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●  En rekke jegere tyr til jaktlitteratur når jakta nærmer seg og
jaktfeberen blir for høy. Det er selvsagt å ønske at noen kan ta
toppen av feberkurven ved å lese denne utgaven av Villreinen.
Jeg tør ikke love at det vil virke slik. Men så har da heller ikke
hensikten vært å lage noe febernedsettende. Målet med
Villreinrådets årbok er å avspeile det som rører seg i Villrein-
Norge gjennom året, både når det gjelder forvaltning – på alle
nivå, forskning og jakt. Det kan være spennende nok.

●  For Villreinens mange trofaste lesere vil nok 2003-utgaven
fortone seg noe forskjellig fra de tidligere. Endringene er gjort i
et forsøk på å fornye årboka. Målet har ikke vært å
revolusjonere den, men å tilpasse den dagens krav til
formidling. Innholdet er forhåpentlig like solid faglig fundert
som det har vært tidligere.

●  Som våkne lesere vil se, ligger nok den største endringen i at
rapporteringen – statistikkene og oppsynsrapportene – fra de
enkelte villreinområdene er dempet ned. Til gjengjeld er den
nasjonale og overordnede statistikken gitt mer plass. Denne
forandringen må sees opp mot at Villreinen ut på høsten får
egne hjemmesider på Internett. På nettstedet vil det være få
plassbegrensninger – iallfall sammenliknet med de sidene som
står til rådighet mellom de permene du nå holder mellom
hendene.

●  Om forandringene er blitt til det verre eller bedre får dere
som lesere bedømme. Tilbakemeldinger mottas med entusiasme
– enten det er snakk om ros eller ris.

●  Undertegnede vil ellers benytte de siste linjene i dette
“hjørnet” til å takke for tips, innspill, artikler og stoff som er
kommet inn til årbokredaksjonen gjennom vinteren og våren.
Sjelden har jeg møtt et miljø med et slik engasjement som det
villreinfolket har for Villreinen. Og med en slik raushet i forhold
til det å dele kunnskap og erfaringer. Tusen takk!

Rolf Øvrum, redaktør

VILLREIN I
SOLNEDGANG:
Elg i solnedgang er
et velkjent fenomen,
men bilder av villrein
mot kveldshimmelen
er ikke så ofte å se.
Foto:  Per Jordhøy

En litt ny  Villreinen...
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Vest i Nordfjella...

AURLAND VESTFJELL: Vest i Nordfjella villreinområde ligger
Aurland Vestfjell – et vilt og vakkert terreng, og kanskje et av
de mest krevende reinsjaktterreng i hele Norge. Siden
Villreinrådet har landsmøte på Geilo i 2003, har vi i denne
utgaven av Villreinen viet Nordfjella litt spesiell
oppmerksomhet. (Foto: Per Jordhøy) Sidene 86-95

FORETREKKER SKOG: Bare får måneder før den nye
rovdyrmeldinga legges fram for Stortinget er hjorteviltet og de
store rovdyra et hett tema. I en av forskningsrapportene som
utgjør grunnlaget for rovdyrmeldinga, heter det at det trolig er
«skogsreinen» som vil være mest utsatt – det vil si villreinen i
de sørlige og østlige villreinområdene. Sidene 58-59

«Skogsreinen» mest utsatt

Villreinjakt på Svalbard
Av en stamme på
ca. 11.000 dyr
skytes det
omkring 150
svalbardrein
årlig. Jakta kan
være vel så stri
som på
fastlandet.

Sidene 6-10

Foto: Tom Schandy, NN/Samfoto
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Villrein og romfart i samspill på Vidda

LAV SETT FRA ROMMET: Dette bildet er et eksempel
på hvordan en kan kombinere satelittbilder og

vegetasjonsdata. Bildet viser et utsnitt av Hardanger-
vidda ved Fagerheim og Riksveg 7. Den gule

markeringene som er lagt oppå satelittbildet viser
forekomsten av lavrabber som er viktige beiteområder

for villreinen om vinteren.  Sidene 11-24

På Hardangervidda går
romfartsteknologi og
villreinforskning hånd i hånd.
Samarbeidet åpner dører til
kunnskap vi tidligere bare har
drømt om – om villreinens
arealbruk, om vegetasjon.
Og om barrierer.

Spar de dårlige
skuddene 72

Jakt igjen i
Lærdal-Årdal 76

Kort og godt om
villrein 80-83

Aurland Vestfjell
– ekte villreinterreng 86
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stand til å ivareta
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Tolga Østfjell – speider
etter utvidet samarbeid 96

Villreinrådet i Norge,
årsmelding 2002 97

Vårmur-Roan – vondt
å beregne bestanden 102

Prinsen av Persia fikk
sitt gullgevir 103

Villreinrådet i Norge,
årsberetning 2002 97

Fjellet og sauen – og
samspillet. Om bio-
diversitet 104

Kartlegger norske
villreinjegere 112

Mangfold:  Naturen er
mangfoldig, sier vi gjerne.
Hvor mangfoldig den
virkelig kan være, får vi et
visst inntrykk av gjennom
de foreløpige resultatene
fra forskerne som studerer
samspillet mellom fugler,
dyr, planter og sau.
(Foto: Torgeir Nygård)



Lederens  spal te

LEDEREN:
Villreinrådets leder,
Per Aksel Knudsen,
fotografert under et

besøk hos
svalbardreinen for et

par år siden.
(Foto: Per Jordhøy)

●  Nok et år er gått, og hele to siden forrige landsmøte.
I løpet av denne perioden har våre firbente venner
opplevd flere positive ting, men også utfordringer som
viser at lokalforvaltningen kun i liten grad klarer å leve
opp til fagre målsetninger som:

●  Områdenes langsiktige bæreevne skal ikke reduseres
som følge av irreversible arealinngrep, og de negative
effektene av menneskelig forstyrrelse skal reduseres.

●  Forvaltningen av leveområdene gjennom annen
arealbruk skal sikre hjorteviltets krav til kvalitet og både
lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig
perspektiv. (Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000.
DN-rapport 1-95.)

●  Mens fanatiske verneinteresser trykker disse ordene
til sitt bryst i en grad som bidrar til å skape problemer
for dem som skal frakte reinskjøtt ut fra vidda, er min
erfaring at lokalpolitikere knapt vet at rapporten
eksisterer. I beste fall ligger den nedstøvet i en skuff.
Eller hva skal vi si om områder hvor halvparten av
potensielt vinterbeite blir belagt med skiløypenett og
hytter? (Reinprosjektet, Norges forskningsråd, 2002.)

●  Men så er det heller ikke enkelt å være fjellbonde,
skjønt det er vel ikke han alene som står bak
ovenstående. Sauenæringen går i motbakke.
Regjeringen har bedt sauebonden om å finne nye veier,
men hvor han enn snur seg, møter han skranker. Ofte
skyldes det på villreinen.

●  Men sauebonden får lov å være med å forvalte
dyrene – til og med i villreinnemnda. Møtene må
imidlertid ikke vare over fem timer, i alle fall ikke hvis
han skal ha noen godtgjørelse for tapt
arbeidsfortjeneste. Og taksten er så lav at han går flere
hundre kroner i underskudd når han må lønne
landbruksvikar. Men dette er vel ikke mer enn rett og
rimelig, for jervenemndene må jo ligge over. De
forvalter jo en predator hvor giftstoffene har blitt
akkumulert opptil flere ganger... Men bonden er
tålmodig. Han står på. Verre er det når nemnda faktisk
ikke har midler til å iverksette lovpålagte oppgaver. Da
begynner det å knirke i sammenføyningene og
medlemskapet i Villreinrådet står også i fare.

●  Har vi i det hele tatt bruk for Villreinrådet? Mitt svar
er i alle fall uforbeholdent, ja. Når jeg ser tilbake på
mine 15 år i styret, bl.a. med diverse arbeidsmøter på
sentralt hold, er jeg ganske sikker på at Villrein-Norge
hadde sett langt mer dystert ut om vi ikke hadde hatt
Villreinrådet.

●  Forholdene i Trollheimen var sterkt medvirkende
årsak til at Villreinrådet ble stiftet i 1987. Den gang

tapte villreininteressene. Nå har vi kjempet med en analog
sak de siste fem årene. Her vant vi! Villreinen i Lærdal-
Årdal kan nå se lysere tider i møte. Under dette arbeidet
fikk vi et uhildet organ til å se på betydningen for
samfunnet av å ha villrein i fjellet (Vestlandsforskning,
VF-rapport 12/00 av Jon Teigland.) Rapporten konkluderer
med at villrein så visst ikke behøver å stå tilbake for
tamrein når det gjelder økonomisk avkastning. Dertil er
tamrein en sterk subsidiert næring.

●  Av sentrale ting vi for all del må videreføre, er årboken
du nå leser. Vi har også tenk å legge den ut på Internett.
Videre har vi på gang et revideringsarbeid med
«Villreinpermen». Denne må være oppjustert til
kommende valg når nye medlemmer skal kurses.

●  Når vi ser tilbake, har lokalforvaltningen fått større
ansvar og friere tøyler enn den hadde tidligere. Dette er et
resultat av forslag vi har brakt med oss fra områdene til
DN. Omsider har de vel også fått med seg at
lokalforvaltningen ikke er helt på jordet når det gjelder
bestandstellinger...

●  Om vi ikke har fått full aksept for alt, føler vi at mye er
oppnådd. Det kan imidlertid bli et problem for dårlig
organiserte områder å finansiere driften. Jeg håper at alle
rettighetshavere går inn i et forpliktende samarbeid og tar
dette ansvaret, slik de også har gjort i de fleste områdene.

●  For min egen del har tida i Villreinrådet vært både
interessant og utviklende. Jeg har knyttet mange kontakter
og fått nye venner jeg setter pris på. På den andre siden,
sitter jeg også med dårlig samvittighet for ting jeg føler jeg
skulle gjort, men ikke rukket. Det er slik det blir med
dugnadsarbeid, det er andre ting som må gå foran.

●  Jeg ønsker nå å slippe «nye koster» til og benytter
derfor anledningen til å takke alle for godt samarbeid, ikke
minst vår sekretær, Jan Hageland, som kjenner alle nivåer i
villreinforvaltningen fra innsiden og vår nye redaktør, Rolf
Øvrum, som jeg ønsker lykke til med framtidige årbøker.
Jeg er sikker på at vi gjorde et godt valg ved ansettelsen.

Per Aksel Knudsen,
leder i Villreinrådet i Norge
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Lesere av Villreinen gjennom mange år vil huske en
artikkel om Svalbardrein som stod i 1995-utgaven.
Den omhandlet i store trekk historie og biologi for

svalbardrein. I denne artikkelen vil jeg omtale
forvaltningen og den praktiske jaktutøvelsen.

Knallhard beskatning
Bestanden av svalbardrein ble knallhardt beskattet
under perioden med fangst på Svalbard fra Willem

Reinsjakt på Svalbard

Av Øystein Overrein, naturvernrådgiver
hos Sysselmannen på Svalbard

Mye vassing og tunge bører, men
en fantastisk naturopplevelse

Etter total fredning fra 1925 ble det åpnet for reinsjakt igjen på
Svalbard i 1983. I fjor ble det skutt omlag 150 rein av en stamme

på ca. 11.000 dyr. Jakta er adskillig tøffere enn på fastlandet, men
en kjempemessig naturopplevelse for den som orker å ta turen.

VILLREINSTAMMEN på Svalbard forvaltes stort sett etter de samme prinsipper som på fastlandet. Jakta kan være strabasiøs,
men også en opplevelse. På bildet, artikkelforfatter med en felt returbukk i Sassendalen august 2002. (Foto: Kimmo Kontinen)
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Barents oppdaget Spitsbergen i 1596 og frem til
reinen ble totalfredet i 1925. Før menneskets
fangstepoke begynte på Svalbard på 1700-tallet, var
reinen utbredt over hele den isfrie del av Svalbard.
Jakt utøvd av nederlendere og engelskmenn og
senere russere og nordmenn og til sist av safarijegere
reduserte bestanden dramatisk. Det ble jaktet på alle
årets tider. Ved fredningen i 1925 var bestanden
anslått å være nede i ca. 1000 dyr. De lettest
tilgjengelige områder ble utsatt for hard jakt, særlig
ble Edgeøyas bestand jaktet hardt. Ressursutnyttel-
sen var dårlig. I mange tilfeller var bare hodet av
interesse som trofé, mens resten av dyret ble lagt
igjen. I 1878 ble f.eks. 1491 dyr drept. Det siste året
før fredningen ble det bare skutt 55 rein.

Forskningsjakt fra 1983
Siden fredningen har bestanden langsomt økt og
reinen har nå gjeninntatt de fleste områder der den
tidligere fantes. Fra 1970 og utover skjedde en
markert økning i antall dyr, bla. ble den introduserte
bestanden av moskus på Nordenskiöld Land da
fortrengt og forsvant. I dag anslås reinbestanden
totalt å være på ca. 11.000 dyr.

Etter påtrykk fra jegerhold på Svalbard ble det
igangsatt forskningsjakt i 1983. Et treårig
forskningsprogram ble besluttet for årene 1985-
1987. Dette ble forlenget t.o.m. 1988. I
utgangspunktet ble det bare åpnet for et begrenset
uttak i områder rundt Longyearbyen (Sassendalen,
Colesdalen, Grøndalen og Reindalen). Jakta var
begrenset til disse fire områdene t.o.m. 1993. I 1994
ble jakta utvidete med tre nye områder – Kapp Laila/
Hollenderdalen, Diabas/DeGeer og Isfjordflya/
Linnédalen. Sistnevnte område var også åpnet for
jakt i 1995 og 1996, men er siden tatt bort. Siden
1997 (og fortsatt) er den totale kvoten fordelt på
seks jaktområder – Colesdalen, Diabas/DeGeer,
Grøndalen, Kapp Laila, Reindalen og Sassendalen.
(Se kart på neste side.)

Forbeholdt fastboende
Siden gjenåpningen av jakta i 1983 har den vært
forbeholdt fastboende (dvs. bosatte på Svalbard som
bor her og har til intensjon å forbli her i min. 6
måneder.) Dette kan også være russere eller folk av
andre nasjonaliteter. En forutsetning er selvsagt
jegereksamen (el. tilsvarende), avlagt skyteprøve og
min. 18 års alder. Fra fylte 16 år kan en delta under
opplæring sammen med tilsynsjeger. For noen år
tilbake deltok et mindre antall russere i jakta, men de
siste år er det stort sett norske jegere som har stått
for jakta.

I gjeldende svalbardmiljølov og høstingsforskrift,
som begge trådte i kraft 1. juli 2002, er det
videreført strenge føringer på reinsjakta og
faunaforvaltningen generelt. Artenes naturlige
produktivitet, mangfold og leveområder skal sikres

Svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhyncus) er én
av sju nålevende underarter av reinsdyr. Denne
underarten finnes kun på Svalbard. Den kom kanskje
hit så tidlig som for 10.000 år siden.

●  Tidligere mente man at svalbardreinen var mest
beslektet med høyarktisk kanadisk rein. Nyere
undersøkelser har vist at den er mest i slekt med
rein fra Novaja Zemla. Den er verdens nordligste
levende planteetende pattedyr.

●  Årsaken til at svalbardreinen har klart seg her
oppe er at den har utviklet helt spesielle tilpasninger
til et tøft arktisk klima med en sterkt varierende
beitetilgang. Den har en rund kroppsform med korte
bein og et lite, rundt og kort hode. Pelsen er tett og
isolerer meget godt mot kulde.

●  Den korte arktiske sommer er en overflodets
årstid for svalbardreinen. Da eter dyrene seg opp på
frodige beiter i øygruppas frodige dalganger og
sletter der vegetasjonen står ekstra frodig. I løpet av
sommeren øker voksne bukker totalvekta si fra ca.
60 kg på våren til ca. 90 kg på høsten. Mens simler
har en vektøkning fra ca. 40 kg til ca. 70 kg over
samme tidsrom. På seinsommeren kan mer enn
20% (inntil 10,6 kg) av reinens totalvekt bestå av
dissekerbart fett lagret rundt innvoller og på utsida av
muskulaturen. Bak på krysset kan fettlaget være
opptil 7-10 cm tykt.

●  Vinterstid kan mattilgangen variere mye avhengig
av beitenes beskaffenhet, men også av snømengde,
snøkonsistens og graden av ising. Mildværsperioder
med påfølgende kulde vinterstid gir dramatisk
nedising av beitene i enkelte vintre (sist i 2001/2002)
og et betydelig antall dyr sulter i hjel.

●  I en normal vinter dekker reinen opptil 80 % av
sitt energibehov ved beiting, men resten må hentes
fra opplagret fett fra sommeren og høsten. I løpet av
vinteren reduseres kroppsvekta med 41-55 %
gjennom fullstendig reduksjon av lagret fett, tap av
muskulatur og vektreduksjon i fordøyelsessystemet.

●  Den som ønsker mer informasjon om
svalbardreinens biologi henvises til Norsk
Polarinstitutts hjemmeside Miljøinfo Svalbard:
http://miljo.npolar.no/MIS

Fakta om
svalbardreinen
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er normalt langt høyere enn tilgjengelige kort for
områdene Colesdalen, Kapp Laila, Diabas/De Geer
og Grøndalen. Her må derfor foretas loddtrekning og
de uheldige blir tildelt dyr i ett av de områder som de
i søknaden har gitt en lavere prioritet. De tyngst
tilgjengelige og mest arbeidskrevende jaktområdene,
Sassen og Reindalen, har alltid langt færre søkere
enn tildelte kort. Antall søkere pr. år har variert
mellom ca. 250 og 300. De fleste er kvalifiserte, men
det søkere også folk som ikke står i jegerregisteret,
mangler eget våpen, ikke er fastboende eller har
andre ”mangler”. I 2002 ble kort tildelt 288 jegere,
men hele 82 av disse hentet ikke sine kort. Andelen
uavhenta kort er årlig alt for høy. Årsakene til dette
er sikkert mange; – feil tildelt dyr i forhold til jegers
ønske, tildelt kort i feil område, problemer med
transport, sykdom, manglende skyteprøve m.m. Av
kvoten ble 150 dyr felt. Jegerne er pålagt å sende inn
fellingskort med opplysninger samt underkjeve av
dyret. Normalt er antall feilfellinger lavt. Siste
sesong har vi registrert fire tilfeller av feilfelling. I
alle tilfeller var det skutt eldre dyr enn tildelt.

Ved tildelingen påsees at ”en skyter gjennom
bestanden”. Det vil si at en tildeler f.eks kalv i en
andel tilsvarende den andel kalv en har i den jaktbare
bestand. Antall tildelte dyr innen hvert område ligger
også lavt i forhold til hva som er registerert der under
tellingene i juli. I fjor varierte nivået mellom 8 og 15
prosent.

Svalbardreinen er ikke dum
Olav Vik Solheim heter en av nestorene i jeger-
miljøet i Lonyearbyen. For å få opplysninger om
praktisk jakt på svalbardrein har jeg hatt en lang og
interessant prat med han. Olav har i mange år hatt
tillitsverv innen Longyearbyen JFF og har vært en
viktig bidragsyter til reinforskere og forvaltningen i
mange år. Totalt mener han å ha felt noen hundre

rein i løpet av sine år på Svalbard.
Det første Olav slår fast, er at

svalbardreinen ikke er dum.
– De som opplever reinen i

bebyggelsen i Longyearbyen
midtsommers vil få inntrykk av at
svalbardrein er uhyre lite sky for
mennesker, at den utelukkende er
opptatt med å beite eller hvile og
rører seg minst mulig, feit og
dorsk som den synes å være. Men
skinnet bedrar.

for fremtidige generasjoner. Høsting skal ikke
påvirke bestandenes sammensetning og utvikling
nevneverdig. For svalbardrein skal det fastsettes
kvote årlig.

Forvaltningen legges opp i tråd med en foreløpig
forvaltningsplan laget i 1997. Denne skal revideres i
inneværende år.

Basert på bestandstellinger
Reinsjakta lyses ut i sist i juni med søknadsfrist 15.
juli. Deretter foretas tellinger fra helikopter av
bestanden i de aktuelle jaktområder for å få et
grunnlag for tildeling av antall og fordeling på kjønn
og alder i kvoten. Innen 10. august er søknadene
behandlet og kort skrevet ut og lagt for avhenting.
Hver kvalifisert søker tildeles ett dyr av følgende
kategorier – fritt dyr, simle/ungdyr eller årskalv.
Kortet øremerkes for ett jaktområde. Antall søknader

SEKS FELT: Kartet viser jaktområdene for rein på Spitsbergen i
2002. Feltene nærmest Longyearbyen er de lettest tilgjengelige
og derfor mest populære. Men både Reindalen og Sassen kan by
på svært fin jakt. (Copyright: Norsk Polarinstitutt)

FELLING: Diagrammet viser
fellingsstatistikken for rein på
Svalbard siden 1983. Tallene svinger
– blant annet fordi det er mange
som av forskjellige årsaker ikke
henter kortene sine fra år til år.
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I følge Solheim, er reinen intelligent og tilpasser

seg raskt. Ved jaktstart blir de fort vesentlig mer sky.
De nærmeste tilgjengelig dyrene felles først, men
Solheim har ingen observasjoner som bestyrker
teorien om at jakta har selektert bort de ”tammeste
dyrene”. Simle med kalv er ofte nysgjerrige og
kommer inn og sjekker en inntrenger. Det er nesten
en fordel å værstøkke dyrene. Som ved normal
reinsjakt, er det imidlertid de jegerne som bruker
terrenget ved fremrykning som raskest får dyr. Sjøl
den uvørne og uerfarne jegeren får nok før eller
siden dyr, men må bruke lengre tid.

– Jaktmessig og skyteteknisk er reinsjakta her
oppe enkel. De fleste dyr skytes fra liggende stilling
mens dyret står på fint hold, sier han. Solheim tror
ikke noen skyter dyr i fart på Svalbard, og mener at
det i alle fall er det helt unødvendig. Av de samme
årsaker skjer det sjelden skadeskytinger.

– Prioriteringen av jaktområde er for de fleste et
spørsmål om disponibelt husvære og/eller tilgang på
båt. Samtlige jaktområder nås lettes sjøveien, men
det er fullt mulig, med utgangspunkt i Adventdalen,
å ta seg inn og nå de indre deler av Sassen, Rein-
dalen og Colesdalen til fots. De som gjør dette, får
ofte lønn for strevet og en flott tur, forteller han.

