kunne klart seg, er ikke godt

for meg å si, men særlig behagelig
kan det ikke ha vært.



78

2 0 0 2V i l l r e i n e n

Her skal det inn en
to-siders annonse
for:
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Her skal det inn en
to-siders annonse
for:
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Av alle de felte dyrene i 2001 var det 1.930
kalver, 1.009 dyr på halvannet år og 4.037 voksne
dyr. Kjønnsfordelingen var 49 prosent hunndyr og
51 prosent hanndyr.

Færre fellingstillatelser
Antall fellingstillatelser ble redusert med 35 prosent
i forhold til høsten 2000. I alt ble det gitt tillatelse til
å felle 13.800 dyr, og dette er en nedgang på 7.500
fellingstillatelser fra høsten 2000. Mye av
nedgangen i antall fellingstillatelser skyldes at
fellingskvoten på Hardangervidda ble mer enn
halvert i løpet av ett år. Totalt var det her gitt
tillatelse til å felle 5.000 voksne dyr. Årsaken til
denne store reduksjonen er at tellinger har vist at
vinterstammen på Hardangervidda er lavere enn
tidligere antatt. På Hardangervidda var det mulig å
felle en kalv i tillegg til hver ordinær
fellingstillatelse. Det betyr at det totalt var mulig å
felle i overkant av 10.000 dyr på Hardangervidda.

Høyere fellingsprosent
Reduksjonen i antall felte dyr har vært mindre enn
reduksjonen i antall fellingstillatelser. Det gir en økt
fellingsprosent, og høsten 2001 ble 50 prosent av
dyrene felt, mot 36 prosent foregående høst.

Flest på Hardangervidda
Hardangervidda er landets største villreinområde.
Totalt ble 2 144 dyr skutt her, og dette er 30 prosent
av utbyttet på landsbasis. Den reduserte kvoten
førte til at fellingsprosenten steg fra 23 i 2000 til 43
i 2001. Selv om antall fellingstillatelser på
Hardangervidda har blitt mer enn halvert, har ikke
utbytte blitt redusert tilsvarende. Nedgangen i antall
felte dyr var 20 prosent.

Stabilt i Forelhogna
Av de større villreinområdene er det fortsatt
Forelhogna som har den høyeste fellingsprosenten.
Her har fellingsprosenten ligget rundt 90 prosent de
siste årene , og høsten 2001 ble 89 prosent av
dyrene felt. Totalt var det her gitt tillatelse til å felle
800 dyr, og 710 av dem ble felt.

Villreinstatistikken 2001 – færre dyr,
men høyere fellingsprosent

Høsten 2001 ble det totalt felt 6.976 villrein. Det er 655
færre dyr enn året før. Fellingsprosenten økte imidlertid, fra
36 til 50 prosent.

A v  Te r j e  O l a v  R u n d t o m
o g  M a d l i  I r e n e  J u d i n,
S t a t i s t i s k  s e n t r a l b y r å

År Tillatt felt Felt

1980 19 068 10 652

1981 22 179 12 302

1982 22 007 11 457

1983 23 893 16 069

1984 22 652 12 626

1985 18 409 10 371

1986 13 032 6 706

1987 15 491 7 647

1988 16 183 8 739

1989 16 292 7 988

1990 18 396 9 686

1991 17 987 8 859

1992 12 753 6 514

1993 12 754 6 625

1994 15 862 6 581

1995 18 087 7 777

1996 19 769 9 395

1997 20 411 9 179

1998 21 933 9 761

1999 22 081 8 992

2000 21 287 7 631

2001 13 821 6 976

Fellingstall siste 21 årene
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Felte dyr Årskalv 1 1/2 år Eldre
i alt Simle Bukk Simle Bukk Simle Bukk F-%

Hele landet         

1996 9 395 1 255 1 121 926 517 2 288 3 288 48

1997 9 179 1 148 1 042 1 030 560 2 062 3 337 45

1998 9 761 1 349 1 225 963 475 2 088 3 661 45

1999 8 992 1 162 1 062 1 018 449 2 176 3 125 41

2000 7 631 975 890 740 332 2 071 2 623 36

2001 6 976 1 033 897 704 305 1 710 2 327 50

         

2001         
Villreinområde         

Setesdal Ryfylke 326 53 51 34 26 38 124 21

Skaulen Etnefjella 26 1 2 6 - 10 7 39

Setesdal Austhei 81 14 13 9 3 16 26 50

Hardangervidda 2 144 261 229 238 101 553 762 43

Blefjell 18 1 1 2 3 8 3 26

Nordfjella (Hallingskarv.) 329 44 20 42 7 115 101 47

Fjellheimen 87 17 16 8 1 29 16 63

Brattfjell-Vindeggen 77 9 7 11 4 25 21 32

Vest-Jotunheimen 59 6 4 9 5 22 13 78

Ottadalsområdet 1 252 210 190 55 45 315 437 78

Førdefjella 7 2 1 1 - 2 1 78

Sunnfjord 13 1 3 1 - 6 2 76

Svartebotnen 20 3 3 4 - 7 3 80

Snøhetta 521 47 57 55 28 127 207 50

Rondane 753 104 77 81 48 198 245 56

Sølnkletten 45 4 6 4 1 18 12 38

Forelhogna 710 166 145 78 17 104 200 89

Knutshø 247 30 27 34 10 67 79 48

Norefjell-Reinsjøfjell 230 53 40 28 6 44 59 90

Våmur-Roan 16 4 3 4 - 4 1 40

Tolga Østfjell 15 3 2 - - 2 8 30

Statistisk Sentralbyrås fellingsstatistikk for 2001

Godt resultat i
Ottadalsområdet
Et annet villreinområde som hadde høy fellings-
prosent var Ottadalsområdet. Av de i alt 1.604
dyrene som det var gitt tillatelse til å felle, ble 1.252
felt. Dette gir en fellingsprosent på 78. Målt i antall
felte dyr er Ottadalsområdet det nest største
villreinområdet.

Oppland er det fylket hvor det ble felt flest
villrein, i alt 1 682 dyr. Som nummer to kommer
Hordaland med 981 dyr. Oppland er også det
største villreinfylket målt i antall fellingstillatelser. I
alt var det gitt tillatelse til å felle 2.573 dyr.

Sjåk er den kommunen hvor det ble skutt flest
villrein høsten 2001. Totalt ble det skutt 542 dyr i
kommunen. Deretter følger Vinje og Lesja med
henholdsvis 539 og 488 dyr.
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Det handler om vidda - i år. Vår stadig mer
attraktive lekeplass for ”turboinvestorer”,
snøscooterfolk, ekstremsportutøvere og mange
andre interessegrupper. Alle vil de  bruke fjellenes
år til å fremme sine komersielle mål. Og selvsagt
vil de helst gjøre som de selv vil. Men samfunnet
forplikter å temme dette sirkuset slik at våre
etterkommere får med seg den ballasten det er å
oppleve mest mulig intakt fjellnatur. Og et
nøkkelelement i denne naturen er selvsagt
villreinen.

Restriktiv snøscooterpolitikk
Et ferskt eksempel på en tidsaktuell debatt er
forslaget om liberalisering av snøscooterbruken.
Oppfinnsomheten har vært grenseløs blant
scooterfolket, det har haglet med mer eller mindre
syke argumenter for at de skal få utløsning for sin
fartsaggresjon. ”Nødvendig vedtransport” til
fritidshytter for eksempel. Som om ikke vår slappe
muskulatur skulle ha godt av å trekke med noen
vedpinner i fjellpulken. Eller ”transport av
funksjonshemmede”, sledehundklubber og lignende
må da være en langt bedre adresse dersom det er
sanselige natur- og friluftsopplevelser en vil ha. Til
all lykke for fjellet satte da også en visjonær og
handlekraftig minister foten ned og fikk stoppet
dette kortsynte og miljøfiendtlige framstøtet. Dette
varmet og var ifølge meningsmålinger helt i tråd
med folkets vilje!

Fjellbygdenes utfordringer
Fjellbygdene og distriktene er med sine hardt
prøvede primærnæringer presset til å tenke
alternative inntektskilder. Fjellet og fjellnære arealer
kommer da raskt i søkelyset som potensiale for
næringsutvikling. Samtidig skal vi ha en bærekraftig
naturforvaltning inn i framtida, utover
nasjonalparkgrensene. Dette bør lokale
myndigheter ha i minne nå som de skal overføres
større ansvar for utmarksforvaltningen innen sitt
distrikt. Det handler om å bruke sunne elementer
fra fortiden til å bygge framtiden!

Fjellenes år – er også villreinens år

«Samfunnet forplikter å temme sirkuset på vidda – slik at
våre etterkommere får med seg den ballasten det er å
oppleve mest mulig intakt fjellnatur...»

FALLENDE KURVE:  Rypa er karakterfuglen i fjella. Mange tror
nok det er uutømmelige ressurser av den – men sannheten er at
rypebestanden har en fallende kurve. (Foto: Per Jordhøy)
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Våre historiske røtter
For fjellet er nordboernes historiske røtter. Siden
isen begynte å slippe taket for 14-15 000 år siden
har fjellets innvånere levd i harmonisk sameksistens
med sine omgivelser. Fangstsamfunnet var stabilt
og kunnskapen gikk i arv fra generasjon til
generasjon i tusener av år. Og sporene etter
veidefolket er omfattende og mangfoldige.
Reinfangstsystemene på Dovre og i andre
fjelltrakter viser inngående hvor reinbestandens
hovednerver (trekkveier) har gått. Reinen, de
nomadiske og nøysomme pionerer, har hatt årvisse
sesongvandringer fra lavrike vidder i østlige
fjelltrakter – mot frodige grøntbeiter helt ut i
Vestlandsfjellene. Dette er reinsdyrets viktigste
tilpasning til det karrige fjellbeitet – alltid på
vandring for å være skånsom mot sitt sårbare
matfat.

Grådyret – vår naturarv
Grådyret i fjellet var selve hovedgrunnlaget for
menneskets innvandring og eksistens i landet vårt
og Skandinavia forøvrig. Dette skulle i seg selv
påkalle en smule ærbødighet for urinnvåneren og
tilhørende leveområder.

Det er derfor i sannhet alarmerende at vi
moderne mennesker iløpet av de siste 100 år, en

ørliten del av vår eksistenstid på den skandinaviske
halvøya, brutalt har kuttet reinbestandens
hovednerver og satt fjellets nøkkelart på bås. Over
20 mer eller mindre avstengte fjellområder huser
nå det som er igjen av den ville fjellreinen. En
ytterligere oppsplitting foregår også innen de
enkelte områder og reduserer dermed bestandens
produksjonsevne ytterligere. Trafikkårer og annen

URINNVÅNER:  Fjellreven er en av urinnvånerne i høyfjellet – og hører kun fjellet til!. Sjøl om den har vært freda siden 1930,
er framtida svært så usikker for den. (Foto: Magne Hallanger)

NYTT LIV: Lemenåra gir nytt liv til mange arter i fjellet. Rovfugl
og rev er helt avhengig av denne arten for å få fram kulla sine.
Rypa har også toppår i lemenår. (Foto: Per Jordhøy)
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nedbygging må ta hovedskylden for
denne skamferingen av fjellet, vår
natur- og kulturarv. Oppsplitting av
faunaens leveområder er for øvrig
den største trusel mot naturens
mangfold i global målestokk.

Bruk uten forbruk!
Norske søstre og brødre: Fjellet må
ikke bli en forbruksvare. Tiden er
inne til å stoppe opp og være
ansvarsbevisste, kritiske og enga-
sjerte, for hver og en av oss som vil
bidra til å bevare fjellets kvaliteter
og mangfold. Utfordringen er
formidabel om vi skal klare å skape
holdninger som bidrar til å snu denne
negative utviklingen. Vi må heller
ikke glemme å minne våre folkevalgte om hva de
har forpliktet seg til – når de har underskrevet
miljøavtaler i verdenssamfunnets nærvær, som
nettopp vedrører fjellet og tilhørende nøkkelarter.

Kunnskap må styre
Men – det er mulig å reparere skader vi har påført
naturen. Med god grunnkunnskap, politisk vilje og
handlekraft kan mye bli utrettet. Ekstra gledelig er
det å kunne konstatere at tilbakeføringen av
forsvarets skytefelt på Hjerkinn igangsettes nettopp
i ”Fjellenes år”. Dette blir en viktig prøvestein for
restaurering av fjellareal, villreinens leveområde.

NOMADE: Villreinen er fjellenes nøysomme nomade
– vår og framtidige generasjoners naturarv.
(Foto: Per Jordhøy)

SKJERMING: Kanalisering av menneskelig ferdsel er
effektive tiltak for å skjerme nøkkelhabitater i
fjellheimen. (Foto: Per Jordhøy)
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Involverer vi dagens unge for lite i vårt arbeid? Om
15-20 år er de på full fart inn i viktige roller i
samfunnet vårt. Derfor bør de få med seg en god
ballast helt fra barnsben av. Ikke minst innen
utmarksforvaltninga er dette høyaktuelt. Høy
kompetanse innen miljørettede fagområder vil være
avgjørende for hvordan våre framtidige naturfor-
valtere skal mestre de store oppgavene de helt
sikkert vil møte. I en slik kompetanse må det ligge
både praktiske og teoretiske byggesteiner til grunn.
Selvopplevde episoder og situasjoner i felt er
viktige stimuli for å forstå og ha respekt for
naturen. Derfor er det en utfordring for oss voksne
å fremme feltrettet formidling.

I Forelhogna har Villreinutvalget fra tid til annen
guidet skoleklasser inn i reinsfjellet, slik at elevene
skal få oppleve fjellnaturen og hvordan den
skjøttes. Sist høst var 7. klassetrinn ved Stavset

”Feltkurs” for framtidas forvaltere

skole i Trønderhovedstaden på ”feltkurs”. Etter
trivelig besøk på gardsysteri og raritetsbutikk i
Vingelen, ble klassen med foresatte guidet innnover
Bratthødalen av lærer Toril Urset fra Vingelen
skole. Losjerte gjorde de i tradisjonsrike seterbuer
på Storøya. En storartet ramme rundt oppholdet.

Toril ga ungdommene glimrende innføring i
Vingelens historie og fjellforvaltning og her var det
mye nytt og interessant å høre for urbane inn-
vånere fra Trondheim. I strålende høstvær fikk
elevene se brunstkamper i ildfullt landskap, skarer
med iltre lemen, samt jaktfalk, kongeørn og
fjellvåk. Fjellnaturens mangfold kom med andre ord
til syne rundt Sletthøa og Bratthøa og gjennom
teleskopet kom en ekstra nær innpå naturens
fastboende. Sent vil de nok også glemme
morgenstemningen på Storøya, som toppet seg idet
tåka var iferd med å løse seg opp over den
rimdekte setervollen. Da kom en kjempestor plog
med kortnebbgjess trekkende over med kurs mot
sør. En lærerik tur med mangfoldig innhold, var alle
enige om. Også de foresatte var imponert over
fjellnaturen og hvordan den forvaltes.

I Forelhogna har Villreinutvalget fra tid til annen guidet
skoleklasser inn i reinsfjellet. Sist høst var 7. klassinger fra
Trondheim deltakere på ”feltkurs” .

LYDHØR FORSAMLING: Toril Urset fra Vingelen hadde en lydhør
forsamling da hun fortalte ungdommene fra Trondheim om
Forelhogna og forvaltningen i området.

BALLAST: Gir vi framtidas forvaltere god nok ballast?
Selvopplevde episoder og situasjoner i felt er viktige
stimuli for å forstå og ha respekt for naturen.

A v  P e r  J o r d h øy
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EN FIN KALV:  Etter at tåka letter får John Tomas kalven. I
bakgrunnen på bildet ligger Bossvatnet.

I slutten av august er værmeldinga med
vindretning mer interessant enn den har vært
tidligere på året. For de som har vært i
villreinfjellet er det forståelig, men for andre
kan det virke noe rart. De som er gift med
personer som følger med på vindretninga får
bange anelser. Jakta står for døra! Mengden
med telefoner til andre jegere tiltar også
betraktelig.

Endelig kommer jaktstarten. Suget etter fjellet er
som regel nå så stort at det blir jakt uansett vind og
vær. Slik ble det i år også. Værmeldinga var dårlig,
ingen jaktkamerater hadde tid, men jaktlysten var
for stor. En dag i fjellet mellom Stavskar og Bossbu
i Valle var fint, selv om det ikke var rein å se. Fikk
føle hvor kaldt det er 20. august i 1200 mho. med
snø i lufta. Gikk likevel heim igjen med en god
følelse av frihet og velvære. Jeg hadde tross alt to
ubrukte kort igjen.

Er reinen kommet?
En ukes tid senere var jeg i gang igjen. Svogeren,
Johannes, hadde fått permisjon fra husbygging og
familieliv. Vi startet tidlig og var ved godt mot.
Vinden hadde vært riktig i noen dager, og sikten var
rimelig god. Ved 9-tiden var humøret ikke fullt så
godt. Vinden hadde igjen snudd på nord, og tåka
hindret sikten.

Tenkte litt på første året jeg var på jakt her. Det
var blå himmel, varm sol og flere små flokker med
dyr. Vår største utfordring var kjøttbehandling.
Men, det var den gangen. Reinsdyrjakt er som mye
annen jakt, venting og venting. Av og til er lykken
større enn tillatt, det er vel det som gjør det så
spennende. Det var tilfellet noen år tidligere da jeg
felte en gullbukk i Fyresdal. Jeg jaktet rein i 15 min.
den høsten!

Nei, jakta gikk dårlig for mange. Det var få andre
jegere som så eller fikk dyr rundt oss. Tankene
pensler inn på tidligere bomturer i fjellet, men tross
dette vender vi tilbake på nye turer. Det gjelder å
være sterk i troen, jakta er så vidt startet. Men
dagen i dag var bortkastet jaktmessig. Tåke og vind
ødela alt.

Te k s t / f o t o :  J o h n  To m a s  H o m m e

Flotte jaktdager i Valle Vesthei
– først bomtur, så full klaff

Noen ganger tar jaklysten overhånd. Man skal på liv og død
jakte, selv om vær og vind er slik at det må bli bomtur. Men
så klaffer det plutselig...
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Hjemme ventet jobb og vanlige plikter.
Etter noen dager vender jaktlysten
ubendig tilbake. I midten av september
snur vinden på sør i noen dager. Familie
og arbeidsgivere blir satt under
påvirkning. Vi lover gull og grønne skoger
dersom vi får denne turen!

Endelig kommer dyra
Så en søndag kveld er vi på vei. Jeg og
svogeren har med oss to kamerater til
hjelp, Tor Arnfinn og Odd Arvid. Etter et
kort besøk hos grunneieren i Valle er vi
rikelig utrustet med kort. Han solgte oss
noen kort som var levert tilbake av andre
jegere. Dagen etter skal vi skyte rein,
lover vi!

Motet er stort når vi kommer opp i
Svelingsnutane. Vinden er stødig på sør/
øst og sikten er god. Ved første pause
dukker flokken opp. Ca. 100 dyr beiter
seg fra Svelingsnutane og ned til oss i
Halvorsgrøde. Ser de først på ca.
halvannen km avstand, men når en fin
bukk er på 30 m smeller det fra Johannes.
Han hadde forresten førsteretten på
skyting da han ruget på bukkekortet.
Flokken trekker unna uten at vi får skutt
flere dyr. Det går ikke fort, men tåka
kommer igjen...

Bukken veides ut og vi deler oss i to lag.
Jeg og Tor Arnfinn trekker etter flokken,
mens de andre blir i området. Tåka
kommer og går utover dagen, men vi har
fortsatt en god følelse. Skudd smeller og
via tekstmelding på mobilen får vi beskjed
om at Johannes har skutt ei simle.
Flokken kommer trolig mot oss. Vi gjør
oss klar, tåka letter, flokken kommer og en
kalv blir felt. Så enkelt kan det gjøres.

Veien heimover var lett å gå med et slikt
resultat. Men, det var nødvendig både
med kart og kompass, samt mange pauser
før vi kom til bilen med våre tre dyr.

Til neste år må vi prøve å tenke mest på
riktig vind og vær, ikke bare på når vi kan
få fri. Det var vi enige om da. Uansett
ønsker jeg meg nå tilbake til villreinfjellet!

FØRSTEMANN:  Johannes med bukken i Halvorsgrøde. Siden han hadde
bukkekortet fikk han skyte først.

Kr. 2.895,-

Tlf. 71 57 09 50  Fax 71 57 09 41
www.tenoastro.no
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1. VILLREINRÅDET I NORGE
Villreinrådet i Norge er en frivillig sammenslutning
av villreinutvalg og villreinnemnder. Alle villreinom-
råder har anledning til å være medlemmer. Rådet
har som formål å virke som bindeledd mellom de
enkelte villreinområdene. Organisasjonen skal
verne om villreininteressene ved å ta opp til
behandling spørsmål som har felles interesse for
villreinområdene.

2.TILLITSVALGTE / ANSATTE
Styret 2001
Fram til Landsmøtet 26/5 2001 besto styret  av:

Per Aksel Knudsen, leder (nemnd Nordfjella)
Rein Arne Golf, nestleder (utvalg Lærdal / Årdal)
Erling Bjørkheim, medl. (utvalg Hardangervidda)
Ola L. Sukka, medlem (nemnd Setesdal Ryfylke)
Idar Hansen, medlem (utvalg Snøhetta)

Personlige varamedlemmer var:
Lars Nesse, (utvalg Nordfjella)
for Per Aksel Knudsen.
Oddmund Støylen, (nemnd Førdefjella)
for Rein Arne Golf.
Trond Veskje, (nemnd Rondane)
for Erling Bjørkheim.
Svein Herman Paalgaard, (nemnd
Hardangervidda) for Ola L. Sukka.
Hallvard Urset (utvalg Forelhogna)
for Idar Hansen.

Styret 2001-2003
På Landsmøtet 26/5 2001 ble det vedtatt 2-årige
årsmøteperioder, slik at neste årsmøte blir i 2003.

Det nye styret er valgt fram til årsmøtet i 2003 og
har slik sammensetning:

Per Aksel Knudsen, leder (nemnd Nordfjella)
Rein Arne Golf, nestleder (utvalg Lærdal / Årdal)
Erling Bjørkheim, medl. (utvalg Hardangervidda)
Ola L. Sukka, medlem (nemnd Setesdal Ryfylke)
Hallvard Urset, medlem, (utvalg Forelhogna)

Landsmøtet vedtok også å velge vararepresen-
tanter i nummerorden i stedet for personlige
varamedlemmer. Disse ble valgt fram til 2003:

1. Stig Aaboen, utvalg Ottadalen
2. Oddmund Støylen, nemnd Rondane
3. Odd Leif Angård, utvalg Rondane.

Valgkomite til årsmøtet i 2001 var:

Sæmund Vigenstad, utvalg Snøhetta (leder).
Øystein Landsgård, utvalg Norefjell / Reinsjøfjell.
Martin Kollberg, nemnd Setesdal Austhei.

Til årsmøtet i 2003 består valgkomiteen av:

Øystein Landsgård, (utvalg Norefjell/
Reinsjøfjell) leder.
Tarald Flateland, (nemnd Setesdal/
Ryfylke), medlem.
Sæmund Vigenstad, (utvalg Snøhetta) medlem.

Redaktør for Villreinen:
Jon J. Meli.

Årsmelding fra styret for
Villreinrådet i Norge for 2001

LANDSMØTET:  Fra
Villreinrådets landsmøte
på Oppdal i mai 2001. I
forgrunnen en markan
personlighet i
villreinsammenheng;
bjørn Skinnarland fra
Rauland.
(Foto: Jon J. Meli)
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Kasserer og sekretær for Villreinrådet:
Jan Hageland.

2.  MØTER.
a.) Landsmøtet 2001 – det 14. ordinære
landsmøtet for Villreinrådet  ble avholdt på
Oppdal Hotell i dagene 25. – 26. mai 2001 i
tilknytning til 40-års jubileet til Snøhetta
villreinutvalg. I tillegg til 3 fra styret, redaktøren for
Villreinen og sekretæren/ kassereren,  (i alt 5
personer) møtte 23 representanter fra 21 av i alt 23
villreinområder. Forøvrig var Norges
Fjellstyresamband tilstede. DN var savnet på
møtet.

Fagtema på møtet var opprettelsen av den nye
store ”Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark”.
Innleder på dette temaet var:

● Per Jordhøy, NINA som også har vært
redaktør for den nye boka ”Snøhettareinen”

● Hans Olav Bråtå som presenterte
forskningsprosjektet ”Biologiske og
samfunnsmessige kriterier for en bærekraftig
villreinforvaltning” og de resultater som han håpet
skulle komme ut av dette.

● Dagfinn Claudius, Fylkesmannen i Oppland,
presenterte verneplanprosessen sett i sammenheng
med forslaget til utvidelse av Rondane Nasjonal-
park. Videre presenterte han nedleggingsvedtaket
for Hjerkinn skytefelt og vedtaket om tilbakeføring
av skytefeltet til villreinterreng.

● Fagdagen ble avsluttet med ekskursjon rundt i
Oppdalsbygda, opp Drivdalen og innover skytefeltet
til Stridåa der en i praksis fikk se de områdene som
skal vernes. Det var også en stopp i Drivdalen der
det var moskus på vårbeite og små moskuskalver.

b) Styremøter
Den 6. mars 2001 var det styremøte på
Hardangervidda Nasjonalparksenter. Disse sakene
var oppe.

● Årsmelding og regnskap for året 2000.
● Internettutvikling
● Landsmøtet i 2001
● Ny redaktør for Villreinen

Den 2. og 3. oktober 2001 var det styremøte på
Bardøla Hotell på Geilo. De viktigste sakene var:

● Virksomhetsplan og budsjett for 2001 – 2003.
Virksomhetsplanen ble gjennomgått og
ansvarsområder ble fordelt på styremedlemmene:

– Generell politisk aktivitet. Nye alliansepartnere.
Ola L. Sukka og Per Aksel Knudsen.

– Bruken av fellingsavgiftsmidler. Erling
Bjørkheim.

– Fagsamling 2004. Oppfølging av Skinnarbu-
seminaret. Ola L. Sukka. Per Aksel Knudsen.

– Internett. Erling Bjørkheim.

– Villrein / tamrein. Per Aksel Knudsen,  Rein
Arne Golf, Hallvard Urset.

– Følge opp rapporten ”Verdien av villrein i
fjellet”. Styret.