Mer slit på Svalbard
– Uttransporten av dyr blir ofte lang og strabasiøs,
forteller Solheim. Han har lang erfaring bla. med
hjortejakt på Vestlandet, men sier at det er mere slit
med reinsjakta her oppe. Det blir ofte vading av
bekker/elver med stor vannføring og slam i bunnen,
kryssing av våtmarker og tint permafrost. Det er
også snakk om jakt i tøft vær.

De fleste felte reinsdyr bæres ut på jegerens egen
eller gode hjelperes rygg til en ventende båt eller bil
(her er veinettet svært begrenset og ingen veier leder
inn til jaktområdene). Noen kløver ut deler av reinen
på polarhunder. Hester er også prøvd, med blandete
erfaringer. Ennå går historien om hesten som forlot
sin jeger og gikk hjem til Longyearbyen før reinen
var skutt. For å redusere børa bruker enkelte jegere å
legge igjen sidene av dyret. Her er det lite kjøtt.
Utvendig fett skaves/skjæres også normalt av. Det
utspiller seg derfor oftest et etegilde på en forlatt
slakteplass der både tyvjo, polarmåse og fjellrev
m.fl. deltar. Revene er ofte så tamme/sultne at de
henter fett og lignende mens jegerne slakter eller
pakker i sekken. Det opplevde jeg selv under
fjorårets jakt i Sassen. En artig naturopplevelse som
fastlandets reinsjegere svært sjeldent er forunt.

Så som så med ferdighetene
Samtalen dreies over på ferdighetsnivået hos
reinsjegerne på 78 grader nord.

– Isbjørnen er indirekte skyld i at mange rein felles
under jakt, sier Solheim. Han forklarer det på denne

måten: – Når folk kommer opp hit kjøper de rifle til
isbjørnbeskyttelse. Denne rifla ønsker de også å
bruke utover å ha den hengende på ryggen under
scooterturer og fotturer. Mange starter derfor med
jakt først når de kommer opp til Svalbard i voksen
alder. Denne formen for rekruttering til jegerstanden
gjenspeiler seg også i at motivasjonen for å jakte og
ferdighetene for mange er under gjennomsnittet, sier
Solheim.

Hvordan utnyttes felte dyr?
Noen jegere lemmer opp dyret og pakker det inn i
brystkorga etter på forhånd å ha gitt det god lufting/
forhåndstørking. Noen deler reinen ganske enkelt i
to bak brystkorga. For de fleste jegere er reinskinnet
verdiløst. Det røyter betydelig og de fleste legger det
derfor igjen. Noen bereder skinnene. Selve huden
brukes ikke. Få jegere røyker kjøtt. Tørking er mere
utbredt, men den tørre lufta er et problem for en god
tørkeprosess. Det dannes raskt en tett hinne ytterst
som gir dårlig uttørking. Tørking i kjølerom gir
kanskje best resultat. Tunge og hjerte av felt dyr tas
selvsagt vare på! Annen innmat legges igjen.

– Fine gevir tas gjerne vare på. Vel så vanlig som å
bære det ut i forbindelse med jakta, er det å legge
geviret igjen på en forblåst haug – for så å hente det
pr. snøscooter en gang ut på vinteren eller den
påfølgende vår, sier Solheim.

Parasitter på gamle dyr
Solheim forteller at han unngår å skyte riktig gamle
dyr pga. rundorm/parasitter som finnes i kjøttet.
Disse finnes som innkapslede cyster inneholdende
rundorm. De er ufarlige for mennesket, men gjør

VETERAN: Olav Vik Solheim er en veteran på Svalbard og en
svært erfaren jeger. Han mener reinsjakta på Svalbard er vel så
strabasiøs som på fastlandet. (Foto: Svalbardposten)
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kjøttet uappetittlig. Hunder smittes med parasitten
dersom de fores med slikt kjøtt i rå tilstand.

Årskalver har prima kjøtt. Likevel er det en del
jegere som dersom de får kalvekort, unnlater å hente
kortet eller gå på jakt. Mange synes det blir lite kjøtt
(12-15 kg) for å forsvare å bruke en dag eller flere –
selv om kortet er helt gratis på kalven som på andre
typer dyr. Jakta i fremtida kan imidlertid bli
gebyrbelagt.

Jakt i midnattsol
– For de fleste jegerne er jakta del av en høsttur med
variert innhold. De setter av ei eller flere helger og
bor i telt/lavvuer eller hytter under jakta. Dette
gjelder kanskje halvparten av jegerne. De øvrige
satser på å felle dyr i løpet av en natt eller dag for så
å returnere til Longyearbyen eller Svea raskest mulig
etter felling. Her nord er det midnattsol ved jaktstart
20. august så jakta starter umiddelbart etter midnatt.
Det er ikke noe nattjaktforbud. Jakta pågår til og
med 10. september.

Greie rammebetingelser
Solheim mener at dagens krav til skyteprøve,
ferdigheter og kaliberbestemmelser er greie. De
tilsvarer fastlandets. Behovet for oppsyn her oppe er
ikke så stort, men Sysselmannen har oppsyn ute i
starten på jakta.

Solheim sier at han skulle ønske at en liten del av
kvoten var avsatt til tilreisende jegere. Gamle
svalbardveteraner ville kanskje satt pris på å kunne
ha adgang til å komme opp og jakte rein.

Han mener dessuten at jegere med kalvekort også
burde fått felle simla. Han kunne godt tenke seg flere
dyr tildelt pr. jeger da det er meget velsmakende
kjøtt.
– – – – –

Artikkelforfatteren må her få legge til at Solheims
ønsker blir neppe oppfylt med det første. Ramme-
betingelsen for høsting på svalbardrein har nettopp
vært gjennom en grundig høring og mye skal til for å
endre de allerede nå. Ut fra sentrale føringer er det
lite sannsynlig at jaktadgangen utvides i forhold til
dagens.

TRANSPORT: Transporten er en flaskehals for den som
vil jakte rein på Svalbard. De fleste områdene nås
enklest med båt. Kjøtt og gevir er om bord i «Bustern».
Bildet er tatt ved Fredheim i Tempelfjorden. Kimmo
Kontinen er klar for retur til Longyearbyen.
(Foto: Øystein Overrein)

«Her er det midnattsol ved
jaktstart 20. august , så jakta
starter ved midnatt. Det er ikke
noe nattjaktforbud...»
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Villrein og
romfart...

...ny teknologi
og ny kunnskap
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På Hardangervidda går romfartsteknologi og villreinforskning
hånd i hånd. Samarbeidet åpner dører til kunnskap vi tidligere
bare kunne drømme om – om villreinens arealbruk, om
vegetasjon, og om barrierer.

Vidda kartlegges og villreinen
overvåkes fra verdensrommet

Av Olav Strand, Per Jordhøy,
Leif Kastdalen, Erling Johan
Solberg og Hans Tømmervik.
Kastdalen er tilknyttet Norsk Romsenter.
De andre fire arbeider ved Norsk
Institutt for Naturforskning.

(Se også www.dirnat.no)

Bildet på
foregående side

MERKET: Simle merket med GPS-sender. Antenna som tar inn
GPS-signalene ligger oppe på nakken av dyret, mens en mini-PC
og et batteri ligger under halsen. De nye senderne vil automatisk
falle av dyrene etter tre år. (Foto: Foto: Olav Strand)

Bildet på side 11 er et eksempel på hvordan en kan
kombinere satelittbilder og vegetasjonsdata. Bildet viser et
utsnitt av Hardangervidda ved Fagerheim og Riksveg 7.
Den gule markeringene som er lagt oppå satelittbildet viser
forekomsten av lavrabber som er viktige beiteområder for
villreinen om vinteren.

I 1999 startet et prosjekt på Hardangervidda der en
ønsket å prøve ut alternative metoder til dagens
minimumstellinger av villrein. I løpet av 2000 ble
disse undersøkelsene utvidet til også å omfatte
villreinens arealbruk, spesielt i forhold til
betydningen av Rv7. I den forbindelse er det merket i
alt 16 simler med såkalte GPS-sendere. Disse gir
svært detaljerte og presise data over reinens
bevegelser. Prosjektet gjennomføres i et nært
samarbeid mellom Norsk Romsenter og Norsk
Institutt for Naturforskning (NINA).

Finslipt samspill
Villreinens atferd og beitesøk er et resultat av et
langvarig og finslipt samspill mellom tilgang til mat,
beskyttelse mot rovdyr og insekter. I tillegg har også
reinens sosiale liv og bukkenes behov for å
opparbeide store fettreserver før brunstkampene
betydning for hvordan reinen bruker fjellet. Denne
atferdsøkologiske forståelsen av villreinen bygger i
vesentlig grad på Terje Skoglands mangeårige
undersøkelser, og viser i likhet med andre studier at
klauvdyras beitesøk er en avveining mellom
fordelene med å finne gode beiter og
predasjonsrisikoen dyra utsetter seg for. For å forstå
arealbruken hos ville klauvdyr er det derfor viktig at
en har kjennskap til betydningen av og kvaliteten på
beitene til ulike årstider. Samtidig må dette settes i
sammenheng med hvordan rovdyr og jakt har formet
dyras atferd. Den utprega flokkatferden og simlenes
valg av kalvingsområder er for eksempel best forklart
med at dyra reduserer faren for å bli tatt av rovdyr,
både ved at de opptrer i store flokker og ved at
simlene søker opp områder der snøen fortsatt har en
fasthet som gjør det mulig for kalvene å unnslippe



13

2 0 0 3

VESTVIDDA: Dette er et datagenerert bilde laget på grunnlag av en terrengmodell og et satelittfotografi. Det viser en oversikt
over Vestvidda under kalvingen 2001. De ulike trekantene symboliserer forskjellige dyr og flokker. (Kartdata: Statens Kartverk).

rovdyr. På Hardangervidda ligger de viktigste
kalvingsområdene rundt Hårteigen. Her varer
vinteren lenge og det er kort avstand ned til de første
grønne vårbeitene i Veig. Når simlene samles i mai
for å føde er det et yrende liv i disse områdene. Om
vinteren derimot, ligger vestvidda mer eller mindre
øde. Da er dyra på østvidda hvor snødekningen er
mindre og lavheiene dominerer vegetasjonen. Disse
forskjellene i nedbør og snødekning bidrar sammen
med reinens næringsvalg og rovdyrvern til at reinen
på Hardangervidda har en tydelig årssyklus i sin
bruk av beiteområdene.

Slike tilpasninger, der klauvdyr har utviklet et
migrerende eller nomadisk levesett, finner vi også
hos andre bestander som lever i miljø der tilgang til
sesongbeiter varierer over større geografiske
områder. Nærliggende eksempler er andre villrein-
eller cariboustammer i arktiske områder som har
årvisse forflytninger fra vinterbeiteområder i
skoglandet til kalvingsområder ute på tundraen.
Tilsvarende vandringer finner vi hos enkelte
gnubestander i Øst-Afrika. I det store

Serengetiområdet i Tanzania er regntida og
framvekst av nytt grønt beite på de vulkanske
slettene i de østligste delene av nasjonalparken
viktig for gnubestandens årlige vandringssyklus. I
Norge er det på Hardangervidda vi i dag klarest ser
et tilsvarende nomadisk skifte mellom geografisk
ulike beiteområder. Men det er nærliggende å tenke
seg at Dovrefjell-området en gang hadde et
tilsvarende vandring, fra rike sommerbeiter vest i
Snøhettaområdet til vinterbeiter med rike lavheier i
Rondane og Knutshø. Store fangstanlegg langs E-6
over Dovrefjell gir klare indikasjoner på at fangsten
av villrein var svært stor i dette området i tidligere
tider. Tilsvarende anlegg finner vi i fjellområdene
mellom Rv7 og Bergensbanen.

Fanget av egen suksess
I et ”atferdsøkologisk” perspektiv kan reinen sies å
være fanget av sin egen suksess. Den er tilpasset
fjellet og bruker lav som sin viktigste vintermat.
Stort annet er ikke tilgjengelig i våre fjellområder
vinterstid. Samtidig har den utviklet atferd til
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Innen prosjektet blir det ved hjelp av digitale kart

(GIS) satt sammen forskjellig informasjon som

dokumenterer villreinens arealbruk. Mange av

kartene i denne artikkelen er slike sammensatte

og datagenererte bilder. Data fra vanlige kart

(1:50 000) benyttes til å lage en modell som viser

topografi og terrengstruktur. De lyse partiene som

ligger i det nederste bildet er høgdedrag, mens

lavtliggende områder og daler er svarte. Når en

legger et satelittbilde oppå denne

terrengmodellen får en et tredimensjonalt bilde av

Hardangervidda. Dette kombineres i sin tur med

vegetasjonsdata eller data som viser reinens

bevegelser. Vi kan i ettertid se hvordan ulike

flokker har beveget seg gjennom

kalvingssesongen, i jakta eller i forhold til Rv7.

Dette gjør det også mulig å se hvordan

fordelingen og kvaliteten på spesielle beitetyper

sammenfaller med reinens beitesøk.

Lag på lag gir tredimen-
sjonale bilder

beskyttelse mot rovdyr, ved å leve i flokk og flykte
unna farer - i motsetning til for eksempel moskus
som møter potensielle rovdyr med hornene. Satt inn i
nye sammenhenger kan både reinen og moskusen
virke ”dumme” i sitt livsmiljø. Moskus som møter
moderne jegere skulder til skulder, eller som beint
nekter å flytte seg for biler og passerende turister
virker unektelig noe ”utilpasset”. Tilsvarende med
villreinen, hvorfor skal den være så forbaska redd,
hvorfor lærer den ikke at vi mennesker er direkte
ufarlige i mange sammenhenger.

Flokkatferd
Et poeng er at læring forutsetter at dyr kan skille
mellom farlige og ufarlige situasjoner, for eksempel
mellom jegere og andre mennesker som ikke vil dyra
til livs. Det eksisterer en del eksempler på at dyr i
nasjonalparker (blant annet i Sveits) viser mindre

frykt når menneskelig aktivitet blir mer forutsigbare,
for eksempel ved at all ferdsel er begrenset til
spesielle stier eller løyper. For dyr som reagerer mer
på bakgrunn av lukt enn visuelle stimuli kan det
imidlertid være at det ikke er like enkelt å endre en
slik fryktatferd. Hvor mange jegere er det ikke som
har opplevd at dyra kan være direkte nysgjerrige i
forhold til bevegelser eller lyder på noe avstand, men
opplever fluktreaksjon så snart dyra får teften av
dem. I tillegg innvirker dyras flokkatferd, det skyeste
dyret i en flokk kan bestemme atferden til flere
hundre dyr, og straffen for å eksperimentere med
mindre redsel for mennesker er rimelig kontant når
jakta kommer. Mye tyder derfor på at reinen ikke vil
kunne lære eller tilpasse seg å bli mindre redd
mennesker, både som følge av den forhistorien reinen
har med jakt og predasjon og som et resultat av at vi
hver høst jakter på dyra for å opprettholde en rimelig
balanse mellom beite og antall dyr.

Forskning og forvaltning
Nyere forskning har vist at menneskelig aktivitet og
infrastruktur bidrar til å endre villreinens areal-
bruksmønster og at villreinen av den grunn har
redusert bruken av viktige beiteområder. Arealfor-
valtningen på Hardangervidda er i likhet med de
øvrige villreinområdene under press fra mange ulike
og ofte konkurrerende samfunnsinteresser. Dette er
det moderne samfunnets samla behov for økt
infrastruktur og rekreasjon som kommer til uttrykk i
fjellet. I den sammenheng er det viktig og framskaffe
ny kunnskap og utvikle gode forvaltningsløsninger
som kan bidra til å redusere konfliktene mellom
villrein og mennesker. Dette er en krevende prosess,
og medfører ikke minst klare utfordringer til oss på
forskningssiden som skal fremskaffe korrekt og
etterprøvbar kunnskap. Radiomerking av villrein og
storskala kartlegging av villreinens beiteressurser er
et viktig ledd i dette arbeidet.

Avansert teknologi
I undersøkelsene på Hardangervidda er det tatt i bruk
ny og til dels avansert teknologi i form av
radiosendere som er i stand til å kontinuerlig
registrere og lagre posisjonen til de merkede
reinsdyra. Hver radiosender har innebygd en liten
datamaskin og en GPS-enhet som forteller oss hvor
dyret har vært. Hver slik ”mini-PC” programmeres
før halsbåndet settes på reinsdyret. Når senderen
først sitter på en rein er det ingen veg tilbake!
Senderne på Hardangervidda tar en posisjon hver
tredje time, hver dag – uansett vær og årstid.
Datamengdene som skapes med denne typen utstyr er
derfor formidabel, hele 8-10 000 datapunkter før
minnet er fult. I tillegg kan senderne overføre kodete
data som viser hvor dyra har vært den siste 14-dagers
perioden. Disse ”mini-PC-ene” fungerer også som
vanlige VHF-sendere og sender da ut et vanlig
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I løpet av Mars 2003 erstattet vi de dyre som ble felt
sist høst og i vinter. Håpet er de neste åra å ha 16
simler med GPS sendere. Etter planen skal disse
være i fjellet ut vinteren 2005, da alle senderne skal
samles inn. Selve prosjektet skal sluttføres og
rapporteres i mai 2006.

Prosjektet skal
avsluttes i 2006

FRA HÅRTEIGEN: Dette bildet er et eksempel på hvordan vi kan
«reise» rundt i de digitale kartene og slik følge reinens vandringer.
Her står vi på toppen av Hårteigen og ser vestover mot Veivatnet.
Torehytta ligger til høyre i bildet. Ulike farger på trekantene
representerer forskjellige dyr og flokker. Beildet er fra kalvinga i
mai. (Kartdata levert av Statens Kartverk.)

radiosignal. Dette gjør at vi også kan bruke GPS-
senderne i forbindelse med kalvetellinger eller i
sammenhenger der vi ønsker å beregne
bestandsstørrelsen (Se egen artikkel på side 18 om
dette).

Senderne vi har benyttet så langt kan kun
innhentes ved at dyret bedøves eller skytes. Vi
oppfordra derfor jegerne på Hardangervidda til å
skyte simler med røde radiosendere sist høst. Tre dyr
ble felt under jakta 2002 og ytterligere 4 dyr ble felt
sist vinter. For å lette arbeidet med innsamlingen av
data og for å slippe å skyte dyra, har vi nå bygd om
radiosenderne og har satt inn en mekanisme som
gjør det mulig at senderen faller av ved et gitt
radiosignal eller automatisk etter en viss periode.
Disse senderene kan da gjenfinnes ved hjelp av
vanlig radiopeiling.

Kartlegging av beiter
– bilder fra rommet
En av hovedutfordringene i dette prosjektet er å
kunne kartlegge villreinens beiteressurser over store
områder. Det har i lengere tid vært mulig å lage kart
som viser fordelingen av ulike vegetasjonstyper over
store områder ved hjelp av satelittbilder. Til tross for
at slike metoder har vært mye brukt i utlandet har de
fått liten oppmerksomhet i Norge. I likhet med det
meste som er relatert til data og elektronikk har det
vært en rivende utvikling også innen dette fagfeltet.
Et eksempel er oppløsningen på dagens
satellittbilder. For få år siden var de mest

tilgjengelige bildene fra LANDSAT. Disse bildene
har en oppløsning på ca. 30 meter, hvilket betyr at
hver enhet (firkant eller pixel) i bildene dekker 30
meter på bakken. I løpet av de siste to åra er
imidlertid bilder fra en rekke nye satellitter blitt
kommersielt tilgjengelig. Disse har en langt større
oppløsning, med langt flere detaljer på bakkenivå.
De mest høyoppløselige bildene vi har brukt på
Hardangervidda har en oppløsning på 2,5 meter,
men her er det som sagt en rivende utvikling. Det er
nå mulig å få bilder med en oppløsning ned mot 0,5
meter fra sivile satellitter. Som en kuriositet kan det
her nevnes at militære satellittene visstnok kan gi
bilder med en oppløsning som er mindre enn 10 cm.
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FRA VEST: Hardangervidda fra vest. Her har vi brukt et
sommerbilde. De røde prikkene viser hvor dyra var i
løpet av jaktsesongen 2001 og 2002. (Kartdata levert av
Statens Kartverk).

Fra bakkemålinger til bilder
– fra bilder til kart
For å kunne benytte informasjonen fra
satellittbildene må en først ha data som beskriver
vegetasjonen på bakken. Neste steg er å knytte
bakkemålinger til satelittbildene. På Hardangervidda
har vi brukt data som ble samlet inn i forbindelse
med beiteundersøkelser som ble gjort langs Rv 7.
Her har vi gjort målinger som viser mengden
beitelav på rabber som er kartfesta ved hjelp av GPS
posisjoner. I de mest høyoppløselige satelittbildene
er det også mulig å kjenne igjen de mest
framtredende strukturene på bakken. Vi ser for
eksempel ganske klart forskjellen på lavdominerte
rabber og annen vegetasjon som vierkratt, grasmark
og myrer. Myrene er mer vannholdige enn de andre
områdene og kommer derfor fram som relativt svarte
felter i bildene. I tillegg har vi brukt flybilder som er
tatt i linjer på kryss og tvers over store deler av
Hardangervidda. Når vi legger disse bildene oppå
satellittbildene har vi muligheter for å kontrollere det
beitekartet som ble laget fra beiteundersøkelsene og
satellittbildene. Sluttproduktet fra denne
arbeidsprosessen er et kart som viser fordelingen av
ulike rabbesamfunn på Hardangervidda. Det som nå
gjenstår av arbeid før vi har et ferdig kart over
lavbeitene er at vi må ut i felt å foreta en kontroll av
denne ”kartskissen”.

Bilder av beitetrykket
Så langt har vi fokusert på å produsere et kart som
viser forekomsten av ulike plantesamfunn. Neste

fase i prosjektet er å lage et kart som viser
beitetrykket i de ulike områdene. Vi mener at det skal
være mulig ut fra det billedmateriale som nå er
tilgjengelig. Også her er vi avhengige av en ny
feltsesong og flere bakkemålinger før vi vet dette
med sikkerhet. Et problem i denne sammenheng er
nøyaktigheten på GPS posisjonene. For 2-3 år siden
hadde de fleste GPS posisjonene en nøyaktighet på
+/- 50 meter. I forhold til satellittbilder med en
oppløsning på 30 meter er dette tilstrekkelig, men det
er langt fra nøyaktig nok i forhold til bilder som har
en nøyaktighet på 2,5 meter. Men også her har
utviklingen gått fort. Enkle GPS enheter kan nå ta
posisjoner som har en nøyaktighet innenfor en meter.
Målet neste sommer er derfor å gjennomføre nye
beiteundersøkelser for å avklare i hvilken grad vi
også kan måle beiteslitasje fra satellittbilder.