– Villreinpermen. Per Aksel Knudsen,
Hallvard Urset.

– Drift av store områder. Ola L. Sukka,
Erling Bjørkheim.

– Landsmøtet 2003. Per Aksel Knudsen.

– Kontakt med Forsvaret, lavflyging og
miljøoffiserer. Per Aksel Knudsen.

– Følge opp overvåking av arealbruk. Per Aksel
Knudsen og Ola L. Sukka.
– Samarbeid SNO og Villreinrådet. Per Aksel
Knudsen.
– Strukturtellingskurs. Rein Arne Golf.

– Store rovdyr i forhold til villrein. Per
Aksel Knudsen.

– Bladet Villreinen. Ny redaktør og ny
organisering. Hallvard Urset, Erling Bjørkheim,
Stig Aaboen.

● Bladet Villreinen. Tilbud fra Skogbruksmuseet
om samarbeid med hensyn til administrasjon og
distribusjon.

Referat fra alle møtene er sendt utvalgene,
nemdene, viltforvalterne i villreindistrikt, DN og
NINA.

På grunn av begrenset økonomi har styret i stor
grad benyttet e-post og telefon til å utveksle
meninger og behandle aktuelle spørsmål.

Styreutgifter i 2001 beløp seg til i alt kr. 32.295
mot kr 40.822 i 2000.

Utgifter til administrasjon i 2001 beløp seg til kr.
80.720 mot 55.058 i 2000.
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Inntekter fra medlemskontingenter var kr. 70.000
i 2001. Ved årsskiftet stod igjen kr. 6.314 i ubetalt
kontingent. I 2000 var medlemskontingenten kr.
60.000.

Villreinrådet har ikke mottatt noe tilskudd fra DN
til generell drift i 2001. I 2000 fikk Villreinrådet
140.000 kroner i slik tilskudd.

3. PROSJEKTER
a) Tiltaksplanen for norske villreinområder
(prosjekt 41).
17. januar var det et møte i Tiltaksplangruppa som
består av representanter fra DN, NINA,
Fylkesmennene og Villreinrådet. Tiltaksplangruppa
ble etablert for å finne fram til en best mulig bruk
av fellingsavgiftsmidlene for villrein som har
kommet fram som en egen post på stasbudsjettet.
Denne posten har de seinere årene vært på 2,95
mill. kroner.

Den 6. juni 2000 bestemte Stortinget at det skal
være etterskudds fellingsavgift også for villrein.
Dette ble innført med virkning fra 2001. Posten på
Statsbudsjettet ble redusert til 1,7 mill kr.
Tiltaksplangruppa diskuterte seg fram til
retningslinjer for hvordan disse midlene kunne
brukes i 2001. Framtidig bruk av fellingsavgifts-
midlene ble også diskutert.

På Landsmøtet 25. og 26. mai var framtidig bruk
av fellingsavgiftsmidlene fra villrein et sentralt
tema. Landsmøtet vedtok enstemmig at
fellingsavgiftsmidlene fra villrein skal tilbakeføres
til lokal forvaltning på like linje med fellingsavgifta
fra elg og hjort. Fellingsavgifta for villrein bør gå
inn i et regionalt viltfond for hvert villreinområde og
disponeres av villreinnemnda. Midlene som
kommer inn skal i prinsippet utbetales til
villreinutvalget og benyttes i henhold til godkjent
driftsplan.

Til prosjektet Tiltaksplan er det gått med i alt
23.777 i 2001. (11.474 i 2000). Prosjektet har
tidligere vært dekket av midler til generell drift fra
DN.

b.) Lavflyging/Forsvaret (prosjekt 46)
Det har vært kontakt med Forsvaret i løpet av året,
bl.a. er det utarbeidet noe materiell i forbindelse
med utdanning av miljøoffiserer.

Rapporten ”Forsvarets områder for lavtflyging”
(NOU 2001:15) var ute på en siste høring på
slutten av 2001. Villreinrådet har uttalt seg og
minnet villreinområdene om uttalefristen.

For at direktivene i rapporten skal kunne følges
er digitalisert kartverk over villreinområdene en
forutsetning. Dette er et arbeid som DN og NINA
har på trappene, men som har blitt skjøvet ut i tid.
Enkelte villreinområder har på eget initiativ fått
laget egne kart.

Prosjektet er utgiftsført med kr. 972 i 2001, likt
med 2000.

c.) Tamrein/villrein (prosjekt 48)
Villreinrådet har hatt en del aktivitet særlig knyttet
til konsesjonsøknaden fra Filefjell Reinlag mot
Lærdal/Årdal. I den forbindelse har Villreinrådet
hatt samarbeid med bl.a NJFF og WWF foruten en
del kontakter på Stortinget.

Den 11. mai var Per Aksel Knudsen, Ola Sukka
og Jan Hageland på møte med Miljøverndeparte-
mentet og Landbruksdepartementet om denne
problematikken.

Konsesjonen ble avslått av Landbruksdeparte-
mentet den 4. oktober 2001. Avslaget er anket av
Filefjell Reinlag. Ankebehandlingen er ikke ferdig.

Prosjektet er utgiftsført med i alt kr 3.324 i 2001.
.

d.) Villreinpermen (prosjekt 50)
Villreinpermen var ferdig i 2000. Den skal være et
levende hjelpemiddel som skal utvikle seg. Nytt
stoff vil bli lagt til og noe eksisterende vil fornyes
og skiftes ut. I 2001 har det blitt sendt ut nye
adresselister. For øvrig har det ikke vært noen
gjennomgang  av permen dette året.

Prosjektet er utgiftsført med kr 2.536 i 2001. Ved
starten av året stod igjen 33.451 for å få
fullfinansiert permen. DN har bidratt med 35.000
kroner til permen slik at den nå er fullfinansiert.

e.) Internett (prosjekt 51)
Villreinrådet har eget domenenavn www.villrein.no.
Det er laget ei enkel hjemmeside, men denne
kunne vært utviklet betydelig mer. På styremøte
den 6/3 ble det bestemt at Villreinrådet vil bekoste
ei forside for hvert område for ett år. Disse ble lagt
ut våren 2001 etter å ha innhentet opplysninger fra
områdene.

DN har gitt et tilskudd på kr. 25.000 til
internettutvikling i 2001. Prosjektet er utgiftsført
med 22.891 i 2001.

f.) Fagsamling/seminar på Hardangervidda
Nasjonalparksenter (prosjekt 61)
I samarbeid med Den Norske Turistforening
arrangerte Villreinrådet villreinseminar på
Hardangervidda Nasjonalparksenter, Møsvatn den
6. og 7. mars. Seminaret hadde som undertittel
”Villrein, friluftsliv og lokal næringsutvikling”.

Seminaret hadde i alt 18 innledere fra
reiselivsnæringa, fylkesmenn, næringsorganisa-
sjoner, interesseorganisasjoner, forskning,
Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøvern-
departementet, Landbruksdepartementet,
Samferdselsdepartementet. Seminaret fikk stor
oppslutning og hadde over 100 deltakere. Program-
met for seminaret var:
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Innledning:

– Leder i Villreinrådet, Per Aksel Knudsen,
med lysbildeserien «I villreinens rike»

– Leder i DNT, Øystein Dale, «Har friluftsliv
og villreinforvaltning felles interesser?»

– Direktør i DN, Berit Forbord Moen,
«Villreinen – en truet art?»

Ny forskning om villreinens adferd:

– Forsker Christian Nellemann, NLH,
«Villrein og arealbruk»

– Forsker Eigil Reimers, UiO, «Villreinens
reaksjoner på fysiske inngrep»

– Forsker Jonathan Coleman, UiO,
«Forholdet villrein – sau»

Virkemidler for å oppnå god
villreinforvaltning:

– Rådgiver Arnt Hegstad, DN, «Juridiske
virkemidler i forhold til arealbruk»

– Overingeniør Finn Bjormyr, FM i Oppland,
«Forvaltningsutfordringer i våre nasjonalparker,
eks. Rondane/Dovrefjell»

– Daglig leder Jan Borgnes, Norges Fjellstyre-
samband, «Hva er bærekraftig høsting»

Aktører og brukerinteresser:

– Daglig leder Hallgrim Berg, Fjell og
Fjord Ferie A/S, «Turisme og villrein»

– Utmarksrådgiver Vidar Holthe, Skogeierfor-
bundet, «Aktørenes rolle: Grunneierne»

– Viltkonsulent Scott Brainerd, NJFF,
«Aktørenes rolle: Jegerne»

– Fagsjef Torfinn Evensen, DNT,
«Aktørenes rolle: Fotturisten»

Utfordringer for forvaltninga framover :

– Overingeniør Tor Punsvik, FM i Vest Agder,
«Desentralisert forvaltning – et gode for
villreinen?»

– Statssekretær Stein Lier Hansen, MD,
«Miljøvernmyndighetenes strategi for å
ta vare på villreinen»

– Forsker Olav Strand, NINA,
«Kunnskapsbasert forvaltning»

– Rådgiver Oddny Kjelsen, LD,
«Utmarksturisme – en trussel mot
villreinens leveområder?»

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt om
presset mot villreinstammene. I panelet deltok Stein
Lier-Hansen, Øystein Dahle, Tor Punsvik, Hallgrim
Berg, Eirin Sund (statssekretær i Samferdsels-
departementet) og Vidar Holthe.

DNT hadde storparten av økonomiansvaret for
seminaret. I Villreinrådet sitt regnskap er seminaret
utgiftsført med i alt kr. 32.820 i 2001. Fra i fjor stod
det igjen 43.915 slik at det ved overgangen til 2002
fortsatt står igjen kr. 11.499. Dette er avsatt til
trykking av seminarrapport.

Den 11. mai hadde Per Aksel Knudsen, Ola
Sukka og Jan Hageland et oppsummeringsmøte
med DNT der seminaret ble gjennomgått. Det var
enighet om at DNT står for trykking av seminar-
rapporten og at Villreinrådet bidrar med
gjenstående midler. Ved utgangen av året er
fortsatt ikke seminarrapporten ferdig.

g.) Verdien av å ha villrein
i fjellet (prosjekt 70)
Villreinrådet i Norge har fått utarbeidet en  oversikt
over det som finnes av kunnskap om verdien av å
ha villrein i fjellet. Vestlandsforskning ved Jon
Teigland er faglig ansvarlig for rapporten. Denne
gir en oversikt over betydningen som villrein har for
norske lokalsamfunn på landsbasis med vekt på
forskningsbasert kunnskap. Både fordeler og
ulemper er forsøkt belyst, herunder kjøtt- og
rekreasjonsverdiene knyttet til jakt, inntekter og
utgifter for grunneierne, kostnader forbundet med
forvaltning og trafikkulykker m.m.

Det har vært vanskelig å finne fram til eksakte
verdier fordi de undersøkelser som er gjort og det
materiale som er samlet inn tidligere er svært ulikt.
Allikevel vil en kunne anta at villreinjakta gir 26 –
27 millioner kroner i brutto inntekt til grunneieren
(ca. 630 kroner pr. kvadratkilometer). Jaktverdien
(det markedet vil betale) antas å være mellom 60 -
115 millioner. Ringvirkninger i lokalsamfunnet har
det ikke vært noen tidligere studier på.

Samfunnets direkte kostnader ved å ha villrein i
fjellet antas å være ganske små. Ikke minst fordi
Viltfondet også blir brukt til å dekke
forskningsutgifter som storsamfunnet ofte dekker
for andre interesser i samfunnet.

Avslutningsvis har rapporten en kort vurdering av
kunnskapsbehovet som bør dekkes i tida framover.
Det mangler en god del for å kunne gi eksakte
svar. Mer systematisk innsikt i effekten av ulike
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typer forvaltning kan sannsynligvis bidra til større
sikkerhet om hvordan en kan bedre forvaltningen.

Rapporten er utlagt på Vestlandsforskning sine
websider: http://www.vestforsk.no.

Prosjektet er finansiert av kommuner med
villrein, fylkesmenn med villrein, og Tryggve
Gotaas Fond. Prosjektet er nå fullfinansiert med en
total kostnadsramme på 92.107 kroner.

4. AKTUELLE SAKER

 ●  Reindriftsloven. Ny revisjon av
Reindriftsloven er i gang. Villreinrådet følger
opp dette så godt som mulig.

● Villreinpermen  må oppgraderes og
holdes vedlike.

● Internett. Villreinrådet sin nettside bør
utvikles videre

● Informasjon. Styrets medlemmer og
redaktøren har drevet utstrakt

informasjonsarbeid
gjennom artikler, foredragsvirksomhet og
lysbildeserier.

5.  VILLREINEN
“Villreinen” for 2001 er blitt trykket i et opplag på
6.000. En god del av opplaget er forhåndsbestilt,
men stadig er distribusjonen den vanskeligste biten
ved drifta av bladet. Av 2001 årgangen er det bare
få eksemplarer igjen.

Økonomisk gikk “Villreinen” med et underskudd
på 6.900 i 2001. DN har gitt et tilskudd på 100.000.
Redaktøren har tilgode i alt kr. 150.000 i lønn for
årene 2000 og 2001. Bladet har en fri kapital på
394.506.

Jon J. Meli hadde sagt fra at han slutter som
redaktør etter 2001 årgangen av Villreinen. Det ble
avertert etter ny redaktør i dette bladet.

Per Aksel Knudsen, Erling Bjørkheim og Jan
Hageland var på et møte med stiftelsen Elgen i
Oslo den 13. august der det ble diskutert om det
kunne være noe å vinne på en felles administrasjon
av bladene Villreinen og Hjorteviltet, og om det
kunne være aktuelt å ansette ny felles redaktør for
bladene. Det var interesse for å utrede begge
feltene nærmere.

Etter kontakt med Skogbruksmuseet kom styret i
møte den 3/10 til at en felles administrasjon ville
falle for dyr ut fra det tilbudet som Skogbruks-
museet ga.

På styremøtet den 3/10 ble det valgt et
”redaktørutvalg” bestående av Hallvard Urset, Stig
Aaboen og Erling Bjørkheim til å arbeide videre
med ansettelse av ny redaktør.

Dette utvalget hadde et møte med stiftelsen
Elgen på Honne den 22. november der det ble
enighet om å avertere stillingen som redaktør for
begge bladene på nytt.

Jon J. Meli tok på seg redaktøransvaret for 2002
årgangen og Jan Hageland overtok administrasjon
og distribusjon av Villreinen fra og med 2002.

Ansettelse av redaktør ble dermed skjøvet inn i
år 2002.

6. ØKONOMI
Villreinrådet har et driftsunderskudd i 2001 på kr

60 017. Villreinrådet har en egenkapital ved
årsskiftet på kr 95 943. Villreinrådet har nå brukt
opp det alt vesentlige av tidligere bevilgede midler
til ulike prosjekter.

7. SLUTNING
Etter styrets oppfatning gir framlagt resultat-
regnskap og balanse med tilhørende noter
fyldestgjørende informasjon om drifta og stillingen
ved årsskiftet.

Når det gjelder finansiering av virksomheten er
styret klar over at det er trangere om midler fra
DN, men det kan antagelig forventes støtte til gode
prosjekter etter forutgående sonderinger. For øvrig
må Villreinrådet finansiere sin virksomhet ved
kontingenter og eksterne kilder. Arbeidet med å
finne fram til gode finansieringskilder må
intensiveres.

Ved utgangen av regnskapsåret hadde
Villreinrådet ansatt sekretær og kasserer i ca. 30%
stilling og redaktør i ca. 50% stilling.

Utbetaling til styremedlemmene er i alt 14.500
kroner og utgiftsdekning for reiser.

Torpa den 8. mai 2002.
Jan Hageland, sekretær.

Fra Villreinrådets Landsmøte på Oppdal i mai 2001. Her er det
sekretæren i rådet som foredrar. Styremedlemmene som lytter er
Erling Bjørkheim (t.h.) og Ola L. Sukke. (Foto: Jon J. Meli)
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Dei skiftande vilkåra gjeld både klimaet,
popula-sjonen av store rovdyr og skadelege
insekter – og  fangst, jakt og ferdsel av folk.

Munleg tradisjon fortell at etter
Svartedauden har villreinen på Vidda vore
nesten borte i periodar.  Stamma tok seg opp
att etter slike periodar då der kom flokkar
med dyr nordanfrå.  Frå om lag 400 år sidan
skreiv Peder Claussøn i boka ”Om Diur,
Fiske, Fugle och Trær udi Norrig”, at ein
veidemann på Hardangervidda kunna fanga/
fella og ta skinna av 180 rein på ein haust og
vinter.

Etter ei tid med svært lite dyr vart det teke til med
tamreinhald.  Det fyrste opptaket me kjenner til
her på vestsida var i 1774.  I åra 1783-1810 og så
1837-1850 vart det kjøpt inn fleire tusen tamdyr til
ulike lag i bygdene rundt Vidda.  Men i ein periode

etter 1845, fekk både villreinen og tamreinflokkane
ein stor knekk på grunn av ulveflokkar som herja
både om vintrane og særleg i kalvingstida om
våren.  Etter oppgåver for 1845, var der då 2963
tamrein i området.  I 1863 var der snaut 100 dyr
att.  Talet på villrein vart også sterkt redusert.

Interessa for tamreinhald tok seg oppatt då
ulveflokkane vart borte.  I åra etter 1880 kom det
ein stor straum av tamrein frå reinbeitedistrikta i
nord.  Det var samar som leigde seg beite og
trekte sørover med dyra sine.  Men det vart også
skipa mange tamreinlag i bygdene rundt Vidda, og
folk frå desse laga kjøpte dyr m.a. i Hattfjelldal i
Nordland og frå Rørostraktene.  I mange år var
det aktivt tamreinhald både på Austvidda og i
Eidfjord.

Bergensbanen åpner
Villreinstamma hadde vanskar med å ta seg oppatt.
Like etter hundreårskiftet vart difor reinen
totalfreda i fem år.  Under jakta det første året
etter fredinga, 1908, vart det felt mange tamrein på

Villreinen på Hardangervidda, glimt
frå soga – tankar om framtida

Te k s t / f o t o :  To m a s  S e k s e

Ikkje nokon veit kor lenge det har vore ei fast
reinsdyrstamma på fjellet her.  Men det ein veit er at dyra
gjenom årtider har levd under svært skiftande vilkår...

Artikkelforfatteren ved
Storlinutane i mars 1985 og her
har reinen nyleg beita.  Bakafor

ser vi i Hardangerjøkulen.
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ulike deler av Vidda.  Røynde fjellfolk meinte på
den tida at det var innføringa av tamrein førre
århundra, som var grunnen til at det framleis var
villrein på Vidda.

I det same tidsrommet var utbygginga av
Bergensbanen kome i gang, og banen vart det
første større tekniske hinder for reinen sin frie
ferdsel mellom Ryfylke- og Setesdalsheiane i sør,
Hardangervidda og Nordfjella.  Då åpningstoget
frå Kristiania til Bergen kom til Finse i slutten av
november 1909, vart gjestene med kong Haakon i
brodden, møtte med kongesalutt – og ein flokk
tamrein ute på Finsevatnet!

Etter fredinga auka villreinstamma uventa fort.
Grunnen til dette var både nokre år med god
reproduksjon og tilsig av tamrein.  Jegrar som var
aktive på den tida, fortalde at t.d. i 1915 beita det
store flokkar med reinsdyr like fram på eggjabaret
mot fjordane i vest.

Jerven auker i tal
Like uventa kom den bråe nedgangen i reinstamma
utover i “20-åra, og mange har undrast over kva
som var grunnen til denne nedgangen.  Karane
heime som dreiv både støling og jakt i områda

rundt Hårteigen i desse åra, var ikkje i tvil om
årsaka.  Det hadde på kort tid bygd seg opp ei stor
stamma med jerv, bjønserv som dei sa på den tida.
På stølane hadde dei gjetar til husdyra, så tapet av
sau på fjellbeite var ikkje særleg stort.  Verst gjekk
det ut over veike simler om vinteren og nyfødde
kalvar om våren.

Røynde jegrar i bygdene her vest, tok difor opp
kampen mot dette rovdyret, som drap langt meir
enn det trong til livberging.  På få år vart det felt
minst 25 vaksne jervar på vestvidda.  Ein av
karane på Sekse hadde ei nokså spesiell oppleving
ein gong han var i fjellet og såg etter jerv.  Han bar
med seg ein heimelaga sovepose av reinskinn, og ei
natt la han seg under eit hæve på nordsida av
Vargen.  Ut på natta vakna han av at det var noko
som lea seg med soveposen.  Då han slo augene
opp, såg han silhuetten av ein vaksen jerv mot den
måneljose natthimmelen.  Knut fekk ein støkk då
han tenkte etter kor lett bytte han hadde vore for
eit rovdyr den natta.

Ferdselsforbod
I krigsåra var det unormale tilhøve både heime i
bygdene og på fjellet.  Det førekom likevel ein god
del mat-jakt både om somrane og hausten, ikkje
minst i samband med stølsdrifta.  Etter aksjonen
mot Vemork-anlegga på Rjukan i februar 1943,
vart det innført ferdselsforbod på Vidda, og
reinslaga sine gjetarar vart kalla heim.  Dette førte
til at talet på villrein enno ein gong auka uventa.
Få år etter vart det godt om arbeid og lønene steig.
Tamreinlaga fekk vanskar med drifta, og i slutten
av 1950-åra var alle flokkane på Hardangervidda
nedslakta.

Dyretalet auka no år for år.  Utover i 1960 var
der over 30 000 rein på Vidda her, og talet på
fellingsløyve nådde toppen i 1967.  Då gav
Direktoratet løyve til å fella 2 100 dyr på
Ullensvang statsallmenning, med jakttid frå 25.
august til 30. september.  Det vart god jakt både
denne hausten og neste haust.  Men det vart ikkje
teke med i reknestykket at ”vergudane” også greip
inn med harde reguleringstiltak.  Sommaren 1968
var varm og turr.  Myrane vart turre som kavring,
og dyra sterkt plaga av reinbrems, både hudbrems
og svelgbrems.  Flokkane var urolege og harva opp
ein stor del av beitearealet.  Under jakta var dyra
magre og i dårleg stand for å møte ein hard vinter.
Seinare på hausten kom det regn på frosen og berr
mark.  Fjellet vart glassert av ei is-hinna før snøen
la seg etter nokre harde stormkast.  Når våren
kom var der svært lite kalv i flokkane.  Dette førde
til totalfreding av reinen i åra “71 og “72, og dyra
fekk då ei god tid.

Dei siste 30 åra har vore ein rimeleg god periode
for reinen i fjellet her.  Rett nok har talet på dyr frå
år til år gått både opp og ned, med ein topp i 1980-
åra, då her truleg var over 20 000 sommardyr.  Det

Villreinjeger frå tida før mobiltelefonen sin tidsalder.  Her er det
Hemming M. Helleland ved ei gamal steinbu på Hansbu.

Gjetar- og jakthæve frå omkring 1830.
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har vore usemje om både forvaltningsplan og
fellingskvotar.  Ikkje minst har det vore kvasse
debattar om motorisert ferdsle og bruk av traktor i
samband med villreinjakta.  Vedtaket om skiping av
Hardangervidda nasjonalpark i 1981, førde til at
forvaltningsorgana kan gripa inn med
reguleringstiltak i verneområdet når ferdsel er til
særleg ulempe for dyreliv og naturmiljø elles.

Trass i all usemje om forvaltningstiltak,
beitereservar og dyretal er det god grunn for å tru
at det aldri tidlegare, så langt ein kjenner soga, har
vorte felt så mange villrein på Vidda som no dei to
siste 30-års bolkane.

Tankar om framtida
Lagnaden til reinsdyra på Hardangervidda i tida
som kjem, vil langt på veg retta seg etter ferdselen
av folk i beiteområda.  Dei kritiske periodane av
året er i parringstida, om vinteren og kalvingstida
om våren.  Det er folka, ikkje traktoren,
beltekøyretøyet eller bilane, dyra er mest redde.

I seinare tid har det vore ein del ordskifte om
brøyting av RV 7 over Vidda.  Når Den Norske
Turistforening går inn for at vegen må stengjast om
vinteren av omsyn til villreinen, må det etter mitt
syn vera for å leia søkjeloset bort frå egen
aktivitet.  No til skisesongen i år merkar DNT og
lokale turistlag i alt 757 km skiløyper innafor
villreinområdet mellom RV 7 og E 134 over
Haukeli.  Riksvegen mellom Maurset og Haugastøl
er til samanlikning om lag 40 km.  På båe sider av
denne vegstrekkja er der eit tett nett med kvista
skiløyper.  I det same villreinområde på sørsida av
riksvegen har DNT og turlaga, i alt 1552 km med
merka sommarløyper.

Der er berre eit større friområde for dyra på
Vidda i dag, og dette ligg for det meste innafor

Vinje kommune sine grenser.  Her held dyra seg
ein stor del av sommarhalvåret. Det er ein tur i
dette området leiaren av DNT fortell om i
artikkelen ”Bruk og vern av Hardangervidda” i
årboka til DNT 1998.  I siste del av artikkelen står
det m.a.: «Fjellvandrerne hører like mye hjemme i
fjellet som jegeren, - og som villreinen, - og det er
plass til dem alle».  Artikkelen sluttar med desse
orda: « – villreinens land, vårt opplevelsesparadis».

Her må leiaren av den største turistorga-
nisasjonen i landet vera på svært tunn is.
Dyrelivet og kulturmiljøet innafor nasjonal-
parken toler ikkje at det vert reklamert med
at Hardangervidda har plass til alle.
”Villreinens land” kan og bør aldri verta eit
”opplevelsesparadis” for masseturisme frå
inn- og utland.

DNT er sambuar
med villreinen!
DNT og dei lokale turlaga tilbyr mange overnatt-
ingsstader innafor hovudområdet til villreinen.
Mange av desse er sjølteningshytter og 6 av dei
største hyttene har fast vertskap i påske- og
sommarsesong.  Sjølteningsanlegga er åpne heile
året.  Dei fleste hyttene er oppførde i tilknyting til
gamle stølar og ligg såleis for det meste i
dalbotnar.

Men i tida før vedtaket om nasjonalpark, kom det
nokre nye hytter i høgfjellet, som er uheldig
plassert, om ein tenkjer vern av landskap og
dyreliv.  Torehytta t.d. med tilhøyrande rutenett,
har skipla villreinen sine eldgamle beitevanar og
trekkrutar.  I fall DNT i framtida vil arbeida slik at
det vert samsvar mellom liv og læra, bør leiinga
straks syta for at:

Beitegrop på
Storlinutane – stort

fat, men lite mat!
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● Alle sjølteningshytter på sørsida av RV 7
vert stengde i vinterhalvåret, t.d. frå 15.10-
15.03 og vidare i kalve-og yngletida frå
slutten av april til 15. juni.