Et overvåkningskamera på vidda
Hva har vi så fått ut av radiosenderne så langt? I
første rekke har vi fått bekreftet at teknologien virker
og at vi ser ut til å klare å samle inn de nødvendige
data. Videre er nøyaktigheten på disse posisjonene
funnet å være rimelig god, - de aller fleste
posisjonene har en nøyaktighet på +/- 25 meter eller
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Bokplaner for
Forollhogna
Per Jordhøy og Jon J. Meli – to for Villreinens lesere
ikke ukjente skribenter – har bestemt seg for skrive
bok om Forollhogna. Denne skal de samarbeide
med journalisten Karl H. Brox om. Hallvard Urset
skal bidra med kunnskap om villreinforvaltningen i
området. Utgiver av boka vil bli Forollhogna
Villreinområde. Planen er at boka skal foreligge i
2006. De forfatterne Brox, Jordhøy og Meli sier til
Villreinen at de første og fremst ønsker å sette
søkelyset på hvordan menneskene i regionen har
brukt og bevart det frodige fjellområdet i fortid og
nåtid og bruke Forollhogna som et eksempel på en
bærekraftig forvaltning av fjellet. I tillegg skal det
fokuseres på opplevelseskvaliteter. De forteller også
at villreinstammen i Forollhogna blir et sentralt
element i boka. De tre forfatterne tar sikte på å
lansere verket i 2006, blant annet som en markering
av det da er 50 år siden villreinjakta startet i området
i moderne tid.

Villreinområdene inn
på digitale kart
NINA har på oppdrag fra  Direktoratet for
Naturforvaltning laget en skisse for digital
kartlegging av villreinområdene. Villreinområdene
skal framstilles digitalt med ulike tema som beiter og
trekkveier. Tellende areal og leveområder for
villreinen skal også legges inn. Målsettingen er at de
ferdige kartene skal bedre tilgjengeligheten til
informasjon om de enkelte områdene.

Kort og godt
om villrein

bedre. Så langt har vi ikke analysert datasettene i
særlig grad. Det vil først bli aktuelt når vi har tilgang
til data fra flere dyr. Et helt klart inntrykk så langt er
imidlertid at reinsdyra beveger seg over store
områder. Enkelte av dyra har i løpet av 2 år vært
innom alle ytterkanter av Hardangervidda. Videre
ser vi at jakta klart påvirker hvor mye dyra flytter
seg. Det er en markant økning i dyras bevegelser når
jakta starter i august. Videre ser vi at dyra i betydelig
grad oppholdt seg innenfor relativt begrensa
områder under jakta. Spesielt ble områdene mellom
Kvenna og Songa benyttet i  langt større grad enn
andre deler av Hardangervidda. Prosjektet har nå
gått i to år og selv om det er for tidlig å trekke noen
konklusjoner er det klart at dataene som innsamles
vil gi verdifull informasjon om villreinens arealbruk
i området.

Simler til Setesdalsheiene
Under kalvetellingen som ble gjennomført på
Hardangervidda sist sommer ble det klart at fire av
de dyra som ble merket på Hardangervidda sist
vinter hadde vandra over til Setesdalsheiene. Dette
er i seg sjøl ikke noe nytt, og både lokal erfaring og
data fra dyr som ble merka i Setesdalsheiene på
åttitallet tilsier at det er en viss utveksling av dyr
mellom områdene. To av simlene som gikk over til
Setesdalsheiene er utstyrt med GPS-sendere og det
vil derfor være mulig i ettertid å se hvor og når disse
dyra kryssa Haukelivegen. Over tid vil vi også få
bedre innsyn i omfanget av utvekslinga av dyr
mellom Hardangervidda og Setesdalsheiene
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Radiomerking – et
alternativ til dagens

minimumstelling?
● Bestandsstørrelse, beite, bestandsstruktur, produksjon og
jaktuttak er hjørnesteinene i all viltforvaltning. Så enkelt –  i
teorien. Å bestemme produksjon og jaktuttak i en villrein-
bestand er imidlertid en komplisert historie. Vi teller og
beregner. Likevel er vi aldri helt sikre...

● På Hardangervidda tusler det nå rundt 21 simler med hver
sin radiosender. Mye forskning gjenstår, men så langt viser
resultatene at radiomerking av reinsdyr gir et sikrere
forvaltningsgrunnlag.

Av Olav Strand, Erling Johan Solberg
og Per Jordhøy,
Norsk Institutt for Naturforskning

Fullversjon på Internett

Dette er en fagartikkel skrevet av tre
forskere ved Norsk Institutt for Naturfor-
valtning (NINA). Stoffet er sterkt bearbeidet
og popularisert av Villreinens redaksjon,
Den fullstendige og originale artikkelen vil i
løpet av sommeren/høsten bli lagt ut på
Villreinens hjemmesider:

www.villreinen.no

Litt om bakgrunnen for prosjektet og
tradisjonelle tellemetoder står å lese
på side 34.

Å fastslå antallet dyr i en villreinbestand har alltid
vært en stor utfordring. Like viktig har det vært å
kartlegge bestandens struktur – fordelingen i
flokkene mellom bukker, simler, ungdyr og kalver.

Bestandsstørrelsen har tradisjonelt vært fastsatt
gjennom minimunstellinger. Disse tellingene er –
hovedsakelig utført på vinteren – fra fly og
helikopter. Metodisk er det snakk om å finne så
mange dyr som mulig og så telle individer, store som
små. Minimumstellingene er spesielt viktige som
grunnlag for bestandsforvaltninga.

Strukturen, kartlagt gjennom kalvetellinger og
strukturtellinger (sommer/høst), forteller oss noe om
reinsflokkens produksjon og om jaktresultatet – om
vi på høsten har skutt mange nok (eller for få) dyr  i
de forskjellige kategoriene.

Både minimumstellingene, kalvetellingene og
strukturtelingene er utviklet som egne, forskjellige
metoder. Tallene disse tellingene frambringer, settes
inn i forskjellige beregningsmodeller.
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EKSEMPEL: Dette bildet er et utsnitt fra et fotografi tatt under miniumstelling på Hardangervidda. Det er ganske enkelt å fastslå
hvor mange rein som befinner seg i bildet. Det er viktig å ha bilder av god kvalitet. Høy skarphet og god kontrast er viktig for å
skille dyra riktig. (Foto: Olav Strand)

Usikkerhet
Felles for alle tellemetodene og beregningsmodel-
lene er at de alle er forbundet med usikkerhet. Når
en minimumstelling er gjennomført, vet man ganske
presist hvor mange dyr som er funnet, men ikke hvor
mange som ikke er funnet. I noen tilfeller viser det
seg at man har funnet de fleste – eller alle – dyrene i
et område. I andre tilfeller har man ikke funnet mer
enn 70% av totalbestanden. Vi regner med at
minimumstellingenes treffsikkerhet er omvendt
proporsjonal med områdenes areal og bestandenes
størrelse. I små villreinområder med små bestander
er treffsikkerheten høyere. I store områder med store
bestander er treffsikkerheten lavere.

Resultatene fra de forskjellige tellingene kan
kombineres til et slags «bestandsregnskap» hvor en
beregner bestandsutvikling og estimererer
betsatndsstørrelse.

Når det gjelder Hardangervidda, som Norges i
særklasse største villreinområde, kommer det i
tillegg  – fra alle som eier og bruker vidda, i sør og
nord og øst og vest – geografi- og kulturforskjeller,
forskjeller i forvaltningsmål og forskjeller i
jakttradisjoner, som ulike argumenter for
forvaltningen.



20

2 0 0 3

Villreinforvaltningen er tradisjonelt basert på
en kombinasjon av minimumstellinger
(vinter) og struktur- og kalvetellinger
(sommer/høst). Disse tellingene har vært
brukt til å anslå vinterbestandens størrelse
og den årlige kalveproduksjonen.
Strukturtellingene har også vært en kontroll
på effekten av kvotefastsetting og hvordan
kjønns- og alderssammensetningen har
utviklet seg i bestandene. Det har vært gjort
enkle forsøk på å vurdere påliteligheten av
minimums-tellinger. Dette er gjort ved å se
på bestandsutviklingen over tid, og i hvilken
grad de årlige tellingene har klart å fange
opp det en i ettertid har regnet for å være
den sannsynlige bestandsutviklingen.
Slike vurderinger indikerer at en over en 15
års periode i Forelhogna (som er et mindre
og relativt oversiktlig villreinområde) fanget
opp 80-90 % av den reelle bestands-
størrelsen gjennom årlige vintertellinger.
Tilsvarende beregninger for Snøhetta-
området indikerer at minimumstellingene
her i gjennomsnitt har reflektert ca 70% av
den reelle bestanden.

Tradisjonelle tellemetoder Fangst-/gjenfangst
Radiomerkingen av villerein på Hardangervidda tok
til i 1999. Den har sin bakrunn i den usikkerhet som
er knyttet til vilreinforvaltningens tradisjonelle
tellemetoder og beregningsmodeller. Radiomerkings-
prosjektet startet ut fra ønsket å finne fram til nye og
bedre metoder og modeller.

Sentral i denne sammenheng er bruken av fangst-
og gjenfangstmetoder. Metodene baseres på at en
fanger inn og merker et antall dyr, og at bestands-
størrelsen så estimeres med bakgrunn i gjenfangst-
frekvensen av disse dyra.

Etter hvert som radiosendere og teknisk avanserte
merketeknikker er blitt tatt i bruk, har en tilpasset de
tradisjonelle fangst-/gjenfangstmetodene til slike
merketeknikker. Fangs-/gjenfangstfrekvensen av de
merka dyra brukes fortsatt i estimeringen av
bestandsstørrelsen, men bygger nå på reobserva-
sjoner (gjenfinning) av de merka dyra (ofte ved
flytellinger). Vi behøver ikke fysisk fange dem inn.

Overraskelser og utfordringer
Siden prosjektet på Hardangervidda startet i 1999 har
vi merket i alt 27 simler med radiosendere. Av disse
har 17 vært merket med GPS sendere, de øvrige med
ordinære VHF sendere. Prosjektet har bydd på både
overraskelser og utfordringer. Fire av de radiomerka
simlene er felt av jegere. Videre viste det seg i 2002
at fire av de merkede simlene utvandret til Setesdal/
Ryfylkeheiene.

Rent praktisk har de største utfordringene vært
knyttet til GPS-senderne. Disse er teknisk svært
avanserte, og er derfor langt mer utsatt for teknisk
svikt enn de «gode gammeldagse» og velprøvde
VHF-senderne. GPS-senderne har lavere utgangs-
effekt enn VHF-ene. Dessuten veksler GPS-senderne
mellom ulike rutiner, slik at de f.eks. ikke sender
VHF-signaler når de søker eller avleverer GPS-
posisjoner. Problemene med GPS-senderne vil nok
avta etter hvert som vi får mer erfaring med dem og
klarer å etablere bedre peilerutiner. Teknologien vil
nok også forbedres. Men i overskuelig framtid må vi
nok regne med lavere driftssikkerhet på GPS-
senderne enn på VHF-utstyret.

Et alternativ kan være å bruke bare VHF-sendere,
men det innebærer at det må merkes flere simler enn
planlagt, noe som vil gi høyere kostnader i forbind-
else med innfanging og merking.

Peileresultatene
I løpet av 10 flypeilinger sommeren 2002 hadde vi
kontakt med i alt 18 forskjellige radiosendere
innenfor Hardangervidda. Det er disse 18 senderne
estimatene bygger på. Av de resterende tre senderne
som skulle befinne seg på Hardangervidda, er det en
sender vi ikke har hatt kontakt med siden kalvinga i
mai, da dette dyret ble observert innenfor kalvings-
området på Hardangervidda. Videre er det ett dyr vi

«Lekkasje» til Setesdal
og Ryfylkeheiene
Radiopeilingene som ble gjenomført forut
for tellingen på Hardangervidda i 2002, viste
at fire av de radiomerkede simlene hadde
utvandret til Setesdal/Ryfylkeheiene. Disse
fire har til felles at de ble merket vinteren
2001/2002 relativt langt sør og vest på
Hardangervidda. Det er derfor usikkert om
dette skal regnes som en utvandring fra
Hardangervidda eller om dette er simler
som er hjemmehørende i Setesdal/
Ryfylkeheiene og som har benyttet deler av
Hardangervidda som vinterbeiteområde.
Lokal erfaring tilsier at det årlig kan være
dyr fra Setesdal/Ryfylkeheiene som foretar
periodevise beitesøk inn på Hardange-
rvidda. Dersom dyra viser seg å være
hjemmehørende i Setesdal/Ryfylkeheiene
vil vi kunne se bort fra disse og kan
utarbeide et bestandsestimat som
utelukkende er basert på dyr som er
gjenfunnet på vidda. I hvilken grad dette er
berettiget vil vi forhåpentligvis får svar på
etter hvert som de radiomerka dyra
overvåkes. Så langt har vi valgt å omgå
problemet med å utarbeide alternative
estimater.



21

2 0 0 3

ikke har hatt kontakt med siden denne simla ble
radiomerket i mars, og en simle som vi bare
sporadisk har hatt kontakt med. Dette siste dyret har
en radiosender med svært svake VHF signaler og er
derfor utelatt fra beregningsgrunnlaget.

Av de 18 aktuelle senderne ble det sommeren
2002 ved to forskjellige tellinger gjennfunnet 14 og
15 av de 18. Dette gir en gjenfinningsprosent på
henholdsvis 77 og 83%.

Analysene viste at forskjellene i reobservasjons-
frekvens i første rekke skyldes problemene som
tidligere er nevnt når det gjelder å finne GPS-
senderne.

Beregning av bestandsstørrelsen
Dyra som vandra ut til Setesdal/Ryfylkeheiene viser
at vi ikke uten videre kan regne Hardangervidda som
en isolert enhet og at vi derfor må etablere kontroll-
rutiner som dokumenterer hvilke radiosendere som
faktisk er tilgjengelige forut for telling på
Hardangervidda. Lokal erfaring, og observasjonene
tilsier at utvekslingen av dyr mellom Hardanger-
vidda og Setesdal/Ryfylkeheiene finner sted om
vinteren. Så langt har vi valgt å omgå problemet med
å utarbeide alternative estimater. Først et som
reflekterer totalantallet voksne dyr på Hardanger-
vidda sist vinter, og som inkluderer dyra som ble
gjenfunnet i Setesdal/Ryfylkeheiene. Dernest har vi
laget et estimat der vi har sett bort fra dyra som ble
gjenfunnet i Setesdal/Ryfylkeheiene. Vi er da
kommet fram til et estimat på antall voksne dyr (1 år
og eldre) som var på Hardangervidda sommeren
2002. Med denne bakgrunnen har vi estimert vinter-
bestanden på Hardangervidda 2001- 2002
(eksklusive de dyra som seinere vandret over til

Setesdal/Ryfylkeheiene) til 4.847 (+/- 95% CI =
4.391–5.699) dyr ½ år og eldre. Når det gjelder
sommerbestanden på Hardangervidda i 2002
(eksklusive de i Setesdal/Ryfylkeheiene) har vi
estimert denne til 6.117 dyr (+/- 95% CI =  4.681–
7.992). I og med at samtlige kalver følger fostrings-
flokkene når kalvetellingene gjennomføres, kan vi
også bruke radiosenderne til å estimere antall kalver
i bestanden og kommer da fram til et estimat på
1.360 kalver (95% CI = henholdsvis 1.076–1.719) i

BLÅST: I perioder har det blåst kraftig rundt villreinforvaltningen på Hardangervidda. Radiomerking og bruk av fangst-/
gjenfangstmetoder vil kunne bidfra til å øke presisjonen i forvaltningsgrunnlaget. Konfliktene knyttet til målvalg og usikkerhet i
jaktuttak må imidlertid løses på andre måter. (Foto: Olav Strand)

3840 Seljord

Tlf. 35 05 05 55

www.tele-alarm.no

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 informasjon

Tele-Alarm
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bestanden sommeren 2002.

Vintertellingene de siste åra har et opplegg og et
design som er nærmest ideelt for bruk av fangst-/
gjenfangstmetoder, under forutsetning av at en klarer
å skille ut flokker og dyr som eventuelt er på
gjestebeiting fra Setesdal/Ryfylkeheiene. Med dette
forbeholdet er vintertelling en god tilnærming til å
kunne estimere bestandsstørrelsen, men en får ikke
tilgang til et punktestimat av kalveproduksjonen
dersom tellingene gjennomføres om vinteren. Vår
vurdering er at tellingene bør gjennomføres i løpet
av sommeren fordi mulighetene for utveksling
mellom områdene da er minst, og fordi estimering av
bestandsstørrelse gjøres samtidig med kalvetelling.

Hvor presise kan
estimatene bli?
I den videre bruken av metodene er det spesielt to
forhold som er viktige for framtidig planlegging av
tellingene:

1) Hvor mange radiosendere trenger vi for å få en
    gitt presisjon på bestandsestimatene?

2) Hvordan påvirker reobservasjonsraten
    presisjonen i bestandsestimatene?

For å kunne vurdere hvilke faktorer som i størst
grad påvirker nøyaktigheten av bestandsestimatene
har vi gjennomført noen enkle simuleringer der vi
har brukt data fra flytellingene sist sommer. I

simuleringene har vi tatt utgangspunkt i en bestand
på 5.000 dyr og har beregnet den forventa
presisjonen i bestandsanslagene dersom vi har fra 8
til 36 radiosendere i bestanden. Vi har også testet
effekten av å gjennomføre mer enn en telling i løpet
av det samme året.

Resultatene viser at både antall radiosendere og
reobservasjonsraten har betydelig effekt på
presisjonen i bestandsestimatene. Med de
forutsetningene vi har brukt gir gjenfunn av 70% av
8 radiosendere et estimat der usikkerheten i
bestandsestimatet er på hele 145%. Med å øke antall
radiosendere økes presisjonen, men usikkerheten i
estimatene er fortsatt på ca 46% med 70%
gjenfinning av 36 radiosendere. Ved større
reobservasjonsrate øker presisjonen i estimatene ved
et lavere antall radiosendere. F.eks. gir 90%
gjenfinning av 12 sendere en presisjon på ca. 40%.
Kurven som representerer 80% reobservasjonsrate
samsvarer omtrent med tellingene som ble
gjennomført på Hardangervidda sist sommer.

Resultatene viser at vi i framtidige tellinger må
tilstrebe å finne flest mulig av radiosenderne, og at vi
må ha et betydelig antall radiosendere dersom vi
gjenfinner mindre enn 70% og samtidig ønsker en
presisjon i bestandsestimatene som er bedre enn
40%. For ordens skyld kan det nevnes at en presisjon
på 40% betyr at vi med et bestandsestimat på 5000
dyr vil ha en øvre og nedre grense på 95% CI ved
henholdsvis 4000 og 6000 dyr. Et tilsvarende estimat
for kalveproduksjonen vil kunne være 1200 kalver i

Hardangervidda er Norges største
villreinområde. Det omfatter ca
8.200 kvadratkilometer. Antallet
villrein på vidda har variert
betydelig i de siste 50 åra.
Området har gjennomgått minst to
perioder med overbeiting – på
1960- og på slutten av 1970-tallet,
med påfølgende reduksjonsav-
skytninger.  Det ble på 1990-tallet
også dokumentert at bestanden
var større enn målsetningen.
Siden 1960 har det altså vært tre
perioder hvor en aktivt har forsøkt
å redusere villreinbestanden i
området. Historien viser minst 6
ulike faser (vist med sirkler på
figuren til venstre) hvor det er tatt
avgjørende beslutninger i forhold
til utviklingen i villreinbestanden.

Utviklingen på
Hardangervidda,
fra 1954 til 2002

Sammendrag av minimumstellinger (prikker) og kvoter (søyler) på Hardangervidda
i perioden 1954- 2002. I løpet av denne perioden har bestanden gjennomgått minst
6 perioder der en har endret avskytningspolitikk vesentlig i forsøk på å nå et
bestandsmål på ca 10 000 dyr (vist med sirklene i figuren).
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bestanden, innen et 95% CI på 960-1440 kalver.

Flere tellinger?
I tillegg til å øke presisjonen med å gjenfinne flere
radiosendere eller med å ha et større antall
radiosendere kan presisjonen på bestandsestimatene
også økes ved at en foretar mer en telling i løpet av
en sesong. Vi har i Radiomerkinsprosjektet beregnet
effekten av å gjennomføre to tellinger. Disse  viser at
en kan oppnå en viss forbedring av

bestandsestimatene ved å gjennomføre to tellinger –
dersom en allerede har gjennomført en telling der 70
til  80% av radiosenderne ble funnet. Har en derimot
ved den første tellingen gjennfunnet så mye som
90% av senderne, har en telling nummer to liten
eller ingen effekt hvis ikke gjennfinningsraten er
minst like bra som ved den første tellingen.

Vår anbefaling er at en kan gjennomføre mer enn
en telling dersom en ønsker å øke presisjonen i et
bestandsestimat. Dette kan for eksempel være

Antall sendere i villreinbestanden

U
si

kk
er

he
t i

 b
et

an
ds

es
tim

at
et

 i 
%

USIKKERHET: Denne figuren
viser beregnet usikkerhet for

bestandsestimater utarbeidet
fra fangst-/gjenfangstmetoder.

Her vises resultatene for en
situasjon der det er inntil 37
radiosender i bestanden og

hvor en finner henholdsvis 70,
80 og 90% av senderne under

telling. Den nederste kurven
representerer en gjenn-

finningsrate på 90%. Den
viser at treffsikkerheten ikke

øker vesentlig ved et høyt
antall sendere (mer enn 20)
dersom gjenfinningsraten er

høy.

TIDLIG  70-TALL:  Da den andre reduksjonsav-
skytingen ble avsluttet i 1971, var denne gjort så
grundig at det ble innført fredning i to år (1971-72).
Fredningen ble innført på grunnlag av to tellinger
gjort i 1970. På disse tellingene ble det funnet
henholdsvis 6.000 og 7.600 dyr. Allerede
sommeren 1972 ble det under telling funnet 10.100
dyr. Beitene var på denne tid sterkt nedslitt. På
grunnlag av ulike beitegranskninger ble målet satt
til 8-10.000 dyr – i påvente av en bedret
beitesituasjon. En hadde forventninger om et
bestandsmål på ca. 15.000 dyr når beitene hadde
tatt seg opp til et normalt nivå.