●  Revurdering av løypenettet, særleg ruter i
høgfjellsterreng, med tanke på at reinen kan
få fleire og litt større friområde enn det dyra
har i dag.

● På nordvest-vidda bør desse rutene
sanerast:  Dalamot-Stavali, Torehytta-
Tyssevassbu, Bjoreidalen-Hedlo og
Bjoreidalen-Hadlaskard.

Villreinjakt kan ikkje
verta allemannsjakt
Dei siste åra har ikkje villreinjakta på Vidda vore
særleg vellukka.  Dette skuldast fleire faktorar:
Det er for mange jegrar og opphopning av jegrar i
sentrale jaktområde, mellom anna på grunn av
transportsituasjonen.  Ein del av jegrane har også
altfor lita tid når dei er i fjellet.  Villreinjakta kan
aldri verta allemannsjakt.  Difor bør det i framtida
delast ut større kort (fleire dyr) til kvar einskild
jeger.  Rekrutteringa av nye jegrar er viktig.
Fjellstyra bør difor vurdera om søkjarar under 20
år bør få jaktkort til redusert pris.

Dyr på nordsida av RV 7
Terrenget på nordsida av RV 7 og rundt
Hardangerjøkulen har avgrensa areal med
vinterbeite, men svært gode sommarbeite.  Heile
området har i dag mindre interesse for villreinen
enn tidlegare, på grunn av stor heilårsaktivitet med
utgangspunkt Finse.  Der er merka turløyper for
ski- og fotturar til og frå Finse om Kjeldebu,
Krækkja og Haugastøl.  Der er også merka ruter
til Rembesdalen både frå Hallingskeid, Finse og
Kjeldebu.

Det er mogleg at ein kunne få etablert ei ny
stamma med rein i dette området ved å setja ut eit
par små flokkar med tamrein, dyr som er mindre
folkesky enn villreinen.  Eg er merksam på at eit
slikt tiltak kan reisa genetiske spørsmål om dyra
skulle blanda seg med reinen på Hardangervidda
eller i Nordfjella.  Dette bør likevel ikkje hindra ei
aktuell løysing.  Me veit at villreinen på Vidda i
fleire kritiske periodar tidlegare har fått eit
oppsving på grunn av tamrein som har kome frå
andre reinbeitedistrikt.

Difor oppmodar eg Direktoratet for
naturforvaltning om å vurdera saka, og eventuelt
finna fram til praktiske løysingar i samarbeid med
dei to aktuelle fjellstyra.  Det bør setjast ut ein
flokk på Ulvik sitt areal på nordsida av Jøkulen, og
den andre flokken på Eidfjord sitt område på
søraust sida.

Mitt ynskje for framtida er levande og aktive
bygder rundt Hardangervidda.  Innbyggjarane har
eigedoms- og bruksrettar, slik frå alders tid, og med
forvaltningsansvar for Vidda og villreinen.  Eg
vonar også at andre brukarar av fjellet, ikkje
motarbeider bygdene sine interesser.

Skilåm mot Kjeldebu, mars 1985.

Frå Riksveg 7 aust for Dyranutane.
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Flokkdannelse og vaktsomhetsatferd
(vigilance) hos rein er trolig produkt av
samliv med rovdyr i tusener av år. I nyere tid
er nok reinens vaktsomhetsatferd også
påvirket av seleksjon i forbindelse med jakt
og domestisering i forbindelse med
tamreindrift.

Selv om andre forhold som mengden beite og
konkurranse mellom individer i flokken kan påvirke
vaktsomhetsatferden hos rein, er dyrenes

konsentrasjon rettet mot rovdyr. Men reinen må jo
fordrive tiden med noe mer enn å holde utkikk
etter rovdyr. Det er derfor rimelig å anta at deres
vaktsomhetsatferd er tilpasset den rovdyrsituasjon
dyrene lever i. Hensikten med vår studie som ble
gjennomført i 1997 var å sammenligne
vaktsomhetsatferd blant semi-domestisert rein
etterlatt til forvilling i Norefjell-Reinsjøfjell i 1968
med opprinnelig villrein i Rondane Nord.

Tamreindriften i Norefjell startet virksomheten i
1954 og flokken tellet ca 1300 dyr det året laget
avviklet. Rundt 30 dyr gikk igjen i området etter

Vaktsomhetsadferd hos villrein i
Rondane Nord og rein med tamrein-
bakgrunn i Norefjell-Reinsjøfjell

A v  E i g i l  R e i m e r s  o g  S i g u r d
S v e l a ,  N o r g e s  v e t e r i n æ r -
h ø g s k o l e  o g  B i o l o g i s k  i n s t i t u t t ,
U n i v e r s i t e t e t  i  O s l o

IKKE LETTSKREMT: Reinen i Norefjell-Reinsjøfjell har
tamreinbakgrunn. Det ser vi tydelig på fargene i pelsen på dyra.
Mange delvis kvite dyr og dyr med kvit bless i skallen.  Dyra har
ikke så lett for å bli skremt av mennesker i terrenget.
Foto: Jon J. Meli
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nedslaktingen og denne kjernen av rein er
utgangspunktet for en stabil vinterstamme på
mellom 500 og 600 dyr i 1990 årene. Jakt ble
startet på stammen i 1992. Reinen er i meget god
kondisjon i området og voksne simler  når
gjennomsnittlige slaktevekter på 40.6±6.6 kg
(standardavvik) i jakttiden. Reinstammen i
Rondane Nord har variert mellom 1200 og 2400
dyr som er i middels kondisjon med voksne
simlevekter på 36.1±5.4 kg på høsten. Mens en del
av kalvene blir drektige i Norefjell-Reinsjøfjell er
reproduksjon i så ung alder ikke registrert i
Rondane Nord. Kongeørn finnes i begge områder
mens Rondane Nord er alene om å ha en fast
bestand av jerv som var relativt beskjeden i 1997.

Vaktsomhet ble målt ved å følge en enkelt
beitende simle som var 1 ½ år eller eldre i 10
minutter og registrere hvor mange ganger hun i
løpet av de 10 minuttene løftet hodet over
skulderhøyde og betraktet sine omgivelser i mindre
enn 10 sekunder før hun fortsatte beitingen. Hvis
hun så opp 5 ganger i perioden ble dette registrert
som en vaktsomhetsfrekvens på 5. Det var
selvfølgelig ikke alltid mulig å følge den samme
simla i 10 minutter fordi hun kom bak andre dyr
eller forsvant ut i geografien. I løpet av tre
perioder mars/april, juni/juli og august 1997 målte vi
vaktsomhet hos 737 simler i de to områdene. Når
flokken lå noterte vi i tillegg antall dyr som lå med
hodet over eller i skulderhøyde, med hodet ned på
bakken eller når dyrene lå flatt på siden med bena
strukket ut. Dyr som lå med hodet i skulderhøyde
og dermed var i stand til å inspisere sine
omgivelser ble ansett for å være mer vaktsomme
enn de som lå med hodet på bakken. De dyrene
som lå flatt ut med bena strukket ut ble regnet for
å være de minst vaktsomme.

Figur 1 viser at reinen i Rondane Nord var langt

mer vaktsomme enn reinen i Norefjell-Reinsjøfjell i
alle periodene.  Liggetiden i begge områder avtok
fra april/mai til august, men ligging, enten med
hodet opp, ned eller flatt forekom hyppigere i
Norefjell-Reinsjøfjell enn i Rondane Nord (Figur
2). Simlene forandret også sin liggeatferd i
perioden (Figur 3). I april/mai lå simlene i
Norefjell-Reinsjøfjell like ofte med hodet opp som
ned, mens simlene i Rondane Nord brukte dobbelt
så mye tid i hodet opp positur. I juni/juli og august
lå alle simlene i Rondane Nord med hodet opp,
mens simlene i Norefjell-Reinsjøfjell tilbrakte
henholdsvis 8 og 29% av tiden med hodet ned.
Flokkstørrelse var større i Rondane Nord i alle
perioder (Figur 4).

Faktorer som kan tenkes å forklare den
forskjellige vaktsomhetsatferden i de to områdene
er forskjeller knyttet til rovdyrtetthet, jakttrykk,
forskjeller i beitekvalitet, flokkstørrelse,
eksponering til turisttrafikk og annen menneskelig
virksomhet og forhistorie som henholdsvis vill og
semi-domestisert rein. En samlet vurdering av
disse faktorene leder oss til å konkludere med at
vaktsomhetsforskjellene i hovedsak kan tilskrives
dyrenes forhistorie med jakt, domestisering og
generell menneskelig aktivitet i områdene. Over tid
kan mennesker påvirke reinens atferd gjennom
selektivt uttak av dyr enten ved slakting eller ved
jakt. I tamreinsammenheng vil spesielt vaktsomme
og ville dyr kreve mer innsats fra gjeterne og
følgelig bli slaktet ut. Gjennom året har tamreinen
jevnlig kontakt med mennesker gjennom gjeting og
jevnlige samlinger. I tillegg til utslakting av spesielt
vaktsomme dyr, vil jevnlig omgang med mennesker
tone ned skyhet slik vi har registrert med Svalbard
rein i en annen undersøkelse.

Reinen i Norefjell-Reinsjøfjell har hatt 29 år
(1968 – 1997) på sin forvillingsprosess. Jakt på
stammen åpnet i 1992 og fordi generasjonstiden i
en jaktet reinbestand i Norge er mindre enn 10 år,
antar vi at en endring i vaktsomhetsatferd som
følge av genetiske endringer ikke er sannsynlig. Vi
antar videre at atferdsendringer har en betydelig
læringskomponent. Et fritt villreinliv med sjeldne
møter med mennesker samt at reinen jaktes øker
reinens vaktsomhet, mens hyppige møter med
mennesker både i og utenfor jakttiden reduserer
vaktsomheten slik vi har registrert i andre
undersøkelser både med villrein i Sør-Norge og på
Svalbard. Norefjell-Reinsjøfjell er et område med
stor tilgjengelighet for turfolket hvilket betyr at
reinen meget hyppig og til alle årstider vil
eksponeres til mennesker.

Villreinen i Rondane Nord er tidligere upåvirket
av tamreindrift og har vært jaktet i tusener av år. I

TAR TIL BEINS: Rondanereinen er mer et flokkdyr og kan
gå tett sammen.  Ute på store myrer har den god kontroll på
terrenget rundt og tar snart til beins hvis den oppdager
mennesker. Foto: Jon J. Meli.
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senere tiår er årlig jaktuttak på rundt 27% av
vinterstammen. Over tid kan jakten ha selektert ut
de minst vaktsomme dyrene ved at de
gjennomgående lettere innfinner seg i jegernes
sikter og dermed drifter bestanden i mer vaktsom
retning. Rondane Nord er i tillegg et område med
betydelig sterkere villmarkspreg enn Norefjell-
Reinsjøfjell og møter mellom rein og mennesker er
langt mindre hyppig i dette området. Summen av
disse forholdene tilsier at reinen i Rondane Nord er
mer vaktsom enn reinen i Norefjell-Reinsjøfjell
eller i andre tilsvarende områder med rein med
semi-domestisert opphav. Våre frykt- og flukt
undersøkelser i Rondane Nord/Snøhetta,
Forelhogna, Nord Ottadalen, Norefjell-Reinsjøfjell
og Setesdal-Ryfylke bekrefter dette.

For en rekke andre arter er det vist at
vaktsomheten hos enkeltdyr avtar med økende

Figur 1.  Gjennomsnittlig vaktsomhetsfrekvens per 10
minutt ± standard feil hos simler eldre enn kalv, gjennom
tre perioder i 1997 i Norefjell-Reinsjøfjell og Rondane
Nord. Tall over stolpene er antall observasjoner

Figur 2.  Andel minutter brukt på liggeaktivitetene hode
opp, hode ned og hodet flatt hos simler eldre enn kalv i
1997 i Norefjell-Reinsjøfjell og Rondane Nord. Tall over
stolpene er antall observasjonsminutter.

Figur 3. Andel tid brukt på liggeaktivitetene hode opp,
hode ned og hodet flatt hos simler eldre enn kalv i 1997 i
Norefjell-Reinsjøfjell og Rondane Nord. Antallet
observasjonsminutter er det samme som i Figur 2.

Figur 4.  Gjennomsnittlig flokkstørrelse ± standardfeil
gjennom tre perioder i 1997 i Norefjell-Reinsjøfjell og
Rondane Nord.

gruppe- eller flokkstørrelse. Vi fant ingen slik
sammenheng i vår undersøkelse. Årsaken er trolig
at flokkene ”våre” gjennomgående var store og
større enn en terskelverdi der vi kan vente endring
i vaktsomhetsatferd som følge av flokkstørrelse.
Avslutningsvis: våre data viser en økende
vaktsomhetsatferd med økende insektstress fra de
to bremseartene svelgbrems og hudbrems. Det
forklarer den meget sterke vaktsomhetsatferden vi
registrerte i august i Rondane Nord. På
målingstidspunktet i dette området i august målte vi
meget høye temperaturer og ekstremt høyt
insektstress.