1974–1979:  Sommeren 1974 ble det funnet
14.200 dyr. Kvotene var lave i ytterligere fire år.
Forvaltningen var preget av datakonflikt og
usikkerhet omkring hvor stor bestanden var.
Møtereferater og brev fra perioden viser en
betydelig konflikt omkring målet for
villreinbestanden. Forvaltningen var ikke forberedt
på å endre avskytningsregimet raskt nok.

1983–1987: Det ble det klart at en ikke hadde
lyktes med å nå målene. En ny telling bekreftet at
bestanden var større enn 13.600 dyr. Rapporter fra

1983 viser at det var usikkerhet knyttet til
resultatene fra tellingene. Tellingen i 1983 medførte
en ekstraordinær utvidelse av jaktkvoten.
Rekordstor avskytning med 9.459 dyr i 1983 og
6.958 i 1984. Bestanden var sommeren 1987
redusert til ca 11.000 dyr.
1995–2003: En ny periode med høy avskytning ble
iverksatt etter at tellinger i 1995, -96 og -97
indikerte at bestanden var større enn ønskelig. En
plan for å redusere bestanden ble iverksatt i 1997
– et treårs opplegg med en kvote på 11.000 førte
til at avskytingen økte. Nye vinter- og kalvetellinger
i 2000, -01 og -02 bekreftet at en hadde redusert
bestanden vesentlig, og at vinterbestanden i 2002/
2003 var på ca 5.000 dyr. I løpet av denne
perioden (fra og med 1995) var det også en
betydelig datakonflikt. Kvotene som ble fastsatt og
den treårige avskytningsplanen, må også ses på
bakgrunn av det overordna forvaltningsmålet om å
unngå en ny periode med overbeiting. Utgangs-
punktet for analysene som presenteres i denne
artikkelen er erkjennelsen av at andre metoder kan
gjøre det lettere å kontrollere bestanden når det
enten hersker stor usikkerhet omkring bestands-
størrelsen, eller i perioder hvor det er nødvendig å
foreta betydelige endringer i avskytningsregime.
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aktuelt dersom det eksisterer spesiell usikkerhet om
bestandsstørrelsen, eller at antall estimerte dyr tilsier
at en bør foreta betydelige endringer i
avskytningsstrategi. Det kan også være aktuelt å
gjennomføre to tellinger dersom en har få
radiosendere i bestanden, eller i år hvor det har vært
vanskelige telleforhold og hvor bare en beskjeden
andel av de radiomerka dyra er funnet under den
første tellingen.

Hvor høyt skal presisjons-
nivået være?
Resultatene i denne artikkelen er ment som en første
evaluering av erfaringene som er gjort med
radiomerking og telemetri i overvårkningen av
villreinen på Hardangervidda. Ved en slik korsvei
dukker det opp en rekke spørsmål. Et sentralt
spørsmål er: Hvor relevante og egnet er resultatene
fra prosjektet i forhold til resultatene fra mer
tradisjonelle metoder?

Vi som jobber med radiomerkingsprosjektet på
Hardangervidda ser det som opplagt at radiomerking
og bruken av fangst-/gjenfangstmetoder vil gi høyere
presisjon i datagrunnlaget for bestandsforvaltningen.
Dette mener vi at vi kan dokumentere og gjøre rede
for. Det er i denne sammenhengen viktig å
understreke at kombinasjonen av minimumstellinger,
kalve- og strukturtellinger har gitt brukbare resultater
for betandsforvaltningen i de fleste villreinområdene.

Et annet viktig spørsmål er: Hvor høy presisjon
behøves egentlig i forvaltningen av
villreinstammene?

I prinsippet vil et beslutningsgrunnlag med høy
presisjon gjøre det enklere å nå betstands- og
forvaltningsmålene. Men det finnes ikke noe entydig

svar på hvor stor presisjon en trenger i villrein-
forvalningen – og på hvilken presisjon som eventuelt
vil være «god nok».

Kravene til presisjon settes av de til enhver tid
gjeldende forvaltningsmål. Ser vi bort fra hensynene
til jaktuttak, økonomi og reinens levekår, vil vi trolig
– så lenge vi ikke står over for nedbeiting og
matmangel –  kunne tolerere relativt store
svingninger i villreinbestanden på Hardangerervidda.
Er målet en stor stamme med muligheter for et jevnt,
høyt og forutsigbart jaktuttak, er presisjonskravene
høye. Er målet om bestandsstørrelse mindre – da er
ikke behovet for presisjon like stort. Det må i denne
sammenhengen understrekes at tellinger og
bestandsestimering bare er en del av forvaltningen.
Kvotefastsetting, beslutninger om avskytingsregimer
og jaktuttak er også av vesentlig betydning.

Bestandsforvaltningen på Hardangervidda har i
perioder vært konfliktfylt. Den har vært preget av
motsetninger omkring så vel tellinger og bestands-
beregninger som modeller og mål. Det er hevet over
tvil at uenigheten omkring bestandsdata har bidratt til
at antallet villrein på Hardangervidda til tider har
variert kraftig. (Se rammesak og figur, sidene 36-37).

Vi har ved hjelp av radiomerking og telemetri
prøvd ut fangst-/gjenfangstmetoder for bestands-
estimering og kalveproduksjon. Erfaringene vi har
høstet så langt tilsier at disse metodene kan bidra
med mer presise bestandsestimater enn det
forvaltningen av Hardangervidda hittil har hatt – og
at de nye resultatene på sikt vil bidra til å dempe
motsetningene når det gjelder bestandsdata.

EKSEMPEL: Hovedproblemet med
minimumstellingene har vært at vi
ikke vet hvor mange flokker som er
blitt oversett under telling.
Radiomerking bidrar til å redusere
denne feilen og gjør at vi kan
beregne den statistiske
usikkerheten. (Foto: Olav Strand)
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I en tidligere artikkel (Villreinen 2000) har vi
sammenlignet frykt- og fluktavstander hos villrein
med tamreinopprinnelse (Forelhogna, Ottadalen
Nord og Norefjell-Reinsjøfjell) med opprinnelig
villrein (Rondane Nord og Snøhetta). I denne
artikkelen sammenligner vi frykt- og fluktadferden
hos villrein provosert av henholdsvis snøscooter og
skiløper i Setesdal-Ryfylke.

Fjellturisme i form av skiløping og fotturer har
lang tradisjon i Norge. De siste 50 årene har denne

virksomheten grepet om seg på grunn av øket
hyttebygging og bedret tilgjengelighet til våre
fjellområder som resultat av omfattende vei-, sti- og
løypenett. Av samme grunn og siden introduksjonen i
midten av 1960-årene, har bruken av snøscooter også
øket, noe som vises ved vel 50.000 registrerte
snøscootere i landet i 2002. På grunn av strenge
regler om motorferdsel i utmark, har bruken av
snøscooter i våre villreinområder vært beskjeden.
Med økende antall snøscootere øker også presset for
en oppmykning av de strenge bruksreglene samtidig
med at vi ser en økende ulovlig snøscooterkjøring i

Villrein, skiløpere og
snøscootere

Av Eigil Reimers, Sindre Eftestøl
og Jonathan E. Colman, Norges veterinærhøgskole
og Universitetet i Oslo.

Hvilke avstander ønsker villreinen å opprettholde mellom seg og mennesker til fots
og på ski og hvor langt flykter de hvis de støkkes? Dette er spørsmål som stadig
dukker opp i forbindelse med forvaltningen av rein, både i forbindelse med
aktiviteter som knytter seg til menneskelig virksomhet i fjellet generelt, og kanskje
særlig i forbindelse med jakt og turisttrafikk.

I perioder med stor trafikk både av skiløpere og snøscootere vil gjentagne forstyrrelser kunne føre til energitap og tapt beitetid
som det kan være vanskelig for dyrene å erstatte på denne årstiden. (Foto: Rolf Øvrum
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fjellet.
For å skaffe oss kunnskap om effekten på villrein

av stadig økende trafikk i fjellet undersøkte vi
reinens frykt- og fluktreaksjon på henholdsvis
skiløpere og snøscootere i Setesdal-Ryfylke.
Villreinen i dette området er opprinnelig villrein med
tidligere innblanding av tamrein.

Metoder
Feltarbeidet ble gjennomført i april måned i
Njardarheim i Setesdal-Ryfylke i 1998-2000 med
hovedinnsats i 1999. Etter at reinflokken var funnet
og provokasjonsruten valgt, beveget observatøren
seg mot flokken i hastighet 4 km/time på ski  og  20
km/time med snøscooter. Følgende avstander
mellom provokatør og reinflokk ble målt med laser
avstandsmåler (Leica Geovid): Startavstand: avstand
frem til flokkens midtpunkt når provokasjonen
startet; Oppdagelsesavstand: avstand når minst 1 dyr
viser tydelig tegn på at observatøren er oppdaget;
Fryktavstand: avstand når dyrene samler seg før
flukt; Fluktavstand: avstand når dyrene starter
flukten og Avstand flyktet: avstanden mellom
fluktsted og det sted dyrene på ny roer seg ned og
gjenopptar tidligere eller annen ustresset virksomhet.
Faktorer som kunne tenkes å påvirke fryktadferden
og som derfor ble målt omfattet flokkstørrelse,
kjønns- og alderssammensetning, vær, temperatur,
vindstyrke, vindretning og topografi. Enkelte flokker

ble provosert opptil 3 ganger samme dag, men aldri
med mindre enn 3 timer mellom hver provokasjon.
Provokasjonene ble gjennomført i motvind eller
sidevind og aldri i medvind. Observatøren var kledd
i mørkt antrekk under provokasjonen. Ingen av disse
faktorene hadde innflytelse på fryktadferden.

Resultatene
fremgår av Figur 1 (neste side) og Tabell 1. Reinen
oppdaget snøscooteren tidligere enn de oppdaget en
skiløper; 517 m vs. 370 m. Ettersom snøscooteren
kan registreres både ved motorlyd og lys fra lykten
er lengre oppdagelsesavstand for snøscooter
forventet. På tross av at reinen oppdager en
snøscooter på lengre avstand enn en skiløper, er
verken fryktavstanden eller fluktavstanden
signifikant forskjellig fra avstandene målt etter
provokasjon av skiløper. Skiløperprovokasjonen
resulterte i signifikant lengre avstander flyktet (756
m vs. 570 m i luftlinje og 970 m vs. 660 m i
terrenget) enn når reinen ble provosert med
snøscooter. Våre observasjoner bekrefter bare delvis

Gj.sn. Median Max Min N Gj.sn. Median Max Min N
Flokkstørrelse 56 42 600 3 55 60 47 204 9 29
Start 937 874 2100 226 41 721 657 1500 280 26
Oppdaget 534 533 1250 170 40 370 327 760 122 26
Frykt 328 280 715 90 44 328 263 731 122 24
Flukt 264 216 710 63 46 281 220 595 109 24
Avstand flyktet
i luftlinje 570 374 2300 134 45 756 550 1500 201 19
Avstand flyktet
i terreng 660 471 2526 134 45 970 850 2500 365 19

Energikostnad 155 590 31 227 584 85
(kJ)1

% av DEF2 0.8 2.9 0.2 1.1 2.9 0.4

1.Energikostnad basert på avstand flyktet i terreng (flatt lende) og på snø med
   synkedybde ca.. 15 cm.
2. Daglig energiforbruk (DEF) for en uforstyrret rein med totalvekt 50 kg i april er beregnet
   til 12.8 MJ or 1.8 ganger SMR (Standard metabolsk rate = 377V0.75; V = reinens totalvekt.)

Avstander Provokasjon med snøscooter
Reaksjonsavstand (m)

Provokasjon med skiløper
Reaksjonsavstand (m)

Tabell 1. Villreinens reaksjonsavstander i Setesdal-
Ryfylke etter  provokasjon med snøscooter eller
skiløper i april 1998, 1999, and 2000 (kombinert for de
3 årene). Medianavstand er den avstand der halvparten
av de målte avstandene er lengre og halvparten er
kortere.
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tidligere undersøkelser på andre hjortedyrarter som
konkluderer med at mennesker til fots utløser
sterkere fryktreaksjoner enn kjøretøy.
Fluktavstandene vi målte er lengre enn de som er
målt for andre arter. Årsaken er at våre målinger er
foretatt på rein i åpent lende og med provokasjon
direkte mot dyrene i motsetning til i skog og på skrå
forbi dyrene i de sammenlignende studiene.

Gjennomsnittlig avstand
flyktet på 660 m og 850 m for en engangs daglig
forstyrrelse av henholdsvis snøscooter og skiløper
betyr en merkostnad på 0.8 og 1.1 % av daglig
energikostnad. Merkostnaden øker til 2.9 % når
fluktavstanden øker til de maksimumavstandene på
2.5 km som vi registrerte. En slik enkel
ekstrakostnad er neppe noe problem for reinen å
kompensere  med beiting i etterkant av forstyrrelsen.
Men, man kan lett tenke seg at flere slike
forstyrrelser daglig og dertil under mer
problematiske snøforhold (energikostnaden øker
kraftig med økende synkedybde; 400 % fra 0 til 40
cm dybde) og i kuppert terreng kan få energimessige
konsekvenser.

Vår studiedesign har betydning for tolkning av
resultatene. Provokasjon direkte mot dyrene
resulterer trolig i sterkere fluktreaksjon enn det en
forbipasserende skiløper eller snøscooter vil utløse.
Selv om en slik provokasjonsform ikke ble
systematisk undersøkt, registrerte vi at reinen kun
reagerte med årvåkenhet de gangene vi passerte
dyrene på avstander mellom 350 og 1000 m.

Konklusjon
De relativt lange reaksjonsavstandene vi registrerte
tilsier at villreinen i Setesdal-Ryfylke kan være
følsom for daglig energitap på grunn av forstyrrelser.
I perioder med stor trafikk både av skiløpere og

snøscootere vil gjentagne forstyrrelser kunne
føre til energitap og tapt beitetid som det kan
være vanskelig for dyrene å erstatte på denne
årstiden. Direkte konsekvenser av forstyrrelser
på reinens vekter og i neste omgang
eventuelle langsiktige konsekvenser på
reproduksjon og dødelighet er vanskelig å
beregne fordi vi ikke kjenner til hvor ofte de
enkelte flokkene forstyrres. Isolert sett vil 1-2
forstyrrelser av en og samme flokk daglig

neppe få energimessige konsekvenser. Problemet
som oppstår som følge av regelmessige forstyrrelser
er at beiteområder kan falle ut av bruk. Vår
undersøkelse hadde verken ressurser, mannskap eller
langsiktighet til å samle data for en slik
konsekvensutredning.

Selv om forstyrrelseseffekten av snøscooter og
skiløper ikke var særlig forskjellig, vil netto
forstyrrelseseffekt øke med en liberalisering av
snøscooterbruken fordi tilgjengeligheten i tidligere
uforstyrrete områder vil øke.

– – – – –

Artikkelen er en forkortet og popularisert utgave
av en artikkel som er akseptert i Journal of  Wildlife
Management. Vi takker Direktoratet for
naturforvaltning og kommunene Bykle, Hjelmeland,
Hægebostad, Sirdal, Suldal, Valle og Åseral for
økonomisk støtte. Takk også til Statskog SF for
omfattende assistanse og tillatelse til snøscooterbruk
i deres områder og L. A. Bay, K. G. Hoven, G.
Hovland, F. Johansen and L. Korslund for assistanse
i felt.

Figur 1. Reaksjonsavstander (+standardavvik)
ved provokasjon fra snøscooter og skiløper.
Forskjellige bokstaver over stolpene viser
signifikante forskjeller (P £ 0.05); like bokstaver
viser at det ikke er signifikante forskjeller.
AvstandI er avstand flyktet i luftlinje; AvstandII er
avstand flyktet i terrenget.

PROBLEMET som oppstår som følge av regelmessige
forstyrrelser er at beiteområder kan falle ut av bruk.
(Foto: Per Jordhøy)
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Ifølge årsrapporten fra Helseovervåkningsprogrammet for hjortevilt

(HOP) for 2002 ble det ikke innrapportert villrein til prgrammet i

fjor. Det er flest elger som rapporteres, men hjorteandelen øker.

Seksjonen
for vilthelse

Seksjonen som har fire medarbeidere gjør også
undersøkelse av dyr fra dyreparker. Den er videre
faglig basert forvaltningsstøtte til veterinær- og
viltmyndighetene.

I tillegg til undersøkelse av selvdøde/avliva ville dyr
og vilt i oppdrett, driver Seksjon for vilthelse ulike
forskningsprosjekter knyttet til sjukdom og
miljøgiftbelastning hos viltlevende dyr. Det legges
vekt på sjukdommer som har betydning for viltet,
og på smittsomme sjukdommer som kan utveksles
mellom husdyr og vilt, eller overføres fra vilt til
menneske (zoonoser).

Av faste prosjekter som er knyttet til Seksjon for
vilthelse inngår bl.a. et nasjonalt helseovervåk-
ingsprogram for elg, hjort, rådyr og villrein (HOP).

Seksjon for vilthelse, Veterinær-
instituttet Oslo, ble etablert på
1960-tallet og er landets eneste
spesialenhet for generell under-
søkelse og overvåking av sjuk-
dommer hos viltlevende dyr og vilt
i oppdrett.

Vi vil oppfordre leserne til å ta kontakt ved
problemstillinger knyttet til helse og sjukdom hos
viltlevende dyr og vilt i oppdrett. All undersøkelse
av viltlevende dyr er gratis. Innsender må vanligvis
dekke fraktkostnadene.

Seksjonen for vilthelse kan treffes på
tlf: 23 21 63 53
eller på E-post: vilt@vetinst.no

HELE STABEN: Her er hele staben ved Veterinærinstituttets
seksjon for vilthelse. (F.v.): Seksjonsleder Kjell Handeland, forsker
Turid Vikøren, avdelingsingeniør Lars Qviller og forsker Atle
Lillehaug.

Ingen villrein rapportert til HOP i 2002

Alt fallvilt av hjortevilt, med unntak av trafikkdrepte
dyr, skal rapporteres til HOP. I 2002 rapporterte
HOP-kommunene inn totalt 379 hjortedyr; 174 elg
(46%), 144 hjort (38%) og 61 rådyr (16%). Hjort
utgjorde ein større del av de innrapporterte dyra i
2002 enn i 2001. Det ble ikkje innrapportert villrein.

– HOP-kommunene er ikke plukket ut med tanke
på å gi en god dekking av villreinområdene og
villreinhelsa må i hovedsak overvåkes ved
systematiske innsamlinger i samband med jakt og
spesielle forskingsprosjekt, sier Turid Vikøren til
Villreinen. Hun er forsker ved Veterinærinstituttets
seksjon for vilthelse. Vikøren tror at sammen-

setningen av HOP-kommunene kan være årsaken til
at programmet får inn så lite villrein. – Men det kan
også skyldes at villreinmiljøet, i motsetning til de
som steller med elg, rådyr og hjort er lite
oppmerksomme på prosjektet, legger hun til.

2002-rapporten fra HOP viser at ulike former for
skade (traume), inkludert beinbrudd var den
vanligste diagnosen (28%). Traume omfatter ulike
former for skader, kvelning, dyr som henger seg fast
i gjerder etc. Det nest vanligste dødsårsaken blant
hjortevilt er avmagring. Dette problemet synes størst
i hjortebestanden og gjelder særlig kalver.

(Fakta om HOP, se side 29)

VILTHELSE
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Hjernemark er en mye benyttet betegnelse på
parasitter (rundormer) innen slekten
Elaphostrongylus. Det finnes tre ulike arter av disse
parasittene som forekommer hos henholdsvis rein
(Elaphostrongylus rangiferi), hjort
(Elaphostrongylus cervi) og elg (Elaphostrongylus
alces). Alle er svært vanlig forekommende her i
landet, og dyrene blir i stor grad smittet som kalver. I
tillegg til det som ovenfor beskrives kan trolig
moderate infeksjoner medføre en viss svekkelse av
kalvenes kondisjon, og dermed påvirke deres evne til
å klare seg gjennom vinteren.

Livssyklus
Dyr som er smittet med Elaphostrongylus skiller ut
førstestadiums larver i avføringen. Disse larvene er

svært hardføre, og kan overleve mer enn ett år i
naturen. For å kunne smitte nye dyr må larvene
utvikles til tredjestadiums larver. Denne utviklingen
skjer i ulike arter av snegl, som fungerer som
mellomverter for parasittene. Dyrene smittes
gjennom tilfeldig opptak av snegl med tredjestadiums
larver under beiting. Utviklingen i snegl er
temperaturavhengig, og går vesentlig raskere ved
høge, sammenlignet med lave sommertemperaturer. I
enkelte områder, som deler av Nord-Norge, vil
sommeren ofte være for kald til at en får større
utvikling av tredjestadiums larver i
sneglepopulasjonene.

Når dyrene får i seg snegl med tredjestadiums
larver blir larvene frigjort i vom og løpe, og vandrer
deretter til bestemte steder i dyreorganismen hvor de
utvikler seg til kjønnsmodne parasitter. Reinens og
hjortens Elaphostrongylus utvikles i dyrenes hjerne-
og ryggmargshinner. Elgens Elaphostrongylus
utvikles i virvelkanalen, men utenfor ryggmargen, og

Elaphostrongylus (hjernemark)
hos hjortevilt i Norge

Av Kjell Handeland,
Seksjon for vilthelse, Veterinærinstituttet

Infeksjon med Elaphostrongylus (hjernemark) er svært vanlig
hos rein, hjort og elg her i landet. Parasittene har en komplisert
livssyklus. Dyrene blir i stor grad smittet som kalver, og ved
tunge infeksjoner kan det oppstå symptomer på lammelse,
generell svakhet og hjerneskade.

ANGREPET: Muskulatur fra elg.
Elaphostrongylus-parasitter og
blødninger sees i muskelhinna.

VILTHELSE
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forekommer ikke i hjernen. Betegnelsen hjernemark
er derfor misvisende for elgens Elaphostrongylus.

Etter at parasittene har nådd kjønnmodent stadium
på sine respektive utviklingssteder, vandrer de ut i
muskulaturen. Denne utvandringen skjer vanligvis i
løpet av første halvår etter at dyrene har blitt smittet.
I muskulaturen ses parasittene som hårtynne 3-6 cm
lange ormer på muskelhinnene. Her lever de i
reproduserende par eller grupper i mange år. Elgens
Elaphostrongylus synes å ha en noe kortere levetid i
muskulaturen, sammenlignet med reinens og
hjortens parasitter. Parasitthunnene legger egg i
blodkar (vener), og eggene fraktes med blodet til
lungene hvor førstestadiums larvene blir klekket.
Etter klekking vandrer larvene opp luftveiene,
svelges og går ut med avføringen. Reinens og
hjortens Elaphostrongylus forekommer i mange
forskjellige muskelgrupper, mens elgens parasitt
fortrinnsvis finnes i muskulaturen på bakbeina.
Parasittene kan forårsake blødninger, slimdannelse
og grønnlig misfarging i muskelhinnene. Konsum av
kjøtt som inneholder Elaphostrongylus parasitter er
ikke forbundet med noen form for helsefare.

Sjukdom
Tyngre Elaphostrongylus infeksjoner kan utløse
symptomer på sjukdom. Sjukdomssymptomer ses
fortrinnsvis hos kalver utover høsten og vinteren, og
er knyttet til parasittskade i forbindelse med
utviklingen i dyrenes hjerne og ryggmarg (rein,
hjort), eller virvelkanal (elg). Vanlige symptomer er
svakhet (lammelse) i bakparten, eller generell
svakhet. Symptomene er oftest en følge av skade på
ryggmargsnervene. Reinens og hjortens
Elaphostrongylus kan også skade hjernen og
hjernenervene, og utløse symptomer på hjerneskade.
Hjerneskade opptrer ikke ved infeksjon med elgens
Elaphostrongylus. Elg som lever i områder med rein
kan imidlertid smittes med reinens
Elpahostrongylus, og i slike tilfeller vil også elgen
kunne utvikle symptomer på hjerneskade.
Sjukdomssymptomene ved Elaphostrongylus
infeksjoner kan vare i flere måneder.

LAMMELSE: Elgkalv med svakhet (lammelse) i
bakparten som følge av Elaphostrongylus infeksjon.
Elg, hjort og villrein har nær beslektede hjernemark-
parasitter, men de har hver sin.

Det er registrert store sjukdomsutbrudd knyttet til
infeksjon med Elaphostrongylus hos rein i Nord-
Norge. Enkelte år har infeksjonen forårsaket nær
hundre prosent tap av kalver i utsatte flokker.
Utbruddene har uten unntak kommet etter spesielt
varme somre, noe som har medført massiv utvikling
av tredjestadiums larver i snegl og tunge infeksjoner.
Hos elgkalver er det diagnostisert sporadiske
sjukdomstilfeller. Også hos hjort er det observert
sjukdom med sannsynlig årsak i Elaphostrongylus
infeksjon, men dyrene har blitt avlivet uten nærmere
undersøkelse. Elaphostrongylus fra rein og hjort
forårsaker også sjukdom hos sau og geit her i landet.
Videre er det observert et sjukdomsutbrudd hos
moskus på Dovre etter smitte med Elaphostrongylus
fra rein.

Infeksjoner med Elaphostrongylus synes å være av
stor betydning hos norsk hjortevilt, særlig hos
kalver. I tillegg til å forårsake alvorlig sjukdom og
tap av dyr slik en ser det ved tunge infeksjoner, er
det grunn til å tro at moderate infeksjoner kan
medføre en viss svekkelse av dyrenes kondisjon, og
dermed påvirke deres evne til å klare seg gjennom
vinteren.

VILTHELSE

Helseovervakingsprogrammet for hjortevilt (HOP)
er landsdekkande med unntak av rutinemessig
sjukdoms-rapportering som er avgrensa til utvalde
kommunar (HOP-kommunar).
   Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) er
etablert for å overvaka og dokumentera helsestatus hjå
elg, hjort, rådyr og villrein her i landet. Programmet er
eit samarbeid mellom viltstyresmaktene og
veterinærvesenet. Seksjon for vilthelse ved
Veterinærinstituttet Oslo har ansvaret for drifta. Helsa
til hjorteviltet vert kartlagt med hjelp av rutinemessig
sjukdomsrapportering ifrå 64 HOP-kommunar,
laboratoriegranskingar (sjukdomsdiagnostikk),

systematiske innsamlingar og forsking.  Lokalt vert
HOP-arbeidet utført av den kommunale viltforvaltinga i
samarbeid med distriktsveterinæren. For å få ei god
overvaking bør den som finn eit sjukt, skadd eller dødt
hjortedyr, straks melde frå til den viltansvarlege i
kommunen. I HOP-kommunane skal slike dyr fylgjast
opp og rapporterast inn til HOP-sekretariatet med ei
dødsårsak/sjukdomsårsak (diagnose). Dersom
dødsårsaka er uklar, kan HOP-kommunane få hjelp av
distrikts-veterinæren, og materiale kan sendast inn til
laboratoriegransking.  Ved mistanke om smittsam
sjukdom er det svært viktig å få gjennomført
laboratorie-granskingar. Alle kommunar og
privatpersonar kan senda inn materiale frå viltlevande
hjortedyr til gransking ved Veterinærinstituttet.

Fakta om HOP
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– Tidligere har vi ved slike offentliggøringen av den
årlige statistikken villrein-, for elg- og hjortejakta
sendt ut skriftlig informasjon, en artikkel med
tilhørende tabeller, til fylkenes viltforvaltere og
andre interesserte. Med innføringen av
Statistikkbanken på våre Internettsider vil disse
tallene være lett tilgjengelige der, og vi kommer
derfor ikke til å videreføre ordningen med utsending
av utskrifter, forteller Madli Irene Judin hos
Statistisk Sentralbyrå til Hjorteviltet.

– Adressen til Statistikkbanken er http://
www.ssb.no/statistikkbanken . Jaktstatistikken finner
interesserte forvaltere og jegere under
statistikkområde nr 10, «Næringsvirksomhet», og
underemne nr 10.04, «Jordbruk og skogbruk». Det er
også en lenke fra hver av statistikkene direkte til
aktuelle tabeller i Statistikkbanken, f.eks. fra http://
www.ssb.no/elgjakt . For hjorteviltjakt er det
foreløpig bare presentert tall over tillatt felte og felte
dyr. Fellingsprosenten kan regnes ut på grunnlag av
disse tallene. Er det tall noen savner i
Statistikkbanken, er det fortsatt mulig å ta kontakt
med oss som jobber med jaktstatistikk direkte for å
få disse, sier Judin.

Hun forteller at det ved frigiving av ny statistikk,
alltid legges ut en artikkel på den enkelte statistikks
Internettside. Her finnes i tillegg til den nevnte
lenken til Statistikkbanken, også lenke til tidligere
publiserte tall og informasjon om statistikken.

Opp gjennom årene har
Statistisk Sentralbyrå (SSB) på
Kongsvinger sendt viltforvaltere
og andre interesserte bev med
informasjon om resultatene fra
elg- og hjortejakta. Nå er det
slutt på papiret. Statistikken og
øvrig informasjon om hjortevilt
blir å finne på Internett.

De enkelte statistikker knyttet til jakt har følgende
nettadresseradresser:

● Elgjakt:  http://www.ssb.no/elgjakt
● Hjortejakt:  http://www.ssb.no/hjortejakt
● Villreinjakt:  http://www.ssb.no/reinjakt
● Småvilt/rådyr:  http://www.ssb.no/srjakt
● Jegerregisteret:

http://www.ssb.no/jegerreg
● Jegere på jakt:  http://www.ssb.no/jeja
● Registrert avgang av hjortevilt utenom

ordinær jakt:  http://www.ssb.no/hjortavg
● Registrert avgang av store rovdyr/ørn:

http://www.ssb.no/rovdyravg

NOS Jaktstatistikk
Publikasjonen Jaktstatistikk som utgis i serien
Norges offisielle statistikk (NOS) finnes også på
Internett. Adressen til NOS Jaktstatistikk er:

● http://www.ssb.no/emner/10/04/10/
nos_jakt

Den kan lastets ned i pdf-format, og tabellene er også
tilgjengelige i html-format. Alle slike html-tabeller
kan enkelt omgjøres til Excel-tabeller. Dette gjør du
ved å åpne tabellen og skrive inn «xls/» i
adressefeltet, mellom «www.ssb.no/» og resten av
adressen.
– Vi håper hjorteviltfolket finner seg til rette i
Statistikkbanken og ellers på våre Internettsider. Ta
gjerne kontakt om dere har spørsmål, sier Madli
Irene Judin.

PÅ NETT: Statistisk Sentralbyrå har utviklet en
avansert, men svært brukervennlig nettjeneste. Her
finnes nå alt SSB tidligere har sendt ut av viltstatistikk.

SSB over til nettbasert informasjon til
veillreinforvaltning og jegere
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Av PER JORDHØY,
ROY ANDERSEN
OG OLAV STRAND

For forståelsen av de økologiske prosessene i naturen er langsiktighet
et nøkkelbegrep. Overvåkningsprogrammet er et verktøy for nettop å
fange opp langsiktighet og variasjoner. Dette styrker kunnskapen om
bestandenes utvikling og tilstand. Selv om reinen hører til blant
hjorteviltet, er dens økologi og tilpasninger forskjellig fra rådyr, elg og
hjort. Et liv i flokk, karrig ”matfat” og omfattende vandringsmønster er
særegne trekk for fjellets horteviltart. Her kan du lese mer om resultater
fra tellingene i 2002.

Rapport fra
villreintellingene

 i 2002

Villreindelen av overvåkningsprogrammet:

NØKKELFAKTOR: Fjelljegeren er en nøkkelfaktor i villreinforvaltningen. (Foto: Per Jordhøy)
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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, 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 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 alderssammen-
setningen 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

Langsiktighet er av vital
betydning i økologisk
forsknings- og overvåknings-
sammenheng. Vår største
villreinbestander har vært
underlagt kontinuerlig
overvåkning etter samme
metodikk siden rundt 1980.

Det er viktig å følge  opp disse
seriene, slik at en til enhver
tid har gode holdepunkter om
bestandenes utvikling og
tilstand.

Overvåkningsprogrammet for
hjorteviltbestander startet i
1991 og den første 5-års-
perioden ble oppsummert i
1995. (Jordhøy et al. 1996)
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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
Kalvetellingene
Værforholdene i kalvetellingsperioden (juni-juli) var
i år vanskelige selv om sommeren generelt var
preget av fint og stabilt vær. Det lyktes imidlertid å
få gjennomført vellykkede tellinger i alle områder
med unntak av Snøhetta Vest.

Fotografering av flokkene skjedde fra småfly eller
helikopter ved bruke av en vanlig SLR speilrefleks
kamera med en zoom 70-200mm (f-2.8) linse og
Kodachrome 200 lysbildefilm. På Hardangervidda
ble det i år for første gang brukt et digitalt
speilreflekskamera med samme type zoom linse (se
avsnitt om Hardangervidda).

PÅ HØYDEN: Storbukk på høyden av sin karriere. (Foto: Per Jordhøy)

Forelhogna
6. juli det fløyet systematisk over området
Gjersjøhøgda, Rundhøa, Ravaldslettfjellet,
Eventjønnhøa, Hestfjellet, Sandfjellet og Bratthøa.
Det ble funnet flere mindre flokker samt en store
fostringsflokk (FH1) i Bratthøa. Antall lokaliserte
dyr ble vurdert å være i minste laget samtidig som
tordenvær og regn gjorde videre søk denne dagen
umulig. Det ble således gjort et nytt forsøk på
kalvetelling den 8. juli. Det ble da fløyet over de
samme områdene og funnet 9 flokker (FH2-FH10
på figur 1 – se neste side), men den store
fostringsflokken fra 2 dager tidligere ble ikke
funnet. Det ble etterpå bekreftet at denne stod i
området Orvilldalen-Hognan, et område som ikke
ble undersøkt denne dagen. Denne flokken er derfor
lagt til de 9 flokkene funnet den 8. juli. Til sammen
utgjorde dette 2112 dyr. (Forts. neste side.)
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Snøhetta
I Snøhetta øst ble det funnet 5 fostringsflokker i
områdene Nystuguhø, Kaldvellegga og Hesthågåhøa.
I tillegg ble en bukkeflokk observert i Nystugudalen.
Til sammen ble det funnet 950 dyr. Se figur 2 for
flyrute og funn av flokker (SH1-SH6) i området.

I Snøhetta vest var det ikke forhold for kalvetelling
i den mest aktuelle perioden. Først ut i august da en
finværs-periode satte inn, var det mulig å forsøke
med kalvetellingen i dette området. I mangel av
andre alternativer ble det benyttet et microfly for å
prøve å få en oversikt over noen av flokkene og for å
vurdere om kalvetellingen lot seg gjennomføre i
dette området såvidt sent på sesongen. Et begrenset
søk i områdene omkring Stordalen avslørte raskt at
dyrene stod veldig spredt og de fleste av ”flokkene”
bestod av 2 til 8 dyr. Tidligere om sommeren er
fostringsdyrene vanligvis fordelt på adskillig færre
og større flokker. Pga. disse forholdene ble det ikke
gjort flere forsøk på kalvetelling i dette området. Det
hadde vært ønskelig med en vellykket telling her i år,
da dette er tredje året på rad at vi har mislyktes med
kalvetellingen her.

Knutshø
Området mellom Fundin og Drivdalen ble
systematiske avsøkt fra flyet. Overskyet vær og
regnbyger gjorde at fostringsflokkene ble oversett
ved første tur. Da ingen dyr ble funnet i første
omgang fløy vi på nytt over området under noe bedre
lysforhold og fant denne gangen dyrene (2
fostringsflokker og 1 bukkeflokk) nokså raskt i
området omkring Finnshøa. Til sammen 1193 dyr ble
funnet. Se figur 2 for flyrute og lokalisering av
flokker (KN1-KN3) i området.

Rondane Sør
Det ble avtalt kalvetelling i Forelhogna denne dagen
men ugunstige værforhold her og gode forhold lengre
sør medførte endring i planene og det ble derfor
fløyet i Rondane Sør denne dagen. I området mellom
Rv27 og Friisveien ble det raskt funnet 6 flokker i
området omkring Svuluhøgda. Til sammen var dette
1570 dyr. Ytterlige søk mellom veiene ble derfor ikke
gjort. I de sørlige områdene ble det i år funnet en
fostringsflokk på snaue 243 dyr på ei myr sør for
Myklebysjøen. Se figur 3 for flyrute og lokalisering
av flokker (RS1-RS7) i Rondane Sør.

Rondane Nord
I forbindelse med kalvetellingen i Rondane Sør den
30. juni ble det fløyet i sørlige deler av Rondane
Nord (mellom Rondane-massivet og Rv27). Det ble
her funnet en fostringsflokk. Tidsnød gjorde at de

Figur 1. Flyrute under kalvetelling i Forelhogna. Lokaliserte
flokker er angitt som kvadrat (bukkeflokker) og trekanter
(fostringsflokker) og nummererte fra FH1 til FH10.

Figur 2. Flyrute under kalvetelling i Snøhetta Øst og Knutshø.
Lokaliserte bukkeflokker er angitt som kvadrat og fostringsflokker
som trekanter. SH1 til SH6 i Snøhetta og KN1 til KN3 i Knutshø.

Figur 3. Flyrute under kalvetelling i Rondane Sør.
Lokaliserte flokker er angitt med trekanter
(fostringsflokker) og nummererte fra RS1 til RS7.
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øvrige aktuelle områdene i Rondane Nord ikke ble
avsøkt denne dagen. Først den 6. juli lyktes det å
fullføre kalvetellingen her. En større fostringsflokk
ble da funnet i Foksådalen. Til sammen ble det
funnet 1175 dyr under kalvetellingen her i år. Se
figur 4 for flyrute og lokalisering av flokker (RN1-
RN2) i Rondane Nord.

Figur 4. Flyrute under kalvetelling i Rondane Nord. Lokaliserte
flokker er angitt med trekanter (fostringsflokker) og nummererte
fra RN1 til RN2.

Vårkveld på Dalsida i
Snøhettaområdet. (Foto: Per

Jordhøy)

Hardangervidda
Forut for kalvetellingen ble de radiomerkede
simlene på Hardangervidda lokalisert. Ved hjelp av
disse merka dyrene ble konsentrasjonen og
hovedtyngden av fostringsflokkene funnet.
Nytt av året på Hardangervidda var at
fostringsflokkene ble fotografert ved hjelp av et
digitalt speilrefleks kamera (Nikon D100). Dermed
fikk vi også testet om bildekvaliteten var
tilstrekkelig til dette formålet, noe de viste seg å
være. Den største fordelen er at bildene er klare til
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øyeblikkelig og resultatene kan dermed presenteres i
løpet av kort tid. Tradisjonell metode (bruk av
Kodachrome 200 lysbildefilm som må fremkalles i
Sveits) tar ofte 2-3 uker. Fordelen med å ha bildene
og resultatene klare i løpet av svært kort tid gjør at
det er mulig å gjennomføre ei ny telling i løpet av
kort tid dersom tellingen blir vurdert som mislykket.
Det er også mulig å justere kontrastomfang og
skarphet av bildene forut for opptellingen.
Flokkene på Hardangervidda ble funnet sør for
Kvennavassdraget med hovedtyngden i området
Bynuten, Bjønnaskallen og Dvergsmednutan.
Kalveandelen var i år over 50%.

Setesdal Ryfylkeheiene
Usikkerheten omkring stamme-størrelsen i Vestheia
gjorde at villreinutvalget ønsket å kombinere årets
kalvetelling med en form for minimumstelling i
området. For å kunne gjennomføre dette måtte
tellingen fordeles over 2 dager. Ustabilt vær utover i
juli gjorde at tellingen ikke kunne gjennomføres før
etter midten av juli. Foruten registreringene fra
helikopteret ble det også brukt folk på bakken
plassert på strategiske steder i terrenget.
Tellemannskapet i helikopteret hadde radiokontakt
med de fleste av observatørene på bakken som skulle
veilede tellemannskapet i helikopteret for å finne
flokker som i første omgang ble oversett fra
helikopteret. I tillegg viste det seg at fire av simlene
radiomerket på Hardangervidda sist vinter befant seg
i Nordområdet. Posisjonene fra flypeiling kort tid

forut for kalvetellingen var av stor nytte.
Den første dagen ble tellingen gjennomført over

Nordområdet. På tross av gode værmeldinger ble det
etter hvert klart at forholdene ikke var optimale.
Temperaturen var ikke høy nok til at dyrene stod i
høyden (på breene) og det lå tjukk skodde over de
vestlige delene av Nordområdet. De områdene som lå
”skoddefritt” ble godt undersøkt, men de fleste av de
lokaliserte dyrene ble funnet i området helt opp mot
”skoddekanten”. På grunn av forholdene ble det ikke
fløyet så mye som tiltenkt i området. Til sammen ble
det funnet 6 flokker i Nordområdet på til sammen
473 dyr.

En del av bakkemannskapet i Sørområdet tok seg
inn i området allerede dagen forut for tellingen her.
Det ble da registrert blant annet 2 større flokker
(henholdvis ca. 230 dyr og ca. 450 dyr) og noen
mindre flokker denne dagen. Disse hadde vi
forventninger om å finne da vi fløy over dette
området den påfølgende dagen. 10 mindre flokker
ble funnet (hovedsakelig bukkeflokker) spredt i
terrenget foruten 2 fostringsflokker. Den ene på 96
dyr og den andre på 543 dyr. Ut i fra observasjonene
er det grunn til å tro av den større flokken på ca. 230
dyr observert dagen før ikke ble funnet samt at noen
småflokker ble oversett i det området det ble fløyet,
tross svært systematisk søk i området. Forholdene i
Sørområdet på tellingsdagen var gode over hele
området, men temperaturen var ikke så høy som
ønskelig, med tanke på å finne dyrene i høyden og på
breene. Til sammen ble det funnet 699 dyr her. Se
figur 5 for flyrute og funn av flokker (SR1-SR18) i
Setesdalsheiene.

Strukturtellinger
Gjennomføring og kommentarer
Det ble i 2002 gjennomført strukturtellinger i alle
områdene som inngår i overvåkings-programmet.
Fra 2 områder var det for lite materiale til å
kunne beregne strukturen. Ellers er
datagrunnlaget bra og resultatene er vist i tabell
2. Tellingen i Rondane-regionen foregikk på
vinteren som tidligere år.

Forelhogna
Det ble gjennomført strukturtelling i ovennevnte
område 21-23.09.2002. I tillegg til undertegnede
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 ca 964
dyr, fordelt på 6 flokker. Flokkene ble funnet i
traktene rundt Store og Lille Hiåsjø, samt i
Haukfjellet. Sammenligner vi med 2001-tellingen, er
verdiene på kjønns- og aldersfordelingen rimelig lik.
Materialet er relativt stort og skulle kunne gi en god
indikasjon på strukturen i stammen.

Figur 5. Flyrute under kalvetelling i Setesdals
Ryfylkeheiene. Lokaliserte flokker er angitt med kvadrat
(bukkeflokker) og trekanter (fostringsflokker) og
nummererte fra SV1 til SV18.
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Rondane
Det ble i perioden 14.03-17.03.2002 gjennomført
strukturtelling i Rondane. Tellemannskapet bestod
av Fjelloppsyn Amund Byrløkken (ansvarlig RS),
Lauritz Dalbakk, Erik S. Winther, Rannveig
Helgesen, Trond Toldnes (ansvarlig RN), Asgeir
Myhrmoen, og Per-Erik Sannes. I Sør-området ble
de to største flokkene (fostringsflokker) funnet i hhv.
Sulebergshøgda og Storfjellet. Dyra i Nordområdet
ble opptalt i samme tidsrom (Vuludalen og
områdene nord og vest for Rv27). Det ble funnet en
stor fostringsflokk i Sletthø-området og to mindre
fostringsflokker i hhv. Gravhø og Geitsida. En større
bukkeflokk ble funnet i Kuva. Mange av flokkene
var lokalisert på forhånd, noe som var svært
tidsbesparende. Årets telling vurderes som vellykket.