(Artikkelen er en forkortet norsk versjon av
”Vigilance behavior in wild and semi-domestic
reindeer in Norway” publisert i tidsskriftet
Alces. En mer utfyllende diskusjon med
litteraturreferanser finnes i dette bladet).
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Hardangervidda Villreinutval hadde sitt årsmøte i
Kinsarvik 16. mars.Tidlegare praksis har vore å
hatt ei årsmøtehelg der såvel nemnd som utval har
hatt sine årsmøte. Nye folk ynskjer ofte å gjera
ting onnorleis, slik også her.

Trasig start
Møte fekk ein noko trasig start. Leiaren hadde så
vidt sett møte då det kom melding om at ein buss
hadde vorte teken av skredvind i Eidfjord,
passasjerar i bussen hadde mist livet.
Møtedeltakarar frå Eidfjord kom ikkje fram til
Kinsarvik, og det vart eit noko amputert møte.
Mellom dei som ikkje kom, var påtroppande leiar i
Villreinutvalet, Aslak Myrvang.

Denne dagen fekk Aslak vist at han hadde såvel
handlekraft som mot. Saman med ein annan kar,
Asle Øydvin, som også skulle på møte, vart han
vitne til at ein buss gjekk på fjorden.

Etter å ha ringt 112, køyrde dei to til ulukkes-
staden. Aslak høyrde rop frå sjøen, og såg eit
menneske som helde seg fast i ein planke, ca. 30
meter frå land. Han fekk raskt av seg skorne, og
sumde ut til staden. Der låg ein 9 år gamal gut og
heldt seg fast i ein plankestubb. Asle og andre som
kom til, fekk ut båt og kunne hjelpa andre.

Vatnet i fjorden var styggeleg kaldt, og det er lite
tvil om at Aslak si handlekraft truleg berga livet til
den vesle guten.

Handlekraft treng han truleg også når han dei to
neste åra skal leia Villreinutvalet. Aslak er fødd i
Vinje i 58, og har sidan 74 vore busett i Eidfjord,
der han no driv som elektroentrepenør. Interessa
for fjell og rein har han fått inn med morsmjølka,
og han er nok ein velsikka kar til dette tillitsyrke
han no tek på seg.

Hardangerviddas nye leiar fekk
synt handlekraft første dagen
Den nye leiaren i Hardangervidda Villreinutval nådde aldri
årsmøtet der han skulle veljast som leiar. I staden hamna han i
ei ulukke, kasta seg på sjøen – og berga livet til ein 9-åring.

A v  J o n  D a l e Stammestorleik og fellingskvote
DN og NINA har nokre år gått hardt inn for
reduksjonavskyting på Vidda, slik at stamma kunne
kom NED på 10 000 vinterdyr. Mange lokale
brukarar og forvaltarar på Vestvidda har meint at
dyretalet er vesentleg lågare enn DN sine
“ynskjetal”.

I fjor vart det gjennomført to tellingar i mars, som
viste 5.306 og 5.197 dyr. Fellingskvote for 2001
vart sett til 5.000 dyr,  etter at Villreinnemnda
hadde forkasta VU sitt framlegg på 6.500 rein.
Kjønnsfordeling var 25 % frie dyr og 75 % simle/
ungdyr. På kort for vakse dyr var det høve til å
fella 1 kalv i tillegg.

No i vår viser telling at det er funne 4.686 dyr.
Med dette som bakgrunn har Villreinnemnda,
vedteke fellingskvote på 2.500 dyr, fordeling 30/70,
med høve til å fella kalv i tillegg på S/U korta.
Dette er i samsvar med framlegg frå VU.

Det vert rekna med at her er fleire dyr enn det
som var funne 15. mars i år, kor mange fleire er
meiningane sjølvsagt delte. Minimumstellingane i
2001 kosta 155.000.

For i år føreligg det ikkje rekneskap enno.

Trivelegare før
For ein som har vore med i villreinforvaltninga ein
del år, verkar det heile rart: Det er godt samsvar
mellom tellingar 2001, tilvekst og avskyting 2001,
og talet som vert lagt fram no. Etter mi meining
burde DN og NINA lagt seg flate, og vedgått at
dei har teke feil. Noko orsaking til bygdefolk som
har hatt andre meiningar ventar me ikkje, til det har
det gått for mykje prestisje i saka.

Dyra, dei få som er att på Hardangervidda, har
god tilgang på mat. Terje Skogland, som arbeidde
med Viddareinen i over 20 år meinte det var
grunnlag for 12 -18.000 dyr på Vidda. Det var nok
meir triveleg på Vidda den gong, fleire fekk sjå dyr,
og også fleire fekk gleda av jakta.
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NY LEIAR: Aslak Myrvang frå Eidfjord er ein erfaren og dugandes reinsjeger, men på årsmøtedagen i Hardangervidda
Villreinutval, da han skulle ta over som leiar, fekk han også synt at han er ein handlekraftig mann som duger til litt tå kvart.
(Foto: Johannes Sekse, Hardanger Folkeblad)
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Overvåkningsprogrammet
– tilvekst og struktur i
villreinstammene i 2001

Våre største villreinstammer har vært overvåket etter tilnærmet
samme metodikk siden først på 1980-tallet. Programmet ble
fulgt opp i 2001. På de neste sidene presenteres resultatene fra
arbeidet.

AV  R OY  A N D E R S E N ,  P E R
J O R D H Ø Y  O G  O L A V  S T R A N D

Villreinen har spesielle trekk i forhold til de
andre hjorteviltartene. Gjennom sin stadige
vandring og flokkatferd har den tilpasset seg
fjellets skrinne beite og byttedyretere.
Reinen krever derfor store sammenhengende
arealer. Den er følgelig svært sårbar overfor
menneskelig virksomhet som reduserer
forflytningsmuligheter og viktige
funksjonsområder.

Langsiktighet er av vital betydning i økologisk
forsknings- og overvåkningssammenheng. Våre
største villreinbestander har vært underlagt
kontinuerlig overvåkning etter tilnærmet samme
metodikk siden først på 1980-tallet. Det er viktig å
følge  opp disse seriene, slik at en til enhver tid har
gode holdepunkter om bestandenes utvikling og
tilstand. Vi får også viktige innblikk i dyras
dynamiske arealbruk. Overvåkningsprogrammet
for hjorteviltbestander startet i 1991 og den første
5-årsperioden ble oppsummert i 1995 (Jordhøy et
al. 1996).

Framdrift og gjennomføring i 2001 har i grove
trekk gått etter planen, men ekstreme værforhold
har umuliggjort kalvetellinger i alle områder, mens
strukturtellinger ble gjennomført etter planen.

Det faglige kontaktnettet som er utviklet
forskning og forvaltning imellom gjør
overvåkningen til et enda bedre verktøy, til beste
for villreinen. Lokal tilknytning og
kompetanseoppbygging er også viktig fordi det nå
delegeres større forvaltningsansvar til lokale
myndigheter. Engasjementet er sterkt i
villreinmiljøet, og dette er en styrke i forhold til de
store oppgavene vi står foran.

OMRÅDER OG METODIKK
Overvåkningsområdene representerer en betydelig
bredde av miljøfaktorer som villreinen er underlagt
innen sitt norske utbredelsesområde. Alle disse
områdene har vært underlagt tilsvarende
overvåkning etter samme metodikk i en årrekke,
også før dette programmet ble startet.

Kalvetellinger
for estimering av tilvekst utføres primært i perioden
ultimo juni til primo juli, når dyra ennå har
vinterpels og gir gode visuelle holdepunkter for
klassifisering av dyra. En benytter her enmotors
overvinget småfly eller helikopter til lokalisering og
fotografering av fostringsflokker. På dette
tidspunkt har simler og kalv samlet seg med
åringene av hunndyr tilbake i flokkene etter
kalvingssesongen. I løpet av vårvinteren går
bukkeåringene gradvis inn i bukke-flokkene.
Tellingen er basert på et stikk-prøveutvalg
(Skogland 1985). Sammen-setningen i flokkene
telles opp fra dias via en Leitz lysboks. Fordelingen
av kalv-simleforholdet (inkl. åringssimler) i
fostringsflokkene gir et statistisk representativt
utvalg av levende kalv/100 simle 1 år+, basert på
en binominal statistisk fordelingsfunksjon hvor
variasjonen (standardfeilen SF) omkring
middelverdien kan beregnes (Snedecor og Cochran
1967). Fordelingen innen flokkene gir tilstrekkelig
tilfeldig utvalg til at opptellingen gir et statistisk
holdbart bilde av den virkelige kalvetilvekst, selv
om ikke hele bestanden telles. Dette er et viktig
fortrinn til metoden idet det av praktiske årsaker
(topografi, beiteforhold, snøforhold etc.) kan være
svært vanskelig å finne alle dyr i en villreinbestand.
Variasjonen omkring middelverdien er en funksjon
av antall opptalte dyr (Paulik og Robson, 1969) slik
at sikkerhetsmarginen på estimatet øker med antall
opptalte dyr. Hvor mange dyr som må telles opp
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for å gi sikre estimat avhenger av proporsjonen av
kalv/simle 1 år+. Jo færre kalv/simle 1 år+, jo flere
må telles opp. Åringene kan i en viss grad skilles
fra simler på størrelse og kroppsform. Bedret
utstyr (optisk kvalitet og elektronikk) gjør oss nå
bedre i stand til dette og i store flokker
fotograferes flere segment for å få tilstrekkelige
holde-punkter. Tilveksten angis som antall kalv/100
simler-ungdyr (simler 1 år+). På den tid tellingene
finner sted kan simler og bukker (2 år+) lett skilles
fra hverandre på gevir, størrelse og kroppsform.
På store flokker betinger dette imidlertid at en tar
en rekke bildeutsnitt for å få de nødvendige
holdepunkter.

Strukturtellinger
utføres fra bakken, primært i brunstperioden
ettersom alle kategorier dyr da er samlet i
flokkene. Et unntak er Rondane, hvor
strukturtelling foregår på vinteren på grunn av at
reinen stedvis går i skogen under brunsten og er
utilgjengelig for telling. Vintertelling krever at en
får talt hele bestanden ettersom bukkene i stor
grad opptrer i rene bukkeflokker på denne tiden.
En bør bestrebe seg på å få med minst halve
bestanden også under «brunsttellinger», ettersom vi
har erfaring for at fordelingen innen ulike flokker
kan variere betydelig. Strukturtellingene har 3 mål;
de skal gi et estimat på kjønnsforholdet og
alderssammensetningen i bestanden, og de kan
sammen med kalvetellingene være et viktig
korrektiv til minimumstellinger. Kjønnsforholdet er
viktig å kjenne som holdepunkt om kalvetilvekst,
basert på antall kalver gjennomsnittssimlen føder.
Effekten av avskyting på alderssammen-setningen
i bestanden kan også belyses gjennom
strukturtellinger. Gevir, halsragg og kjønnsorganer
er viktige ytre trekk for aldersbestemmelse av

bukk under brunsten. Simler og bukkeåringer er de
kategoriene som kanskje er vanskeligst å skille. De
bestemmes på kjønn og i noen grad gevir. Simler
kan ikke ut ifra ytre trekk aldersbestemmes etter
1,5 års alder. Standardisert metode går ut på
klassifisering av 3 grupper av bukker; 1.5 år, 2.5 år
og 3.5 år og eldre (Jordhøy et al. 1996). Dette
følger også kortinndelingen i noen villreinområder.
Det viktigste er at det korresponderer med dyr
som det i praksis er mulig å skille ut ifra kjønns-
modningskriterier og størrelse.

Resultater fra kalvetellingene
Det ble i perioden 27.06-28.07.2001 gjennomført
flyfotografering av fostrings-flokkene for å få
oversikt over kalve-tilveksten i de villreinområder
som inngår i overvåkningsprogrammets villreindel.
I tillegg er Ottadalen Nord tatt med for
sammenligningens skyld. Det ble gjennomført
tilsvarende telling i dette området på oppdrag fra
villreinutvalget. Tabell 1 (på neste side) viser
resultatene fra de enkelte områder.

Gjennomføring og kommentarer
Flyselskap/flyger under kalvetellingene i de
nordlige villreinområdene: Erik Haugseggen, Røros
(Forelhogna, Knutshø, Rondane, Snøhetta og
Ottadalen Nord).

Forelhogna
Fotograf: Jon J. Meli, Os
Observatør: Per Ousten (Villreinnemnda)

En sein vår og sein groe gjorde att reinen stod
mye i skogen på forsommeren. Et antall på under
1000 dyr ble funnet under tellingsforsøk den 22.06.
Dette var for lite materiale og et nytt forsøk ble
gjort den 29.06. Denne gangen ble nærmere 1500
dyr funnet (N. Gjershøa, Midthøa og Rundhøa,

TRIVELIG: Trøombua i
Forelhogna er trivelig å komme til
for strukturtellingas mannskaper.

Foto: Per Jordhøy.
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med den største flokken på drøye 400 dyr).
Bukkeflokkene ble ikke fotografert under tellingen.
Antall kalv/100 simler-ungdyr (S-U 1 år+) er på
samme nivå som tidligere år.

Knutshø
Fotograf: Roy Andersen, NINA.