Snøhetta Vest
Det ble i perioden 14.03-17.03.2002 gjennomført
strukturtelling i Snøhettaområdet. Den 2. oktober
gikk Roy Andersen og Lars Børve inn i området
Miutjønntelet og Vangsbotn fra Aursjøen. På grunn
av mye vind fra nord og vest de siste 3 uker fant vi
det sannsynlig at flokkene ville stå i dette området
under brunsten, men ingen tegn til aktivitet ble

Område Dato K/100S Flokker N S/U K B
Forelhogna 06.+08. juli 56,51 10 2112 1037 586 489
Knutshø 08. juli 58,68 3 1193 726 426 41
Snøhetta Øst 08. juli 47,15 6 950 632 298 20
Rondane Nord 29.+06. juli 43,35 2 1175 819 355 1
Rondane Sør 29. juni 47,62 7 1813 1220 581 12
Hardangervidda 18. juli 53,15 8 4823 2096 1114 1613
Setesdal Ryfylke-
heiene Sør 18. juli 44,77 12 699 449 201 49
Setesdal Ryfylke-
heiene Nord 17. juli 39,66 6 473 295 117 61

Tabell 1. Resultater fra kalvetellingene 2002. K/100S =
kalv pr. 100 simle/ungdyr, N = totalt antall dyr funnet
ved tellingen, S/U = simle/ungdyr, K = kalv og B = bukk.

funnet. Den 3. okt gikk samme mannskap i området
Merrabotn, Ynsjbotn og Kvithø. Heller ikke her ble
det ikke funnet tegn til aktivitet. I løpet av disse 2
dagene ble de områdene der flokkene tradisjonelt
har holdt til under brunsten undersøkt, men uten
resultat. Den 4. oktober gikk Jon Nørstebø , Lesja
Fjellstyre, inn i området Sandgrovbotn og omegn.
Her ble det kun observert 1 voksen bukk. Den 7.
oktober gikk Roy Andersen inn i området Storflået
og Røyrhøa. I løpet av helga var det kommet ca. 2
cm snø i fjellet og det ble her funnet spor etter en
mindre flokk (10-20 dyr) samt en del spredte spor
etter enkelt dyr (bukk). Kun en voksen bukk ble
observert og den hadde allerede felt geviret. Tell-
ingen i Vestområdet betraktes i år som mislykket.
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Snøhetta øst
Den 8. okt ober gikk Lars Børve inn i Skamsdalen
og oppi Grashøi for å observere mot Leirsjøtelet.
Samtidig gikk Roy Andersen inn i Åmotsdalen fra
Sæterfjellet. Ved Leirsjøen ble det kun observert 1
voksenbukk. I Åmotsdalen ved Veslesætertangen
derimot ble det funnet 2 større flokker som det lyktes
å telle opp. I tillegg ble det observert en flokk opp
mot Gråhøin/Urdvassbekken i skumringen om
kvelden fra Jervbua. Den 9. oktober fortsatt Roy
Andersen innover på vestsida av Åmotsdalen forbi
Såta, Langvatnet til Gråhøgda og tilbake vest for

Langvatnet over Gråhøin til Jervbua. Spor etter
flokken observert i skumringen i går kveld ble fulgt
langt borti Gråhøgda før forsøk på å finne den igjen
ble oppgitt. Det ble observert noen få ”nye” dyr i
løpet av dagen. Samme dag gikk Jon Nørstebø oppå
Grisunghøi og speidet ned mot Grøndalen uten at det
ble observert dyr her. Totalt ble ca halvparten av
bestanden funnet og opptalt og den registrerte
strukturen avviker lite fra foregående år.

Knutshø
Tellinga ble utført av Odd Enget (Folldal fjellstyre),
Ingolf Røtvei og Tord Bretten (Oppdal
bygdealmenning) 10.10 og 11.10.02. Det ble funnet i
alt 6 flokker i området. Den største flokken ble
funnet i Drotningdalen (336 dyr). Vel 1/2 av stammen
ble talt opp og tellinga betraktes som vellykket og
resultatene gir derfor en god pekepinn på
sammensetningen i den stående bestanden i Knutshø.

Setesdal-Ryfylkeheiene
Det ble gjort tellingsforsøk i både Sør- og
Nordområdet 3.10. Sjur Johan Vatnedalen var
ansvarlig koordinator for tellingen. Helikopter ble
brukt til å lokalisere dyra for å effektivisere tellingen.
I tillegg hadde en ute bakkemannskap. Totalt ble det
funnet og strukturtalt 145 dyr. Dette er klart for lite
materiale som beregningsgrunnlag for strukturen i
bestanden. Dette villreinområdet er kanskje vårt mest
krevende område med tanke på strukturtelling, pga
kupert landskap og stor utstrekning.

Hardangervidda
Årets strukturtelling ble gjennomført i perioden 7-
14.10. Med på tellinga i år var Jon Mårdalen og
Svein Erik Lund fra villreinutvalget, Magne
Hallanger og Bjørn Haugen fra Hardangervidda
Fjelloppsyn og Olav Strand fra NINA. Forholdene
ved årets telling var relativt vanskelige, og både
værforhold og den store spredningen på dyra var en

Villreinområde N K S B1 B2 B3+
Forelhogna 964 19 44 9 7 22

Knutshø 746 26 43 9 7 15

Snøhetta øst 556 22 42 11 11 14

Rondane 4113 25 *55 *20

Hardangervidda 1151 21 ****43 14 22

Svalbard** 532 7 40 12 ***38

Tabell 2.
Strukturtellinger i 2002.

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.
* Bukk 2.5 år og 3.5 år+ er slått sammen; simle og ungbukk er slått sammen.
** Av opptalte dyr er 3% ubestemt (alder og kjønn)
*** Bukk 2.5 år og 3.5 år+ er slått sammen
**** Simle og ungbukk er slått sammen
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Den nye
slaktekniven
VIPS cut  er en nyutviklet slaktekniv for slakting av alt større
vilt. Med sin geniale konstruktsjon og bruksmåte gjør den all
slakting enklere, sikrere og raskere.

Supplert med minimal bruk av egen kniv åpnes vom og skinn,
mellomgulvet fjernes og de indre organene tas ut på et
minimum av tid – uten fare for kutt i egne figre, tarmer, vom
eller i indrefileten! Langt enklere enn noe annet slakteverktøy.

VIPS cut føres av jakt- og utstyrsforrretninger. På internettsiden
kan du også bli grundig kjent med, samt kjøpe en meget
illustrativ video/CD om bruken av “verdens letteste tungvekter”.

Ta en titt på internettsiden
www.vipscut.com og bli
bedre kjent med denne lille
nykommeren som scorer full
pott: Seks reinsdyr i testen til
Jeger Hund & Våpen. På
hjemmesiden kan du også
se vår nyutviklede drev-
vester og armstrikk i
fluoriserende orange. Disse
selges direkte fra nett-
butikken – uten fordyrende
mellomledd. Tenk sikkerhet
for deg og dine jakt-
kamerater. Det gjør vi!

VIPS cut

www.vipscut.com

VIPS cut AS
Postboks 63

N-3832 Lunde
Spør etter VIPS cut hos din sportsforhandler.

utfordring. Vi fant dyr spredt i området mellom
Meinsvatnet i øst og Olavsdalen / Nasanutane i
vest. Totalt ble det talt opp 1151 dyr i 14
flokker. Årets strukturtelling viser at vi nå har
ca 43% simler og ungdyr i bestanden. Dersom
vi forutsetter en kalvetilvekst på ca 55 kalver /
100 simler og ungdyr gir dette en forventa
vekst i bestanden på ca 24% neste år.

Svalbard
Det ble i perioden 29.07.-02.08.2002 utført
strukturtelling og registrering av kadavre langs den
faste overvåkningstraseen. Tellingen, som foregikk
fra bakken, ble gjennomført av Per Jordhøy, NINA,
Erik S. Winther (Rondane villreinområde) og
Sigmund Holte (Hardangervidda villreinområde).
Det ble benyttet håndkikkerter og spotting scope
(Swarowski HP 20x60). Det ble det registrert
mange kadavre på

SOPPJAKT: Reinsdyr på soppjakt i
fjellbjørkeskogen. (Foto: Per Jordhøy)

strekningen i år. Den siste vinteren var ugunstig
for reinen, med massiv nedising av beitene som en
kan ha her enkelte år. Vi ser da også at
kalvetilveksten i 2002 er lav (antall kalv/simle). I
tillegg til de vel 50 kadavrene vi oppsøkte ble det
observert ca 100 i synsavstand fra traseen.
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I det meste av etteristiden har villreinen vært en
avgjørende ressurs for bosettingen i vårt land og
Skandinavia forøvrig. Som natur- og kulturarv har
villreinen derfor en spesiell plass i mange
nordmenns bevissthet. Bernkonvensjonen slår da
også fast at Norge har et spesielt ansvar for denne
arten.

Miljømyndighetene har lenge påpekt de økende
truslene mot villreinen og tilhørende leveområder i
Norge. Dens nomadiske levesett betinger tilgang til
store uforstyrrede fjellarealer. Fragmenteringen i
villreinens leveoområder fortsetter likevel bit for bit,
som følge av press fra ulike utbyggingsinteresser
med fjellet som målfaktor. Inndelingen i en rekke
forvaltningsområder gir en antydning om hvor
oppstykket villreinens leveområder idag er blitt. For
å dokumentere denne utviklingen finnes det mange
innfallsvinkler. I dette prosjektet ville vi se på hvilke
muligheter en kartlegging av de forhistoriske
sporene gir oss, i et tverrfaglig samarbeid mellom
NINA og NIKU.

FORMÅL OG PROBLEMSTILLING
Innsamling, tilrettelegging og en mer aktiv bruk av
denne kunnskapen kan bli et viktig verktøy for å
kunne gi villreinen et bedre vern i framtida. Den vil
kunne gi oss langt bedre holdepunkter for tolkning
av artens tidligere totalbruk av den skandinaviske
halvøya, herunder forståelsen av dynamikken i
denne arealbruken. Den vil også kunne gi økt
kunnskap om sameksistensen villrein/menneske opp
gjennom historien. Her er ressursens lokalisering – i
dette tilfelle villreinen – som grunnlag for
bosetningsstruktur og sosial organisering et
interessant aspekt (drift og vedlikehold av
fangstsystemene krevde utstrakt samarbeid og
koordinering). Kanskje oppbyggingen av denne
sosiale strukturen kan følges helt inn i vårt
sosialdemokratiske samfunn?

TILNÆRMING OG ARBEIDSMÅTE
Mange arkeologer og viltforskere har gjennom
tidene studert og kartlagt gamle fangstanlegg i
fjellet. Vi har framskaffet en tilnærmet totaloversikt

Per Jordhøy, NINA - Norsk institutt
for naturforskning
Kari Støren Binns, NIKU - Norsk institutt
for kulturminneforskning.

Nasjonal kartlegging av
fangstkulturen i fjellet
I samarbeid med en rekke institusjoner og enkeltpersoner har NINA og

NIKU satt i gang kartleggingen av fangstanlegg i fjellet. Prosjektet

startet på Dovrefjell, der det nå er registrert dobbelt så mange

dyregraver som de man tidligere har visst om.

DOVREFJELL: Dovrebarrieren med kjente dyregraver,
gravrekker, andre aktuelle kulturminner og antatte,
tidligere hovedtrekkorridorer på Dovrefjell.
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over dette materialet. Det
foreligger i svært variert form
og kvalitet, men har stor
nytteverdi - om enn i ulik grad. Oppbygging av
kontaktnett og utvikling av en god standard
registreringsprosedyre har vært en sentral oppgave i
starten av dette samarbeidsprosjektet. Denne skal
kunne brukes av feltmedarbeidere (lokale
kompetansepersoner) i ulike deler av landet. Disse
medarbeiderne skal være prosjektets forlengede arm
utad og formidle resultater og kunnskap fortløpende
innen sine lokalsamfunn.

HVA ER GJORT HITTIL
Vi har prioritert å starte med et av Europas største
massefangstanlegg for  rein, som strekker seg over
Dovrefjell, fra Dombås til Kongsvold. Dette har vi
gjort fordi vi antok at det framfor noe annet anlegg
ville kunne vise omfang og struktur på tidligere
storskalatrekk mellom sesongbeiter. Denne
antagelsen bygger på den kunnskapen som er kjent
gjennom en rekke tidligere publiserte arbeider fra
Dovre-Rondaneregionen. Eksempelvis har Bart
(1996), Mikkelsen (1994) og Weber (1994) kartlagt
og studert massefangstanlegg for rein i Rondane og
hvordan utnyttelsen av fjellets ressurser ble
organisert her i tidligere tider. Likeså har Mølmen
(1978 og 1995) kartlagt fangstsystemer i
Snøhettaområdet og Knutshø. Binns et al. (1995), og
Jordhøy (2001) har for eksempel studert forhold
rundt fangstrelaterte steinalderboplasser, mens
Farbregd (1991) og Alterskjær (1978) har studert/
registrert løsfunn innen Snøhettaområdet.

Storskalatrekkene over Dovrefjell er i dag helt
opphørt som følge av menneskeskapte barrierer.
Tidligere var det kjent mellom 400 og 500
dyregraver over denne aksen. Våre nye
registreringer har hittil avdekket totalt ca. 1000
dyregraver her. Dette viser at anlegget har langt
større dimensjoner enn tidligere antatt og bekrefter
ytterligere hvilke begrensinger villreinen har blitt
utsatt for i moderne tid.

TYPISK jordgropgrav fra
gravrekka over Dovrefjell.

Endre Hage (lokal registrator
og feltmedarbeider) registrerer

mål, beliggenhet osv.
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Herrene Johan Trygve Solheim, Kåre Vidar Pedersen
og Per Klaesson skal ha all ære av boka ”Hjort – fra
Hode til Hale” som kom på markedet sist vinter.

God kunnskap om hjort har vært en mangelvare i
norsk viltlitteratur gjennom en årrekke, og det har
vært en av flere manglende deler av en svært
haltende hjorteforvaltning. Hjorten har stadig mange
hemmeligheter godt bevart, men lite av kjent
kunnskap om den norske hjorten har gått forfatterne
forbi.

En historisk tilbakeblikk forteller om artens
utvikling og egenart, og om etableringen og
framveksten i vårt norske landskap. De siste tiårene
har hjortebestandene våre nærmest eksplodert, og
stadig nytt land legges under hjortens klauver. Under
”miljø til besvær” berører forfatterne sentrale
utfordringer i dagens hjorteforvaltning – hvordan

En lekker bok om hjort med masse
opplevelse og lærdom å formidle

endre en avskytning som gjør at det neste ikke finnes
bukker eldre enn 3 ½ til 4 ½ år tilbake! Hvorfor
varierer vekter fra glisne til tette bestander, fra sør til
nord og kyst til hei?

Leserne gis en grundig innføring i hjortens biologi,
sanseverden , adferd, reproduksjon og død. Men vi
presenteres også for de store utfordringene
hjorteforvaltningen står overfor – ikke som følge av
dårlig lovverk, men først og fremst manglende mål
for og innsikt i hjortebestandene. Ansvarsdeling og
god rolleforståelse mellom rettighetshavere og
kommunen er sentralt, og ikke minst godt organiserte
enheter i førstnevnte gruppes regi.

Av Tor Punsvik

Viltforvalter Tor Punsvik og dekanus ved Høgskolen
i Hedmark Torstein Storaas har gitt si tredje bok om
vilt og viltforvaltning. Den første, ”Viltforvaltning”
kom i 1996. Den neste heter ”Den gode jakta” og er
ei håndbok om jegeretikk og jaktmoral. Og nå har de
skrevet om landskapsøkologi. Dette er en ung men
ganske omfattende vitenskap. Det er læren om
naturens samspill som foregår i det store rom,
landskapet. Her er naturlige prosesser så vel som

menneskelige inngrep en del av landskapet.
Landskap og landskapsøkologi er altså en bredere og
mer åpent begrep enn begrepet økosystem.

La oss slå fast: Dette er ei god bok, en nyttig
innføring i et svært omfattende fagområde. Det er
godt gjort å skrive noe meningsfylt om emnet på
fattige 250 sider. Teksten blir derfor til sine tider litt
summarisk. Det innebærer igjen enkelte utsagn kan
bli litt for kategoriske. Den som leser boka, skal
derfor ha rimelig god innsikt i generell viltøkologi
for å få fullt utbytte av den. Det bør studenter i
viltøkologi ha, og derfor vil de også ha nytte av
denne boka, som trolig blir pensum for en rekke
studenter i åra framover.

Det er naturligvis fristende å plukke på detaljer og

«Viltet i landskapet» – ny bok
om vilt og landskapsøkologi
Av Hans Haagenrud

«Hjorten har stadig mange
hemmeligheter godt bevart,
men lite av kjent kunnskap
om den norske hjorten har
gått forfatterne av denne
boka forbi...»
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Markedets etterspørsel etter hjortekjøtt er langt

større enn vi klarer å dekke i eget land.
Hjorteoppdrett har lang tradisjon, men det var først
på slutten av sekstitallet de første internasjonale
moderne hjorteoppdrett så dagens lys. Tyve år
seinere var også norske anlegg oppe og gikk, og i
dag finnes her 43 private anlegg.  At
hovedforfatteren har sittet i ”førersetet” i norsk
hjorteoppdrett i mange år bidrar til en grundig
innføring i temaet, muligheter og utfordringer.

Jeg oppfatter jakt å bestå av tre faser; overlisting,
avliving og bruk av viltet. Forfatterne har på en god
måte fanget opp disse viktige elementene. Hjortejakt
i utmark er ikke for pingler, og suksess krever både
kompetanse og tålmodighet. Ulike jaktformer, med
og uten hund presenteres. Gjennom godt fortalte
fortellinger gis et bilde av hvordan jakta arter seg,
egnet for den som mentalt drømmer seg med eller
ønsker å supplere egen erfaring.

Etter skudd skal en verdifull råvare slaktes og
foredles, også dette dekker boka svært godt.
Avslutningsvis veileder høyt skattet
kjøkkenekspertise leseren inn i gastronomiske
muligheter som fikk min spyttsekresjon til å renne i
strie strømmer. Bon appettit!

Boka er beriket av mange svært gode fotos, som
forsterker innlevelsen i stoffet. For de som allerede
er engasjert av dette staselige dyret, eller kan tenke
seg å bli det, er boka et funn som anbefales på det
sterkeste!

Johan Trygve Solheim, Kåre Vidar
Pedersen og Per Klaesson:
«Hjort – fra hale til hode»

Landbruksforlaget og
 Stiftelsen Norsk Hjortesenter

232 Sider.

være litt slem mot forfatterne. Det bør en anmelder
kunne unne seg, for eksempel fastslår forfatterne på
side 187 at bever er et tiltalende dyr. Det må bety at
det finnes utiltalende, usympatiske og slemme dyr.
Slikt bør ikke objektive fagfolk servere!. Likeledes,
når de trekker inn Gud som utøvende rypeforvalter,
burde de kanskje først stille spørsmålet om ”Guds
eksistens”? Vi er heller ikke enig i alle betraktninger,
men det får stå for vår regning. For øvrig takker vi
for boka som vi har lest med stort utbytte.

Tor Punsvik og Torstein Storaas:
«Viltet i landskapet»

Lærebok og veileder
i landskapsøkologi.250 sider

Vi har tyvtittet litt i boken «HJORT OG
HJORTEJAKT I NORGE» som kommer ut på
Naturforlaget nå i sommer.  Boken er skrevet av
biologen Erling L. Meisingset fra Tingvoll på
Nordmøre.
Fra viltnemnder og lokal forvaltning har det lenge
vært etterlyst at de som har arbeidet aktivt med
hjorteforskning måtte komme med en bok som
formidlet den kunnskap som fantes om hjort.  På
mange måter ser det ut til at vi har fått det nå. Erling
Meisingset har studert under og arbeidet sammen
med nestoren i norsk hjorteforskning de siste 30
årene, Rolf Langvatn.  Og han har tydelig fått dele av
hans kunnskap.
Boken er delt i fire deler: Hjortens opprinnelse og
innvandring, biologi som er den tyngste delen, jakt
og til slutt forvaltning.  Meisingset er bygdegutten
med mye praktisk jakterfaring som evner å se hjorten
fra den vanlige jegers ståsted, men samtidig
forskeren som har en analytisk tilnærming til de
biologiske problemstillingene.
Er det noe vi savner så er det en ennå bredere
gjennomgang av hjortens forhold til sitt eget
beitegrunnlag. Kanskje for hjortens ve og vel, men
mer med tanke på biologisk mangfold og på
skadesituasjonen i skog- og jordbruk.
Etter at det de siste årene har kommet gledelig
mange, eller mange gledelige bøker om hjort, er det
bra at Erling Meisingset og Naturforlaget nå kommer
med det som ser ut til å bli fagboken om hjort i
Norge.

Av Vidar Holthe

Faglig solid om
hjort og hjortejakt
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På 1800-tallet kom det mange rike engelskmenn for å
jakte villrein i Norge. De hadde gjerne med seg lokale
hjelpere som kjentmenn og for å bære utstyr. Disse
fastboende ”assistentene” hadde nok ymse opplevelser
på fjellturer med aristokratiske og lite fjellvante
herregårdsjegere. Dette framgår også tydelig av ei
jakthistorie fra Eikesdalen i Snøhettaområdet,
gjenfortalt av den kjente jegeren Trond Utigard først
på 1930-tallet. Hendinga stammer antagelig fra sist på
1800-tallet og er publisert i Den Norske Turistfor-
enings årbok for 1933. (Intro ved Per Jordhøy.)

Trond Utigard forteller: «At jagt og fiskeri hadde meir å
segja for eikesdølerne i gamle dagar enn no, er lett å
skyna. Den skrinne steinute jordi var tung å driva, og stor
avlinga fekk dei vel heller ikkje ut av ho med treråke og
treplog. Men Auraelvi var kvar sumar og haust full av
laks og sjøaure, og uppe på fjelli på båe sidor av bygdi
gjekk villreinen i store flokkar. Kvar gard hadde teine og
sløe i elvi, og dei fanga ofte so mykje fisk at dei vart leid
av fiskeri og fiskemat, tok dei til fjells. Der hadde dei
dyregraverne sine, oftast so nere bygdi at dei kunde gå
upp og ned same dagen. No er desse reinsdyrgraverne
halvfulle med stein og grus og yvervaksne med vier og
mose; men endå kann ein likevel sjå korleis alt hev vore
laga. Var det ikkje dyr i graverne når eikesdølen kom og
skulde sjå etter, gjorde han graverne godt istann og tok så
til å jaga. Og han gjorde ikkje lang svingen fyrr han fekk
ein eller annan flokken til å springe seg burtpå. Ja, det var
den gongen. No er alt umsnutt. Kilnøter og kastnøter hev
øydt laksen og sjøauren, so no er det ikkje kvart år me
kann få smaka slik fisk, og dei moderne riflorne og
tamreinfinnarne hev øydt villreinen – so umtrent. No hev
me dei tvo-tri siste åri vore kvitt tamreinen i vore fjell, og
samstundes hev villreinen vore totalfreda. Det er
merkjelegt kor snart villreinen økslar seg att når han fær
nokre års pusterum. Siste sumar var her set fleire flokkar
med villrein inne på vidderne.

Engelskmannen Jeps
Villreinjagti hev frå gamalt til den seinste tid vore drive
årvisst i Eikesdal når det ikkje hev vore totalforbod, og
mang ei snodig soga vert fortalt um vinterkveldarne når
folket samlast kring åren. Ei av desse sogorne skal eg her
atterfortelja.

Jau, segjer Hans, det var det året eg fylgde engelsk-
mannen, Jeps, etter reinen inne ved Langtjønna. Det var
mykje til snodig kar den engelsmannen. Han vilde ha tvo
klyvhestar med. Han vilde klyvja ned kjøtet av dei
reinsdyri han skaut, sa han, og senda det til Molde å selja
det. Ja ha, sa eg; men det er no vel best likevel fyrr Dykk
leigar øykjer og folk til det, å sjå etter um Dykk fær
skjota noko? Det er ikkje alle som går på reinsjagt som
treng klyvhest for å få ned reinkjøtet dei hev fenge. Ofte
kjem dei til bygdar att utan å ha skote noko. Han likte
ikkje dette, men han gav seg likevel, meddi han meinte at
eg kunde springa heim etter hestar når dyri var skotne. Ja
vel, meinte eg, det skulde eg nok.

Han hadde stor utreidnad med og millom alt det andre
og ei stor kasse med whisky. Skal du drikka upp all
whiskyen medan du er i fjelle, så neimen um du treng
klyvhestar til reinskjøtet, tenkte eg, men eg sa no ikkje
noko.

Ville liggja eit par timar til...
Fyrste dagen me gjekk på jagt skulde me vera tidleg ute.
Det er alltid best å vera ute tidleg fyrste dagen, for finn
ein rein då, er han ikkje skremd og er god å stilla. Eg var
derfor uppe klokka tri um morgonen og kokte kaffi og
gjorde istann. Og so gjekk eg inn i teltet til Jeps og
vekkte honom. Han spurde kva klokka var; men då han
fekk høyra at ho ikkje var meir hell fire, sa han at han
vilde liggja eit par timar til. Eg freista få han til å skyna at
skulde me ha von um å skjote, måtte me vera tidleg ute,
elles kom andre skyttarar fyre oss. Men han meinte at det
nytta ikkje å skjota reinsdyr um natti. Kvar tid til sitt
bruk, sa han. Eg skulde senda honom ei flaske som stakk
upp or ei kasse og venta eit par timar fyrr eg vekkte
honom att. Eg so gjorde. Men då eg stod og kneppte att
teltdøri, høyrde eg kor det klukka. Han låg i hengekøya
og drakk or flaska.

Han vilde ikkje kliva i ura...
Klokka 8 gjekk me frå teltet um morgonen. Det var klårt
og stillt ver og soli stod alt høgt på himmelen. Eg vilde
taka byrsa hans og bera som eg alltid hadde gjort når eg
fylgde engelsmenner; men det fekk eg ikkje lov til. Byrsa
vilde han bera sjølv, eg kunde skråma ho og skjemma ho
ut. Ja, eg går no lettar utan, meinte eg, og so la me iveg.
Me var ikkje komne lang vegen fyrr me møtte urer og

«Villreinjagt i Eikesdalen» – med en
fet engelskmann og en kasse whisky

Det finnes mange historier om engelske rikfolk som ble
guidet rundt på jakt på 1800-tallet – de fleste dyktige
jegere. Men langt fra alle var enkle å være kjentmann for...
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ulende som me måtte yver; men då sette han i at han vilde
ikkje kliva urer, eg skulde gå der høi var slett og jamn. Eg
skulde gjera mitt beste, svara eg, men elles var det no
mest ur yver heile høi, so eg skyna ikkje kor me kunde
koma oss forbi alle. Eg leita oss fram ei rid, men so kom
me inn i ei blinngate med urar både på sidorne og
framfyre. Her lyt me yver, sa eg, og la iveg framyver uri.

Byrsa kunde eg likevel få bera...
Då eg var yverkomen, stod han endå på andre sida og såg
ikkje blid ut; men no kom han ruslande. Det gjekk godt til
han var yverkomen mest, men so skulde han gjera eit
hopp burt på moseranden, og so snåva han og stupte. Han
slo seg styggt, reiv sunn buksorne sine på eine låret og
rispa foten og, så blodet rann. Eg sprang burttil og vilde
hjelpa honom upp; men det vilde han ikkje. Byrsa kunde
eg likevel få bera, i slikt ulende hadde skikkelege folk
meir enn nok med seg sjølv um dei ingenting hadde å
bera. Men no vilde han til teltet att, og eg skulde ”ver so
god” gå i fint og flatt lende på tilbakevegen. Ja, me kroka
oss fram best me kunde, og snart var me ved Truhamaren
att og såg ned til teltet. Der vilde han kvila seg fyrr han
tok nedyver bakkarne. Eg spurde honom um eg kunde gå
opp til varden på Truhamaren for å kikra? Semla bruka
springa heryver når ho vart jaga andre steder i høi. Jau, eg
kunde gå; men eg skulde vera attkomen um ein halv time,
så meinte han å vera utkvild. Eg avstad, og var berre so
vidt nådd upp på høgdi då eg fekk sjå ein gild hop med
semle eit lite stykkje frå, attmed ei lita tjønn. Dei såg so
rolege og trygge ut, dei var nok ikkje skræmd endå.

Eg nedatt til engelsmannen min og fortalde honom
dette. Jau, då livna han upp.

Han banna og skjelde meg ut...
Han kjende etter um han hadde patronorne sine i lumma,
og avstad bar det. Det var ei lita kvass ur som me måtte
yver fyrr me kom i skot, og yver den uri måtte me draga

VELLYKKET: Dette
bildet er fra en annen

jakt i Eikesdals-fjella –
fra Bronhøtraktene, 14.

september 1910. Ved
nattlosjiet etter vellykket

jakt pakkes kjøttet i
strisekker, skinnene er
buntet sammen og en
strevsom tur til bygds

venter. Fra venstre ser
vi Oluf Austigard,

Harald H. Utigard og
Henning T. Austigard.

(Foto: Torstein
Austigard.)

oss på magen. Han banna og skjellte meg ut for alt det
verste han visste å finna på; men uri låg like godt for det,
og yver måtte me um han skulde få skjota. Endeleg nikka
han at me skulde leggja iveg. Han var uvanleg tjukk og
feit, og kune ikkje krjupa. Når dei kvasse steinnabbarna
beit seg fast i klædi hans, tøygde han berre på til det
reivst og rivna. Men yver kom han, og me hadde då
undaland, so me kom oss på 60 -70 meters hald. Eg la
byrsa frampå til honom og peikte ut likaste dyret, ein 4-5
års rein. Den måtte han skjota fyrst. So skaut han. Men
korkje bukken eller dei andre dyra såg ut til å skyna kva
dette var for leven. Dei vart standande å sjå seg um. No
skaut han tri skot fortast han vann, og alle dyra, bukken
med, tok avlaup langs tjønnkanten. Men dei hadde ikkje
sprunge lang stubben fyrr dei tverkasta seg og kom same
vegen attende. Då retta Jeps rifla til meg og bad meg
skjota bukken. Eg skaut og bukken vart standande. So
skulde då Jeps sjølv skjota han upp att; men so hadde han
ikkje fleire patronar!

Ja, eg vilde drepa honom...
Medan han leita og grov i alle lummor, la bukken seg;
men han heldt hovudet uppe og det var greidt å sjå at han
måtte ha eit skot til fyrr me fekk honom. Jeps skulde so
liggja roleg og passa på bukken. Men han måtte akta seg
so ikkje bukken fekk sjå honom, for då sprang han sin
veg um han var meir enn halvdaud. Nei, han skulde akta
seg for det. Eg var snar nedyver dit han hadde site og
kvild, etter fleire patronor; men då eg kom uppat gjekk
Jeps att og fram ved tjønnkanten der bukken hadde lege,
med ein lang jaktkniv i handi. Og bukken var burte. Fekk
han sjå deg? Spurde eg. Ja, eg vilde drepa honom, svara
han. Og no vilde han gå beinaste vegen til teltet, me
kunde heller sjå etter bukken i morgo! Men um morgonen
låg han i hengjekøya og drakk whisky heile dagen. Og
tridje dagen vilde han til bygda att. Eg var ikkje kjend i
fjellet, let han; eg hadde honom berre burt i ur og ulende.
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Grundig og
delikat om
konservering
av mat

Av Rolf Øvrum

«Røyk og rak, tørk og grav» er tittelen på ei bok som
kom sist vinter. Den handler i korthet om
konservering av mat etter våre eldgamle og mest
norske tradisjoner. Den er begått av den for jegere,
fiskere og frilusftsfolk ikke ukjente skribenten Helge
Hagen fra Brumunddal. Han har tidligere skrevet tre
bøker om mat av fisk og vilt, og han har i mange år
vært en høyt skattet matskribent i et av våre største
jaktblader. Helge Hagen har også sin faste matspalte
i Hamar Arbeiderblad.

Vet å krydre...
At forfatteren kan mat er det ingen tvil eller
diskusjon om. Det er ikke rent få som både har sett
ham i sving og fått smaksprøver på De nordiske jakt-
og fiskedagene på Skogbruksmuseet på Elverum og
på Villmarkslivsmessa i Vikingskipet på Hamar. Det
som gjør bøkene hans populære blant jegere og
fiskere er at han selv er en erfaren jeger og fisker, og
vet å krydre stoffet og matoppskriftene sine med
innsiktsfull informasjon om viltet, om jakt- og
fangstmetoder gjennom tidene – og med anekdoter
både selvopplevde og slike han er blitt fortalt. Han
har alltid vært genuint opptatt av den norske
høstekulturen – fra fella klapper igjen eller skuddet
faller og til viltet kan serveres som lekre måltider.

Mellomtittel
«Røyk og rak, tørk og grav» er i så måte like
smakfullt krydret som det Helge Hagen tidligere har

servert av bøker, men i denne boka tar han stoffet sitt
et steg lengre. For det første har han gjort et
imponerende grunnarbeid, han har bokstavelig talt
reist landet rundt og snakket med folk som er vokst
opp med og som selv konserverer mat på «gammel-
måten». Boka er i dobbel forstand blitt en reise
gjennom norsk mathistorie, fra nord til sør og fra
fjord til fjell. Han har vært på Senja og tørket kveite
og i Sømådalen og spist vårfisket, tørket gjedde. I
Valdres og raket fisk, hos sørsamene og studert deres
kjøttkultur.

I tillegg til å gå grundig inn på tradisjoner og
metoder når det gjelder konservering, tar han også
for seg de bilogiske og kjemiske prosessene som
foregår når kjøtt og fisk konserveres. Helge Hagen er
utdannet naturforvaltningskandidat fra Landbruks-
høgskolen på Ås og gir i denne boka til beste av sin
kunnskap fra det fagfelet, men på en begripelig måte.

Mellomtittel
Boka er spekket med fristende oppskrifter, flotte
bilder og gode illustrasjoner. Når det gjelder
matbildene har forfatteren fått god hjelp av fotograf
Kjell Stenmarch.

Litt pepper skal imidlertid forfatteren og forlaget
ha for billedtekstene. I moderne formidling er det
blitt slik at det ofte er viktigere å vise fine bilder enn
å fortelle hva bildene viser. I en så gjennomarbeidet
bok som «Røyk og rak, tørk og grav» er, burde det
vært lagt mer arbeid i tekstingen av billedmaterialet.

Men bevares – for den som er interessert i vilt som
mat er boka en stor inspirasjonskilde. Selv skal
undertegnede endelig bygge røykovn denne
sommeren.

Helge Hagen:
«Røyk og rak, tørk og grav»
Naturforlaget
192 sider.
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Forfatterne av denne artikkelen kom i fjor høst med
boka ”Viltet i landskapet – lærebok og veileder i
landskapsøkologi”, og vi har i hovedsak hentet stoff
om basisteori og villrein herfra. Dette har vi forsøkt å
sy sammen slik at det synliggjør landskapsøkologi
som fag og hvorfor denne tilnærmingen er
avgjørende for en vellykket villreinforvaltning. Etter
en kjapp tur innom utviklingen av villreinens
livsvilkår gis en overfladisk presentasjon av
landskapsøkologi som fag før vi fokuserer på
oppstykking av sentrale problemer i
villreinforvaltning

Villreinen sliter i landkapet sitt

Kan landskapsøkologien hjelpe
oss til å forstå utfordringene?

Av Tor Punsvik og Torstein Storaas

Landskapsøkologien er et ferskt fagområde, som fokuserer på
betydningen av å studere fenomener i naturen over store nok
arealer og et langt nok tidsperspektiv. Det er nødvendig om vi skal
bevare villrein i store bestander og med tilnærmet naturlig arealbruk.

Det er nesten paradoksalt å se av figurene på neste
side at villreinstammene for 100 år siden var
fåtallige, samtidig som leveområdene var langt mer
sammenhengende enn hva tilfellet er i dag. Reinen
hadde langt større leveområder tilgjengelig, men en
effektiv og uregulert jakt bidro til å holde antall dyr
nede.

Det er ikke så lett å forklare hvordan 30 000
villrein i Norge i dag kan være truet, uten å fokusere
på hvordan leveområdene stadig splittes opp, bygges
ned og utsettes for økende forstyrrelse. Dette fører
til at reinens mulighet til å bruke områdene som
store bestander med tilnærmet naturlig adferd stadig
blir dårligere
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Hvis internasjonale forpliktelser og nasjonale mål
kun hadde ambisjoner om å bevare arvemateriale og
mindre lokale bestander i isolerte enheter ville det
neppe være grunn til å rope varsko ennå. Men slik er
det ikke, og vi skal forsøke presentere noen sentrale
landskapsøkologiske begreper opp mot utfordringer i
villreinforvaltningen.

Hva er landskapsøkologi?
Det er naturlig å starte med begrepet økologi, som
dukket opp som begrep på slutten av syttitallet, og
som gjerne omtales som læren om naturens hushold.
En av de ledende i faget, Charles Krebs formulerte
seg slik i 1972: ”Økologi er det vitenskapelige
studiet av påvirkninger som bestemmer utbredelse
og antall av organismer”.

Svakheten ved veldig mange av de økologiske
undersøkelsene som er gjort er at de ikke fanger opp
at de fenomener som studeres gjerne strekker seg
over store arealer – langt ut over det som i praksis
undersøkes. Dessuten foregår mange av disse
prosessene over mye lengre tid enn det som ble
avsatt til undersøkelse. Resultatet blir ofte feil
resultat og konklusjon, og deretter uventede
konsekvenser av våre handlinger.

Landskapsøkologien fokuserer på betydningen av å
se helhetlig på økologiske prosesser i store nok

geografiske rom og over tilstrekkelig lange
tidsperspektiver. Uten slik tenkning er faren stor for
at en ikke fanger opp annet enn øyeblikksfaser av
prosesser og utelater effekten av mer langtrekkende
innflytelse. Men landskapsøkologiske studier kan
være svært ressurskrevende, og i praktisk vitenskap
og forvaltning gis det dessverre ofte ikke rom for
dette. Klassisk økologi har gjennomgående hatt en
bunn-topp-tilnærming, der studier av enkelt faktorer
summeres opp for å presentere økosystemenes
funksjon. Dermed har den lett oversett den store
betydningen artene kan ha på sine omgivelser,
landskap og andre arter. Med større fokus på topp-
bunn-perspektivet, der artenes innvirkning på
landskapet også i varetas, bidrar landskapsøkologien
til bedre forståelse av naturens dynamikk.

Vi har valgt å holde oss til følgende definisjon av
landskapsøkologi: ”Den delen av fagøkologien som
fokuserer på vekselvirkningene mellom romlige
mønstre og økologiske prosesser.”

Når en først begynner å forklare slike begrep
oppstår det fort en snøball-effekt, der nye begreper
dukker opp. Begrepet landskap har de fleste av oss

Figur 2. Villreinens opprinnelige utbredelse og trekkveier i Sør-
Norge, basert på funn av gamle fangstgroper
(NINA_illustasjon 2001)

Figur 1: Offisiell fellings-
statistikk for villrein i Norge.
Tall fra SSB 2002

Figur 3. Villreinens tidligere leveområde i Dovre-
Rondane sammenlignet med dagens leveområder.
(NINA-illustrasjon 2002)
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en personlig forestilling om, men i denne
sammenheng er «Et landskap er et landområde som
er stort nok til å romme de prosesser og mønstre
som bestemmer det økologiske problemet vi vil
studere.»

Med mønstre forstår vi en målbar enhet i et
økologisk system. I landskapsøkologi er det særlig
romlige mønstre en fokuserer på. Det kan være
romlig fordeling av individer i en bestand, eller det
kan være den romlige utformingen av ulike
bruksområder, eksempelvis sesongbeiter i hele
leveområdet. Prosess betegner derimot en egenskap
som forårsaker en tilstandsendring i de målte
mønstrene. For eksempel er dyrs spredning og
habitatvalg prosesser som forårsaker en
tilstandsendring i en bestands romlige mønster.
Likeledes er skogbrann og suksesjon henholdsvis
fysiske og biologiske prosesser som forårsaker en
tilstandsendring i mønsteret i. De økologiske
prosessene er i seg selv ofte ikke målbare, men kan
beregnes ved at en ser på hvor stor endring det blir i
de målte mønstrene før og etter prosessen inntrådde.
Således blir økologiske mønstre de «spor»
økologiske prosesser etterlater seg.

Villreinen er en nomadisk art, som trekker mellom
ulike sesongområder og også forflytter seg aktivt
under beiting. Den er avhengig av korridorer å
trekke gjennom, og sårbar for barrierer som stenger.
Gjennom våre inngrep og forstyrrelse har vi både
tatt områder aktivt ut av reinens bruk, samt avskåret
det fra bruk av andre.

Fragmentering
I dag ser en på fragmentering som en av de aller
største truslene mot biologisk mangfold i et globalt
perspektiv. Det er vanlig å skille mellom menneske-
skapt og økologisk fragmentering. Menneskeskapt
fragmentering skjer ved oppsplitting av de opp-
rinnelige utbredelsesområdene, for eksempel ved
veibygging, jordbruk og husdyrbeiting. Økologisk
fragmentering er et resultat av naturlig endring, for
eksempel suksesjoner i vegetasjonssamfunnene.

Figur 3 (på forrige side) er en illustrasjon som gir
et godt eksempel på hva fragmentering kan medføre
for villrein.

Etter store menneskelige inngrep består den
opprinnelige stammen på Dovrefjell i dag av sju
atskilte villreinområder. Foruten store
vassdragsreguleringer hadde veibygging og jernbane
mye av ansvaret for den oppsplittingen som skjedde.
Villreinens stedbundethet til Snøhetta vest for E6 og
Rondane/Knutshø og Sølnkletten øst for E6 er i dag

et resultat av naturinngrep og vårt bosetnings- og
fritidsmønster. Denne oppsplittingsprosessen
begynte med byggingen av jernbanen over Dovre i
1920-årene og har økt med utbyggingen av E6
parallelt med jernbanen over Dovrefjell. Videre kom
sesongåpne fjellveier fra Dovre til Grimsdalen, over
Ringebufjellet og Friisveien. Samtidig har det
foregått en massiv fritids- og turistanleggutbygging i
Gudbrandsdalen på vestsiden av Rondane, fra
Lillehammer i sør til Dovre i nord. Reinen har ikke
lenger mulighet for store regionale trekk og må
kalve der den oppholder seg store deler av året.

Hvordan virker forstyrrelse villreinen?
Villreinforskerne Christian Nellemann og Ingunn
Vistnes har gjennom omfattende studier av både
litteratur og i felt trukket en rekke interessante
slutninger om rein og forstyrrelse. De skiller mellom
tre ulike metoder:

1 Lokale studier – har vært svært vanlige og
omfatter studier av kortvarige effekter på
enkeltindivider og på begrensede områder.

2 Regionale studier, unnvikelsesstudier –
omfatter større undersøkelser foretatt på
bestandsnivå i større skala og over lengre
tidsrom.

3 Kumulative studier – studier som måler de
samlede effektene av flere ulike inngrep og
forstyrrelser.

Lokale studier kan naturligvis også omfatte
effektstudier av flere inngrep eller forstyrrelser, men
vil oftest fremdeles ha begrenset verdi i et
landskapsøkologisk perspektiv. Regionale
unnvikelsesstudier på vilt er først tatt i bruk i Norge
i nyere tid.

Ved å fokusere på disse tre typene av effekter av
en utbygging kan en systematisk kartlegge
konsekvenser av utbyggingen og om mulig anslå
framtidige konsekvenser.

Nellemann og Vistnes har gjennomgått et større

SMÅ KALVER er også kjøtt, og så er de lette å bære
hjem.  Dessuten er det god forvaltning å ta ut de minste

dyra.  Denne kalven veide bare 12 kg.
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antall (79) norske og internasjonale forstyrrelses-
studier og konkluderer blant annet med at

– 93 prosent av lokalstudiene som ble foretatt av
 inngrep og forstyrrelse, viste ingen eller
beskjedne negative effekter

– 75 prosent av unnvikelsesstudiene viste
betydelig negativ effekt av inngrep og
forstyrrelse

Dette forklarer hvorfor noen oppfatter villreinen
som trygg, mens andre oppfatter den som truet.
Oppfatningen kommer trolig av om en baserer sine
oppfatninger på lokale studier eller på
unnvikelsesstudier. På denne bakgrunn er det av
største betydning at det stilles kritiske krav til
metodikken som blir brukt i forbindelse med
konkrete konsekvensvurderinger. Det er åpenbart at
potensielle utbyggere gjerne vil ha «sympatiske»
resultater å underbygge sine søknader med, og store
økonomiske interesser står ofte på spill. At slike
undersøkelser også er langt rimeligere å framskaffe,
gjør dem ikke mindre populære.

Nellemann og Vistnes har også konkret
gjennomgått 20 studier (norske og
nordamerikanske) knyttet til villrein og
unnvikelse, og de fant følgende mønster:

– Beiteland gikk tapt i en avstand på fra 2 til 10
 km fra et inngrep, avhengig av hva slags
inngrep det var. Unnvikelsessoner med en
bredde på 4 km gikk igjen i mange studier.