Først ved tredje søk i området klarte vi i
lokalisere fostringsflokken. Den ble da funnet mot
toppen av Midtre Knutshøa. Det er mulig at denne
flokken stod i skogen mot Drivdalen da vi søkte i
området noen dager tidligere. Regnbyger og tåke
kom sigende fra vest gjorde forholdene for
fotografering marginale. Dyrene stod meget tett,
men opptelling fra bildene gikk bra. Kalvetilveksten
er litt lavere enn de 2 foregående år.

Snøhetta
Fotograf: Roy Andersen, NINA.

For Østområdet ble det i alt opptalt 949 dyr fra
bildene, fordelt på 2 flokker. Disse ble funnet på
sørsida av Tythøa. Forholdene var her gode.
Kalvetilveksten (antall kalv/100 simler-ungdyr) ble
beregnet til vel 48 og er litt høyere enn for de 2
siste årene. I Vestområdet ble det kun funnet en
liten bukkeflokk ved søk i området. Meget kraftig
vind og dårlig vær som kom inn fra vest må ta
skylda for at fostringsflokkene her heller ikke ble
funnet også i år. Det ble ikke anledning til flere
forsøk i området i sommer.

Område Dato Af Tot SU K B K/S
Forelhogna 29.06 12 1487 861 539 87 62,6 ± 2,4

Knutshø 03.07 1 1026 663 347 16 52,3 ± 3,1

Snøhetta Øst 27.06 2 949 638 309 2 48,4 ± 3,2

Ottadalen Nord 27.06 6 1165 744 372 49 50,0 ± 2,9

Rondane nord 03.07 1 835 609 203 23 33,3 ± 3,1

Rondane sør 03.07 2 1096 766 330 0 43,1 ± 2,9

Setesdal-Ryfylkeh. 06.07 10 1111 720 322 69 44,7 ± 2,9

Hardangervidda 28.07 7 6897 3175 1776 1946 55,9 ± 1,3

Tabell 1.  Oversikt over resultater fra kalvetellingen i de enkelte områdene. Af: Antall flokker, Tot: Totalt

antall dyr i opptalt, SU: Simler-ungdyr, K: Kalv, B: Bukk, K/S: Antall kalv/100 simler-ungdyr ±95%

konfidensintervall

Kalvetellingen 2001

RONDANE: Været kan variere under strukturtellinga,
men noen ganger er det all right. Foto: Per Jordhøy.
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Nord-Ottadalen
Fotograf: Roy Andersen, NINA
Observatør: Knut Granum, Villreinutvalget

Fostringsflokkene i Nordområdet ble funnet rundt
Lordalen. Antall kalv/100 simler-ungdyr ble regnet
ut til å ligge på 50%, hvilket ligger nær
gjennomsnittsverdiene for området de siste 10 åra.

Rondane Nord
Fotograf: Roy Andersen, NINA

En stor fostringsflokk på 835 dyr ble funnet i
Fokstuguhøin og forholdene for fotografering var
gode. Antall kalv/100 simler-ungdyr ble funnet å
være ca. 33. Dette er lavt i forhold til
gjennomsnittet for området

Rondane Sør
Fotograf: Roy Andersen, NINA.

I midt-området ble en stor fostringsflokk på 947
dyr funnet i Breidskardshøgda (Storvola). I tillegg
ble ei simle med kalv observert mot Snuskletten. I
sørområdet ble det heller ikke i år funnet dyr og
som tidligere er det grunn til å tro at dyrene her
stod i skogsområdene. Antall kalv/100 simler-
ungdyr ble regnet ut til å ligge på ca. 43, som er
klart lavere enn de to siste årene (55-56).

Setesdal Ryfylkeheiene
Flyselskap: Fjellfly, Hovden
Pilot: Einar Andersen
Fotograf: Roy Andersen, NINA.
Observatører: Jon Haugen, Statskog, Sjur J.
Vatnedal, Villreinlaget og Anne Grete
Aklestad.

Villreinområde N K S B1 B2 B3+
Forelhogna 975 20 44 7 8 21

Knutshø 728 26 41 8 8 17

Snøhetta øst 875 22 47 10 6 15

Snøhetta vest 345 29 40 10 6 15

Rondane Sør* 2429 27 59 14

Rondane Nord** 1404 72 18

Setesdal-Ryfylkeheiene nord 393 25 51 7 6 11

Setesdal-Ryfylkeheiene sør 217 13 39 7 23 18

Hardangervidda 1734 18 42 6 14 20

Svalbard 1064 26 46 5 7 16

* Bukk 2.5 år og 3.5 år+ er slått sammen; simle og ungbukk er slått sammen.

** Bukk 2.5 år og 3.5 år+ er slått sammen; simle, ungbukk og kalv er slått sammen.

Tabell 2:  Strukturtellinger i 2001. Kjønns- og aldersfordelingen er angitt i %. N: Totalt antall opptalte dyr,

K: Kalv, S: Simle, B1: Bukk 1.5 år, B2: Bukk 2.5 år, B3+: Bukk 3.5 år og eldre.

Strukturtellingen 2001

SETESDALSHEIENE: En villreinjeger har funnet ly og en
utmerket observasjonspost. Foto: Per Jordhøy.
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I alt ble det opptalt 1111 dyr fra bildene, fordelt på
10 flokker – 5 i Nordområdet (391 dyr mot 605 dyr
i 2000) og 5 i Sørområdet (720 dyr mot 1026 dyr i
2000). I sør ble det funnet flere små bukkeflokker
og ei stor fostringsflokk, mens det i nord kun ble
funnet fostringsflokker med innslag av bukk.
Kalvetilveksten (antall kalv/100 simler-ungdyr) ble
da beregnet til 47 i Nordområdet og vel 43 i
Sørområdet – totalt for hele området: nær 45 som
er innenfor ”normalen”.

Hardangervidda
Flyselskap: Helikopterteneste, Kinsarvik
Pilot: Oddvar Instanes.
Fotograf: Olav Strand, NINA.
Loggfører/observatører: Bjørn Haugen
(Hardangervidda Fjelloppsyn), Erling
Bjørkheim og Magnus Ljone (Villrein-
utvalget).

Regulær kalvetelling ble gjennomført den 28.07. I
alt ble det opptalt 6897 dyr fra bildene fordelt på 7
flokker. Disse stod svært samlet nord for Songa.
Beregnings-grunnlaget for kalvetilveksten var
snaut 5000 dyr (simle/ungdyr og kalv). Den største
flokken talte 2095 dyr. Antall kalv/100 simler-
ungdyr ble regnet ut til å ligge på ca 56 for 2001
(mot ca 62 for 2000 og 36 i 1999). Et forsøk på
kalvetelling ble også gjennomført den 06.07 men
det ble her ikke funnet mer enn drøye 5000 dyr.

Resultater fra strukturtellingene
Det ble i 2001 gjennomført strukturtellinger i alle
områdene som inngår i overvåknings-programmet.
Datagrunnlaget er bra og resultatene er vist i
tabell 2, på forrige side. Tellingen i Rondane-
regionen foregikk på vinteren som tidligere år.

Gjennomføring og kommentarer

Forelhogna
Det ble gjennomført strukturtelling i nevnte område
20.-25.09.2001. I tillegg til Per Jordhøy; NINA,
deltok Jon J. Meli, Jan Erik Nygaard og Stein Raae
på tellingen. Vel ½ av bestanden ble funnet og
opptalt under gunstige forhold. Tellingen betraktes
derfor som vellykket. Totalt ble det opptalt 975 dyr,
fordelt på 2 flokker. Rundt 225 dyr ble funnet
nordøst for Søre Langfjells-hogna og resten, ca
750 dyr, i Svartås-fjellet. Sammenligner vi med
2000-tellingen, er verdiene på kjønns- og alders-
fordelingen svært lik.

Knutshø
Tellinga ble utført av Odd Enget (Folldal fjellstyre),
Ingolf Røtvei og Tord Bretten (Oppdal
bygdealmenning) 02.10 og 03.10. Det ble funnet i
alt 7 flokker i området. De fleste flokkene ble
funnet omkring Knutshøene inkludert den største
på 455 dyr. I tillegg ble en flokk funnet i
Einunndalen rett øst for Fundin (204 dyr) Rundt 1/2
av stammen ble talt opp. Dersom en sammenligner
tallene med fjorårets tall, er det små avvik.

Rondane
Det ble i perioden 15.03-18.03.2001 gjennomført
strukturtelling i Rondane. Tellemannskapet bestod
av Per Jordhøy, NINA, og fjelloppsynsmennene
Erik S. Winther, Rannveig Helgesen, Hans Bondal,
Trond Toldnes, Asgeir Myhrmoen, Odd Enget,
Amund Byrløkken, Lauritz Dalbakk og Per-Erik
Sannes. I Sør-området ble de 3 største flokkene
(fostringsflokker) funnet i hhv. Samfjellet,

NORDFJELLA: Det
finnes så mange
slags losjier i
villreinfjellet.
Foto: Per Jordhøy.
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Skarvvola og Brettingsdalen. Dyra i Nordområdet
ble opptalt i samme tidsrom (Vuludalen og
områdene nord og vest for Rv27). Det ble funnet
en stor fostringsflokk i Kattuglehø og to mindre
fostringsflokker i hhv. Elgvasshø og Sæterberget.
En ren bukkeflokk ble ikke overraskende funnet
ved Nordre Benken. Årets telling vurderes som
svært vellykket i Sørområdet. Mye av flokkene var
lokalisert på forhånd, noe som var svært
tidsbesparende. Av resultatene ser vi blant annet at
voksenbukkandelen de 2 siste årene (1999 –2001)
har steget i Rondane Sør fra 10,6 til 13,7%. I
Nordområdet ble også et stort antall dyr funnet,
men det lyktes kun å bestemme andelen bukk
tilfredsstillende i alle flokker. Andelen bukk er på
samme nivå som tidligere.

Snøhetta Øst
Strukturtelling i østområdet ble gjennom-ført av
Per Jordhøy, NINA, i perioden 16.-18.10 i
samarbeid med Lars Børve, Lesja Fjellstyre.
Tellingen foregikk noe senere enn ønskelig på
grunn av varierende værforhold. Forholdene under
tellingen i øst var gunstige og det ble funnet 7
flokker på i alt 875 dyr, mot 844 dyr i 2000, der
hovedflokken (600dyr) ble funnet i Grisungdalen.
Hovedtyngden ble ellers funnet i Mjogsjødalen.
Sammenlignet med tallene fra 2000 er andelen
simler nå lavere samtidig som andelen kalv er
høyere. Ellers er det små endringer.

Snøhetta Vest
I vestområdet ble telling utført av Roy Andersen,
NINA, sammen med Pål Martin Eid, Lesja
fjellstyre, og Terje Ørmseth Olsen i perioden 8.-10.

oktober. Her ble det funnet flere små flokker
omkring Ynsjbotn og Merrabotn, og det lyktes å
telle opp en stor andel av disse. I tillegg ble en stor
flokk funnet ved munningen av Stordalen. Totalt
ble 345 dyr strukturtalt. I tillegg var det observert
ytterlig 100 dyr i området som det ikke lyktes å
telle. Kalveandelen (29%) var høy.

Setesdal-Ryfylkeheiene
Det ble gjennomført telling i både Sør- og
Nordområdet 5.10. Sjur Johan Vatnedalen var
ansvarlig koordinator for tellingen. Helikopter ble
brukt til å lokalisere dyra for å effektivisere
tellingen. Skodde kom sigende inn fra sør og vest
og gjorde forholdene utover dagen umulige. I
Nordområdet ble nærmere 500 dyr strukturtelt. I
tillegg ble det registrert ca. 170 dyr som ikke ble
strukturtelt. Sammenlignet med 2000 har andelen
simler gått noe ned og andelen kalv gått tilsvarende
opp. Ellers er tallene relativt uendret. I Sørområdet
ble det talt opp drøye 200 dyr samtidig som det ble
registrert ca. 150 dyr som det ikke lyktes å telle.
Merk at grunnlagsmaterialet for dette delområdet
er lite og resultatene må vurderes deretter. I 2000
lyktes det ikke med telling i Sørområdet.

Hardangervidda
Strukturtelling ble gjennomført i perioden 14.–20.
oktober av Olav Strand, NINA. I tillegg deltok
Magne Hallanger og Bjørn Haugen,
Hardangervidda fjelloppsyn, Svein Erik Lund og
Jon Mårdalen, villreinutvalget. Ved flypeiling i
forkant av tellingen gikk de radiomerkede dyrene
veldig spredt, men hoveddelen ble funnet rundt
Hansbu, Sandvatnet og Fjellsjåen. Dette ble

VETERAN: En av
villreinveteranene på
Hardangervidda,
Magnus Ljone.
Foto: Per Jordhøy.
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utgangspunktet for struktur-tellingen. Totalt ble det
talt opp 1734 dyr. Sammensetninga i disse flokkene
avviker lite fra tellinger som er gjort de siste årene.

Svalbard
Det ble i perioden 30.07. - 03.08.2001 ut-ført
strukturtelling og registrering av kadavre på den
vanlige overvåknings-ruten. Tellingen, som foregikk
fra bakken, ble gjennomført av Roy Andersen,
NINA og Eistein Grødal (kontaktperson
Snøhettaområdet). Det ble benyttet håndkikkerter
og teleskop (Optolyth TBG 60: 20-60x). Det ble
registrert mye kalv i forhold til de siste årene og
kun et kadaver ble funnet. Sist vinter har vært
gunstig for reinen i området og det er tidligere aldri
blitt observert så mange dyr langs
overvåkningsruten som i år.

Litteratur
Jordhøy, P., Strand, O., Gaare, E., Skogland, T.
og Holmstrøm, F. 1996. Overvåkningsprogram
for hjortevilt-bestander – Villreindelen. Opp-
summering 1991-95. NINA-fag-rapport 22.

Paulik, G. S., og Robson, D. S. 1969. Statistical
calculations for Change-in-ratio estimates
of population parameters. - College of
fisheries, Univ. Washington, 59 s.

Skogland, T. 1985. The effects of density-
dependent resource limitations on the
demogrphy of wild reindeer. - J. Animal Ecol.
54: 359-374.

Skogland, T. & Jordhøy, P. 1992. Over-
våkningsprogram for hjortevilt-bestander.
Årsrapport 1991. Villreinen 1992: 70-74.

Snedecor og Cochran 1967. Statistical
methods. Sixth ed. Iowa State University Ppress,
Ames, Iowa, USA. 593 pp.

NATUROPPLEVELSER: Strukturtellinga kan by på
mange flotte naturopplevelser både når det gjelder
fauna og flora. Fjelldronninga står som oftest rank i det
aktuelle tidsrommet. Foto: Per Jordhøy.

Utrolig, men sant!
Vi sier ikke at Sako-
riflene er verdens beste
rifler – men det er det
mange andre som gjør

Ing. Rolf Aaberg A/S, 4580 Lyngdal
Tlf. 38 34 56 34     Fax 38 34 37 09     www.aaberg.no
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Høsten 2000 ble Snøhetta Villreinutvalg enig med
Villreinrådet i Norge om å slå sitt jubileums-
arrangementet sammen med Villreinrådets årsmøte
for 2001, dagene 24. – 26. mai. Begivenheten fant
sted på Quality Hotel Oppdal. Til sammen 110
personer fra hele ”Villrein-Norge” deltok sammen
med spesielt innbudte gjester og følge.

FESTMØTET
ble innledet med velkomstord ved lederen i
utvalget, Idar Hansen fra Sunndal, som ledet
programmet utover kvelden.

Oppdal Spelemannslag sørget for en spenstig
fortsettelse av programmer med sine 25 spelemenn
og dansere. Programmet inneholdt også diktlesing
og sang.

Per Jordhøy presenterte 40-års-jubileumsboka
”Snøhettareinen” for forsamlingen. I en 6-års-
periode har Jordhøy arbeidet med denne boka etter
oppdrag av Snøhetta Villreinutvalg. Han har
arbeidet mye i sin fritid uten stort vederlag. Det
ferdige resultatet har han all ære av og høstet bifal
fra forsamlingen for innsatsen og mottok gave fra
Snøhetta Villreinutvalg.

Vårlig 40-årsjubileum i
Snøhetta Villreinutvalg

A v  S v e i n  I v e r s e n ,  s e k r e t æ r
i  S n ø h e t t a  V i l l r e i n u t v a l g

Norges eldste villreinutvalg, Snøhetta Villreinutvalg, feiret våren
2001 sitt 40-årsjubileum på Oppdal. Begivenheten ble kombinert
med Villreinrådets årsmøte.

UTFLUKT: Oppdal var arena for
Snøhetta Villreinutvalgs

jubileumsfeiring i fjor vår.
Begivenheten ble slått sammen med

Villreinrådets årsmøte. På programmet
sto også en utflukt med innlagt

moskusekskursjon. Her er en stor del
av deltakerne fotografert under

ekskursjonen ved Vårstigen i
Drivdalen. (Foto: Per Jordhøy)
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I presentasjonen fikk Jordhøy assistanse av
forleggeren Bjarne Fossøy.

Festmøtet ble avsluttet av Idar Hansen som viste
egne lysbilder fra Snøhettaområdet ledsaget av
dertil egnet musikk. Et stemningsfullt innslag.

FESTMIDDAG
Ola Utgaard fra Lesja, tok på seg oppgaven som
toastmaster under festmiddagen på kort varsel.
Kommentar: Rett mann på rett plass.

Diverse takketaler og gaver til jubilanten ble
avlevert mellom rettene. Gamle ledere i Snøhetta
Villreinutvalg ble hedret.

Jon J. Meli ble hedret av forsamlingen, og
selvfølgelig spesielt av oppdragsgiveren
Villreinrådet i Norge, for sin store innsats for
bladet ”Villreinen” gjennom 15 år.

Innslag under Ordet fritt fikk latteren til å runge i
forsamlingen. Kvelden ble avsluttet med sosialt
samvær med dans.

NASJONALPARK SOM TEMA
Tema for dagen den andre jubileumsdagen var
opprettelsen av den nye store ”Dovrefjell og
Sunndalsfjella Nasonalpark” med tilliggende
verneområder.

Hovedformålet med verneplanene er å ta vare
på de siste rester av den opprinnelige europeiske
fjellreinen.

Dagens program ble åpnet av forsker ved
NINA, Per Jordhøy, som orienterte om dyret
som er hovedgrunnen til at nasjonalparken blir
opprettet: Villreinen. Mye av
informasjonsmaterialet Jordhøy la fram var hentet
fra boka ”Snøhettareinen”.

Dagfinn Claudius fra Fylkesmannen i Oppland
orienterte om saksgangen i prosessen som vil føre

fram til opprettelsen av verneområdene.
Forsker Hans Olav Bråtå orientere om

forskningsprosjektet ”Biologiske og
samfunnsmessige kriterier for en bærekraftig
villreinforvaltning.”

EKSKURSJON
Etter så mye god faglig informasjon passet det
godt med en ekskursjon til Dovrefjell med området
Hjerkinn/Kongsvoll som gir utsyn til forskjellige
typer verneområder.

Deltagerne ble fordelt på to busser med de to
lokalkjente guidene Lars Rise og Stein Lauritzen
som ga god informasjon fra Oppdal sentrum, opp
Drivdalen og til fjells der Per Jordhøy tok over og
orienterte deltakerne.

Endepunkt før tilbaketuren ble Svånålægeret
midt mellom Hjerkinn og Snøhetta. Vi såg spor av
villrein på breene, men ingen dyr. Men andre dyr
skulle det bli anledning til å se.

På veg tilbake stoppet følget og tok en tur opp
Vårstigen for å se etter moskus. Etter hvert ble
mange moskusdyr oppdaget i lia på andre sida av
dalen. Kikkert og teleskop ble flittig benyttet og det
var tydelig at dette var en stor opplevelse for
mange. Moskusdyrene er på vårtrekk ned i
dalbotnen under kalvinga på denne tida av året.

For andre deltakere, som ikke hadde interesse av
ekskursjonen, var det arrangert guidet tur i og
nær Oppdal sentrum. Med besøk til en håndverks-
bedrift, gardsbesøk, gravhauger fra vikingtiden osv.
Tilbakemeldinger tyder på at deltakerne hadde
positivt utbytte av denne turen også.

Den 26. mai avholdt Villreinrådet i Norge sitt
årsmøte.

Suksess
kikkertsikter

leveres i 1’’ og 30 mm
stålrør og 30 mm alum. rør.

Lys i 3–12x50.
10 års garanti.

Kvalitetsvåpen
med livstidsgaranti på

deler. Haglene er C.I.P-
testet og godkjent for

stålhagl.

Velrenommert
Endelig er den

velrenommerte kikkerten
tilbake i Norge

Importør: Vaabenhuset Nygaard AS – Tlf. 72 41 77 60
www.vaabenhuset. no

VI HAR FORHANDLERE OVER HELE LANDET
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Vest-Jotunheimen Villreinområde har
kommet med ny driftsplan for perioden 2001-
2005.  Jotunheimen har årtusenlange
tradisjoner med villreinfangst og villreinjakt,
noe som gamle fangstanlegg med dyregraver
og bogestiller vitner om.  Men dagens

villreinstamme har begrensete områder å
leve på mot den hadde for tusener av år
tilbake!

Dagens villreinområde ligger i kommunene Luster
og Årdal.  Her finner vi Lusterfjorden, Årdals-

Driftsplan for Vest-Jotunheimen
Villreinområde – 2001-2005
Vest-Jotunheimen Villreinområde – i kommunene Luster og
Årdal – har laget ny driftsplan. I den heter det blant annet at
vinterbeitet er i ferd med å ta seg opp og at en ønsker en
økning av vinterstammen opp til 400 dyr.

VEIDELE: De to veiene i området, som her kommer sammen ved Turtagrø, Sognefjellsvegen og fjellvegen Øvre Årdal og
Turtagrø, deler villreinområdet i tre! (Foto: Jon J. Meli)
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fjorden-Øvre Årdal som avgrensning mot vest og
sør. Fra Øvre Årdal mot Tyin er grensa
sammenfallende med RV 53 til Tyinvatnet, derfra
fylkesgrensa mot Oppland til Liabrevatnet.  Herfra
går grensa i sør-vestlig retning over Liabrekulen til
Liaflui og i rett linje til Åsete i Fortunsdalen og
videre ned Fortunsdalen til Lusterfjorden.

I det videre henter vi fra den nye driftsplana en
del momenter som øker kunnskapen om dette
området.

Delt i to
Vest-Jotunheimen Villreinområde – som har et
tellende areal på 985 600 da – er delt i to
geografiske soner, med Utladalen/Storutladalen
som grense mellom dem.  Villreinområdet er delt
opp i 20 jaktvald.  Seks av dem ligger i den østlige
delen som ikke har hatt jakt siden 1985, og tre av
valda ligger innenfor begge sonene og har dermed
jakt i vestlig sone.

Reinens bruk av området
Sommer og seinsommer:  Bukkene har nytta
mye områda Styggedalen-Botolvsnosi-Maradalene
og videre mot Gravdalen/Austabotn.  Simlene og
kalvene har hatt mye tilhold på Feigehalvøya vest
for Gruvefjellet og videre utover halvøya.

Høst:  Bukkene trekker utover til simleflokkene.
Vinter:   Bukkene trekker ut i egne flokker nord

og øst i området.  Simlene og ungdyra blir stort sett
værende sør/vest for fjellvegen Turtagrø-Øvre
Årdal om beitet er bra, men kan  òg trekke inn mot
Sognefjellsvegen.

Vår:  Simlene reiser sørover til områda over/
rundt Feigedalen for å kalve.  Bukkene sprer seg
over større områder.

I området øst for Utladalen er det kun
sporadiske registreringer av villrein.

Vinterstammen i 2001/02 er på 360 dyr og
uttaket de siste åra har ligget i underkant av 50 dyr
–  av ei kvote på 76 dyr.

Bestandsøkning
I driftsplanperioden legges det opp til at stammen
skal økes til 400 vinterdyr og at jaktuttaket bør
komme over 60 dyr årlig.

Under ei telling i 1984 vart også vinterstammen
telt til 400 dyr.  Den gangen hadde også dyrene
tilhold vest for Utladalen og under rekognosering
øst for Utladalen på samme tid, vart det registrert
både reinsspor og spor etter snøscootere som viste
at tamreinfolk hadde drevet med utdriving av dyr.
Inn til Vest-Jotunheimen Villreinområde grenser tre
tamreinlag; Lom, Vågå og Fram.

Den ønska bestandsøkning av stammen, har sin
bakgrunn i at vinterbeitene nå er i ferd med å ta
seg opp igjen etter nedbeiting på 80-tallet.  Beitene

vart i 1989 taksert fra fly kombinert med
registreringer fra bakken og resultatene viste slitte
vinterbeiter (lavdekke).

Mens beitene nå tar seg opp igjen, er deler av
Vest-Jotunheimen trua av større inngrep som
vegutbygging og vasskraftutbygging med
tilhørende linjenett.  Dessuten er området meget
populært som friluftsområde, sommer som vinter.

De to veiene innenfor området, Sognefjellsvegen
og fjellvegen Øvre Årdal-Turtagrø er riktignok
vinterstengt, men deler likevel området i tre.

Tiltak
I planperioden er det skissert opp en del tiltak som
skal gjennomføres.

● Utvikle gode samjaktavtaler.

● Gjennomføre totaltelling en gang i
planperioden.

● Foreta årlige kalvetellinger.

● Foreta årlige strukturtellinger.

● Foreta enkle, men kvalifiserte
beitegranskinger hvert 5. år.

● Drive opplysning og informasjon ovenfor
jegerne og allmennheten, og videreutvikle
jegerkontraktene.

● Videreføre dagens oppsynstjeneste som
innebærer ca 30 oppsynsdager under jakta,
men også en viss oppsynsaktivitet øst for
Utladalen for å følge med eventuell beiting
av tamrein i villreinområdet.

● Det er ønskelig med to
kondisjonsundersøkelser i planperioden,
men er avhengig av utvalgets økonomi.

● Det legges også opp til vektregistreringer
og registrering av andre fellingsdata.

● Da høgfjellsøkosystemet er svært sårbart
for ulike inngrep, vil det bli en prioritert
oppgave i forvaltningen å hindre og
avgrense skadelige inngrep.

Driftsplana for Vest-Jotunheimen Villreinområde
er utarbeida av viltforvaltningen i Luster v/fjell-
oppsyn Einar Fortun og landbrukssjef Leidulf
Skjerdal. Videre har Einar Fortun og Vidar Moen
revidert, oppdatert og utfylt plana.