– Ofte var det de mest høyproduktive og
verdifulle beiteområdene som gikk tapt.

– Overbeiting i det gjenværende området var et
vanlig fenomen.

– Inngrep førte ofte til økt rovdyrpress ved at
rovdyr også ble konsentrert i de mer upåvirkede
delene av landskapet.

– Simler og kalver er mer sky overfor mennesker
og inngrepene våre enn bukker.

– I perioder med stort insektstress «aksepterte»
reinen lettere inngrep og forstyrrelse.

– – – – –
De to artikkelforfatterne hevder at denne
artikkelen ble svært overfladisk. De som har
nysgjerrighet anbefales å gå videre og fordype seg
i boka ”VILTET I LANDSKAPET”! Boka er for
øvrig omtalt på side 44 i denne utgaven av
Villreinen. Red.

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

UTTELLING: Svært mange av dyrene
har de siste årene blitt felt i Valle
kommune på samjaktkort fra andre
områder. Her har to jegere hatt uttelling i
Upstadheia med kort fra Njardarheim,
men Valle kommune blir ikke kreditert
fellingen i jaktstatistikken.
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ALPINIST, VIKING OG POWER-
FRAME ER UTSTYRT MED
QSS-SYSTEMET. SYSTEMET ER
REVOLUSJONERENDE OG
ER DERFOR BESKYTTET AV
FLERE PATENTER.

QSS har støtdempere som
beskytter ryggen

qss hoftebeltet er verdens
mest avanserte

qss - systemet er
best i tester for tunge bører

QSS har støtdempere som
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mest avanserte

qss - systemet er
best i tester for tunge bører

www.bergans.no<sjekk: www.bergans.no><for ekstrem turglede>
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Hovedutbredelsen til jerv i Skandinavia er
begrenset til nordlige og sentrale områder og den er
kategorisert som en sårbar art. På grunn av jervens
krav til uberørte områder og den kontinuerlige
økningen av menneskelig aktivitet i
villmarksområdene, kan det være vanskelig å finne
egnede områder hvor det ikke er, eller vil bli
konflikter. Formålet med forskningen er blant annet å
undersøke det biologiske fundamentet for at jerv kan
leve i samme område som andre store rovdyr. Hittil
er jerven kjent for å holde til i utilgjengelige
høgfjellsområder med lite menneskelig påvirkning.

Jerven under
lupen

Arild Landa, Roel May, Roy Andersen
& Jiska van Dijk, NINA

Jerven finnes kun i nordområdene og er kjent for å ha tilhold i

fjellområder langt fra mennesker. Blant nordlige rovdyr er jerven den

arten vi har minst kunnskap om. Den er også det rovdyret som står bak

de største tapene av sau og tamrein her til lands. Det er nesten like

store ertatningsutebetalinger for jerveskade som for alle de andre

rovdyrene til sammen.

Studier ved hjelp av radiosendere viser så langt at
jerven faktisk også trives godt i skogen, men da helst
langt fra bebyggelse og veier.

Kunnskap om jervens spesifikke krav til sine
leveområder og dens tilpasningsdyktighet til
menneskeskapte endringer i miljøet er viktige forhold
som nå skal undersøkes bedre. Dette krever samtidig
kunnskap om endringer i bestanden, menneskelige
konflikter og betydningen av bruk og forvaltning av
leveområdene til dette skye og kontroversielle
rovdyret.

Forskning på jerv
Ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
starter i år et nytt 5-årig jervprosjekt der jervens bruk
av flerbruklandskapet, dens rolle i økosystemet og

SYMBOL: Jervtispe med en valp i Dividalen, Troms. Jerven kan ses på som et symbol på uberørt natur. (Foto: Roy Andersen)
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“
samspill med andre store rovdyr står i fokus.
Prosjektet inkluderer arbeid både i Nord- og Sør-
Norge.

Tidligere på 90-tallet forsket NINA på jerven i
Snøhettaområdet, men i de siste 8 årene har
forskningen i hovedsak foregått i indre Troms. Her
har det til sammen vært mer enn 55 jerver
radiomerket, mens det i dag går 6 jerver med
radiosendere. Disse skal følges opp med tanke på å
samle bedre informasjon om alder for yngling og
hvor ofte de får unger. I Sør-Norge ble ei tispe med
valper merket i fjor og to av disse følges fortsatt.
Prosjektet vil øke aktiviteten i Sør-Norge og i
Finnmark. Vi samarbeider også med det svenske
jervprosjektet som siden 1992 til sammen har hatt
mere enn 150 jerver radiomerket i Sarekområdet.

”Nordens hyene”
Fra før er det kjent at jerven først og fremst finnes i
områder med vill- og tam rein som også er dens
hovedføde i vinterhalvåret. Men som den typiske
åtselspiser jerven er, kan den utnytte mange
forskjellige byttedyr og ikke minst rester fra de
andre store rovdyrene sin fangst. Selv om jerven
egentlig er ganske liten av størrelse kan den med
sine kraftige kjever lett knuse og utnytte
marginnholdet i selv de tykkeste bein i et
elgkadaver. Hvordan jerven samspiller med de andre
rovdyrene og hvilken betydning disse har for jerven
sin utbredelse og antall er lite undersøkt. Men det er
etterhvert mange som har observert at jerven dukker
opp på kadaver som ulv, bjørn eller gaupe har drept.
Selv om jerven i stor grad jakter selv, er det åpenbart
at den spesielt vinterstid også utnytter rester av døde
dyr som den finner. I så måte kan jerven godt
karakteriseres som ”Nordens hyene”. Ved hjelp av
intensive sporinger og radiotelemetri på rovdyr og
byttedyr skal betydningen av andre store rovdyr for
tetthet og ynglesuksess hos jerven klarlegges bedre.

Etter mer enn 50 års fravær er jerven igjen tilbake
i de østnorske skogene. Jerven er først og fremst
forbundet med høyfjellet, men i de seinere årene er
det et stadig økende antall observasjoner av jerv i
skogsområder. Det er i forbindelse med ulvens
tilbakekomst og ulvesporinger at forskerne har
funnet spor etter jerv i skogsområdene. Det viser seg
at jerven svært ofte utnytter kadaver av elger som
ulven har drept. Hvor vidt jerven ”tjener” på å ha ulv
og/eller gaupe i sine leveområder er et av de
forholdene NINA forskere nå skal undersøke
nærmere. Her er det lagt opp til et utstrakt samarbeid
med den pågående forskningen ved Høgskolen i
Hedmark, avd. Evenstad.

Ny aktivitet i Finnmark
Finnmark er hovedområdet for tamreindrift i Norge
med økende konflikter som skyldes at jerven dreper
tamrein. I samarbeid med NINA-Tromsø sin
pågående forskning på tamrein i Finnmark skal det
undersøkes i hvilken grad tamreinens kondisjon og
årsforflytninger påvirker antallet reiner som tas av
jerv og ikke minst hvilken innvirkning dette har på
jervens ynglesuksess og områdebruk. For å gjøre
dette er det nødvendig med god oversikt over
bestanden av jerv. NINA har utviklet en metode for
bestandsopptelling av jerv for Direktoratet for
naturforvaltning (DN). Denne metoden benyttes i
dag av DNs overvåkingsprogram for store rovdyr og
er basert på registrering av ynglende jervtisper.
NINA driver overvåkingsprogrammet og
registreringen gjøres om våren og utføres av Statens
naturoppsyn (SNO). Men hiregistreringer er følsom
overfor vær, sporingsforhold og dekningsgrad.
Spesielt i Finnmark finnes det store områder med
ufullstendig dekning på tross av at det hvert år
brukes store ressurser på å leite etter ynglinger. I dag
er det mulig å bestemme individ av jerv ved hjelp av
DNA analyser av ekskrementer og de to siste årene
er det gjennomført en storstilt innsamling av
ekskrementer fra jerv i hele Sør-Norge. Analysene
utført av genetikerne ved Universitetet i Uppsala
viser at antall individer som et resultat av

«Det er etterhvert mange som
har observert at jerven dukker
opp på kadaver som ulv, bjørn
eller gaupe har drept...»

TAPSUNDERSØKELSER på sau ble utført i Lesja og
Dovre 2002. Denne type undersøkelser skal det følges

opp på i det nye prosjektet. (Foto: Torgeir Nygaard)
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ekskrementprøver, er sammenlignbare med antall funnet
ved registrering av aktive hi. Det er planer om å
gjennomføre et lignende oppsett i Finnmark for å teste
hvor god dekning hiregistrerings-metoden gir der.

Tapsproblematikk
Når jerven dreper sau på sommerbeite er det først og
fremst lammene som er utsatt. I 2002 ble mer enn 13500
sauer erstattet som jervdrepte og dette er nesten like
mange som til alle de andre rovdyrene til sammen. Vi har
undersøkt hvorvidt tisper og valper er involvert i tapene
og om tapene blir redusert etter uttak av familiegrupper.
Men det er så langt ikke funnet bevis for at
familiegrupper av jerv eller valper er mere involvert i
sauetap enn andre jerver. Det ser heller ikke ut til at
tapene blir målbart redusert som følge av uttak av
yngletisper og valper. Et viktig forhold kan være at
hilokaliteter eller revirer raskt blir reetablert. I to tilfeller
var det ny yngling allerede tre år etter uttak av
familiegrupper. Vi har også fulgt familiegrupper av jerv
med hjelp av radiosendere samtidig som lam var merket
med dødsvarselsendere. Resultatene viser at også
”fremmede” jerver er involvert i tapene. Heller ikke
avskytning av jerv og gaupe sett over et 10-års perspektiv
i Troms fylke ser ut til å ha gitt noen effekter i reduserte
tap, hverken av sau eller tamrein. Det er med andre ord
nødvendig å ha grundig kjennskap til jervstammen i et
område før en i detalj kan belyse effektene av de ulike
fellingstiltak forvaltningen måtte velge. Dette vil samtidig
også åpne muligheter for å få et bedre innblikk i den
sosiale dynamikken i en jervbestand. En av utfordringene
i det nye prosjektet blir derfor å undersøke effektene av
de forskjellige forvaltningstiltakene både på rein og sau,
men også hvordan dette påvirker utveksling mellom
delbestander og den sosiale dynamikken i jervstammen.

Beiteområder og jerv
Viktige forhold som også er planlagt å undersøke
nærmere er hvor og når sau blir drept av jerv i forhold til
hvor de foretrekker å beite. Ved hjelp av dette vil vi finne
ut om sauen er like utsatt for å bli drept av jerv i hele
beiteområdet eller om de er mest utsatt spesielle
terrengtyper. En tilsvarende undersøkelse av tamrein på
vinterbeite i Troms viste at reinen, om den kan, helst
unngår å beite på steder hvor risikoen for å bli drept av
rovdyr er stor. Her var tap til gaupe det største problemet.
Det var først og fremst i bjørkeskogen og i snaufjellet på
steder hvor terrenget gjør det mulig for gaupa å smyge
seg tett opp til reinsdyrene uten å bli oppdaget at den
drepte reinsdyr. Jerven drepte også reinsdyr på steder med
kort avstand til skjul, men i mindre kupert terreng enn
reinsdyrene normalt foretrakk.

I mange sammenhenger er det hevdet at rovdyr flytter
med byttedyrene, mens de fleste undersøkelser har vist at
rovdyrene generelt er ganske stedbundne. Men for blant
andre ulv i Nord-Amerika er det vist at de kan følge etter
caribou (villrein) når disse trekker sørover til
vinterbeitene. Hvorvidt jerven følger etter tam- og vill
rein når denne flytter mellom vinterbeite,
kalvingsområder og sommerbeite er problemstillinger
som hittil ikke er undersøkt. Jervens områdebruk i
forhold til forekomst av byttedyr og andre rovdyr er
nettopp forhold som vil bli vektlagt i det nye prosjektet.

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd
(Programmet Landskap i endring), Direktoratet for
naturforvaltning og Norsk Institutt for Naturforskning
m.fl.

PEILING: Prosjektleder
Arild Landa peiler etter

radiomerkede jerver i
Troms. Foto: Arild Landa.
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De mest omdiskuterte hyttene ligger i områder som
reinen bruker i sommerhalvåret, særlig vår og høst. Det er
mulig å se hvor mye villreinen bruker et område ved å
registrere reinsmøkk. Reinen skiter der den er.
Fordelingen av reinsmøkk rundt hyttene forteller dermed
om reinen unngår hyttene eller ikke.

Møkkregistreringer
Vi plukket ut fem hytter som ligger for seg selv og langt
fra andre hytter i villreinfjellet. Ut fra hyttene la vi fire
gradienter rett mot nord, øst, sør og vest. Vi registrerte
hvor mye reinsmøkk det var på fem prøveflater på til
sammen 250 m2 i hver av avstandene 25, 50, 100, 200,
400 og 800 m i hver himmelretning fra hyttene. Ved å
registrere møkk i hver av prøveflatene ville vi finne ut om
hyttene påvirket villreinens bruk av fjellet.

Mindre møkk nær hyttene
Det viste seg at villreinen brukte områdene 100 m og
nærmere hyttene mindre enn områdene 200 m og lenger
borte. Dette var statistisk sikkert. Villreinen brukte
fremdeles områdene nær hyttene, men bruken var
redusert med nær to tredjedeler. Vi vet ikke hvordan
villreinen brukte området før hyttene kom. Hyttene kan
ligge i områder som også da ble mindre brukt, men det er
lett å tro at jaktbuer ligger nær der villreinen liker å
oppholde seg. Det er dermed lett å tenke seg at
naturvernerne hadde rett, hytter ser ut til å være skadelig
for villreinen.

Betyr dette noe for villreinen?
Det neste spørsmålet er om dette betyr noe for villreinen?
Dersom villreinen unngår et område med radius 101 m
rundt hyttene vil området med redusert bruk utgjøre 32
daa. Dersom radius i sirkelen med mindre bruk er 199 m
vil området med redusert bruk utgjøre 124 daa. En hytte
reduserer villreinens bruken i et område med mellom 32
og 124 daa. Hvis vi antar at radius med redusert bruk er
150 m, vil arealet utgjøre rundt 70 daa per hytte. Dersom
det ligger en hytte per km2, vil villreinens bruk bli
redusert med 2/3 på 7% av arealet. Dermed blir
villreinens bruk redusert med rundt 5 %. Dette er ikke
mye, og det kan virke som om at grunneierne har rett når
de sier at jaktbuer ikke har noen betydning. På den annen
side blir 5% av hele Rondane villreinområde rundt 170
km2!

Dette er vanskelige regnestykker. Denne undersøkingen
antyder at jaktbuer har betydning, men at de isolert sett
ikke har så stor betydning. Dersom hyttene kommer i
tillegg til andre inngrep, kan den samlede betydningen bli
stor. Vår erfaring er at metoden vi brukte var bra, men vi
trenger flere undersøkelser rundt flere hytter i flere
fjellområder før vi kan trekke sikre konklusjoner.

Unngår reinen hytter?

Av Knut Gunnar Solli, Lars Kristian Hatterud
og Torstein Storaas, Høgskolen i Hedmark,
avdeling Evenstad

I Rondane Sør har det lenge stått
strid mellom grunneiere som
trenger jaktbuer for jaktutleie og
naturvernere som påstår at
villreinens leveområder blir
ødelagt av flere hytter. Flere hytter
vil kanskje trenge villreinen bort
fra deler av fjellet.

Figur 1. Figuren viser gjennomsnittlig antall møkkhauger pr.
prøveflate når avstanden er delt i £ 100 meter og ³ 200 meter

(GLM, F= 6,04 og P= 0,0155).

GÅR FORBI: Disse forsøkene tyder på at villreinen holder
seg unna hytteveggene og foretrekker områder uten
bebyggelse. (Foto: Per Jordhøy)
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Miljøverndepartementet skal til høsten legge fram
for stortinget en ny rovdyrmelding. Som underlag for
dette arbeidet fikk miljøvernministeren i februar
overlevert et omfattende forskningsmateriale fra
NINA. En av de forskningsrapportene som danner
grunnlaget for dette materialet er rapporten om
«Store rovdyrs innvirkning på hjorteviltet i Norge –
økologiske prosesser og konsekvenser for jaktuttak
og jaktutøvelse». Elg og rådyr som står øverst på de
store rovdyras meny er selvsagt viet største oppmerk-
somhet og spalteplass i rapporten, men det er også
gjort en vurdering av konsekvensene for villreinen.

Små bestander mest utsatt
I dokumentets «villreinkapittel» heter det at
erfaringene fra Nord-Amerika, der caribou er et
foretrukket byttedyr for ulv og til visse tider bjørn,

«Skogsreinen» vil trolig
være den mest utsatte

Villreinen og de  store rovdyra:

må antas å kunne overføres til Norge.
«Effekten av ulvepredasjon på rein vil trolig være

størst i små villreinbestander i Sørøst-Norge (eks.
Sølenkletten, Tolga Østfjell, Brattefjell-Vindeggen,
Våmur/Roan) hvor graden av migrasjon, som er en
av reinens fremste antipredator strategier, er vesentlig
begrenset. Disse områdene grenser dessuten opp til
større skogsområder hvor ulven vil ha tilstrekkelig
helårsføde i form av elg», heter det i rapporten. Det
står videre at en stor del av reinens årlige bruks-
område (vinterbeite og sommerbeite) i disse
områdene kan befinne seg innenfor et ulverevir, noe
som vil øke tidsperioden reinen er tilgjengelig for
predasjon.

I de større sentrale fjellområdene – som Setesdals-
heiene, Hardangervidda, Nordfjella, Ottadalsfjella,
Snøhetta – vandrer villreinen over større avstander
og den vil derfor vil kunne være utenfor rekkevidde
av ulv for lengre perioder.

Erfaringsmateriale fra utlandet tyder på at rein (caribou) er et yndet byttedyr for

ulv og – i perioder – bjørn. Fremveksten av store rovdyr vil antagelig få

konsekvenser også for norsk villrein. Det er «skogsreinen» som er mest utsatt.

Av Rolf Øvrum

SKOGSDYR: Villreinen foretrekker åpne vidder. Gaupa liker seg best i skog. Dette reduserer faren for predasjon, men i visse
områder hvor reinen holder til i skogsterreng, kan det komme til å gå hardt ut over reinen. (Foto: Tom Schandy, NN/Samfoto)
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– En samlet rovdyrforvaltning
lik, den vi i dag har for gaupa
Dersom Miljøverndeparte-mentet følger NINAs anbefal-
inger, vil de vel kjente og omstridte kjerneområdene for
rovdyr forsvinne. I stedet vil landet bli delt inn i fem-seks
store forvaltningsområder for rovdyr. Innenfor disse vil
det komme en rovdyrforvaltning som langt på vei minner
om den vi i dag har for gaupa.

Forslaget om å avvikle forvaltningssonene (for ulv) og
kjerneområdene for rovdyr (bjørn og jerv), om å se landet som
en helhet og så dele det inn i ulike soner, er den delen av
NINAs innspill til Miljøverndepartementet som har fått størst
oppmerksomhet. Forslaget bygger på ønsket om å komme
«reservattenkningen» til livs – om å understreke at
forvaltningen av de store rovdyra er en nasjonal oppgave.

En viktig del av resonnementet er at de fem-seks områdene
til sammen skal kunne sikre den enkelte art en en minimums-
bestand, og at det – når bestandene er store nok eller det
oppnår konflikter som ikke kan aksepteres – åpnes for jakt på
rovdyra etter ordninger som tilsvarer dagens opplegg for
kvotejakt og skadedyrsfelling.

Geografisk differensiert
RoSa-rapporten slår fast at det er påkrevet med en grundig
gjennomgang og en smule nytenkning når det gjelder de
forvaltningsstrategier vi i Norge har praktisert de senere årene.
Dette begrunnes på følgende måte: «Som en konsekvens av at
problemene med de ulike artene er spredd utover, opplever
folk i relativt store deler av landet uakseptabelt høye
konflikter, uten at de nødvendige rovdyrtilpasninger er
iverksatt. Ordningen med kjerneområder og forvaltningssone
oppleves som kontroversiell blant mange av dem som
opplever problemer med rovdyr, og det er derfor behov for en
ny gjennomgang av hvilken potensielle rolle geografisk
differensiert forvaltningen av rovdyr kan ha i Norge.»

Om den geografisk differensierte forvaltningen det i
rapporten slås til lyd for, heter det: «I utviklingen av
forvaltningsstrategier for å bevare rovdyr med et minimalt
konfliktnivå, er det helt nødvendig å ta stilling til hvor rovdyra
skal være. Valgmulighetene spenner fra det å tillate rovdyra å
spre seg ut over store arealer der det finnes passende habitat,
til å etablere forskjellige forvaltningsregimer i forskjellige
deler av landet, og på den måten styre utviklingen av
rovdyrbestandene i ulike deler av landet slik vi ønsker det
(geografisk differensiert forvaltning).»

RoSa-prosjektet har egne hjemmesider (www.rosa.no)
hvor hele temaheftet kan leses som PDF-fil.

Av Rolf Øvrum

Mest utsatt i kalvinga
Villreinen vil være spesielt utsatt for predasjon fra
ulv under kalvingen, spesielt i områder der
kalvingen foregår innefor samme område fra år til år.
Det er derimot usikkert hvor tradisjonsbundet reinen
vil være til samme kalvingsområde hvis den
opplever gjentagende høy predasjon fra ulv.

Predasjon fra bjørn på villrein forventes også å
være mest effektiv i kalvingsområdene. Ved dagens
tetthet og utbredelse av bjørn er denne effekten
minimal. Ved en eventuell fremtidig økning i
bjørnebestanden med påfølgende spredning lenger
vest kan predasjon på rein øke noe, men tatt i
betraktning den korte perioden reinen er tilgjengelig
for predasjon fra bjørn er det lite sannsynlig at denne
effekten vil bli stor.

Attraktiv gaupemat
Også predasjon av gaupe er registrert på villrein (og
ikke minst på tamrein) i Norge, men i vesentlig
mindre grad enn tilgjengeligheten skulle tilsi.
Erfaringer fra tamreinområdene antyder imidlertid at
rein oppfattes som et meget attraktivt bytte av gaupa.
Formodentlig er det villreinens større bruk av
snaufjellområder enn tamreinen i kombinasjon med
gaupas preferanser for skogsområder som begrenser
predasjonstakten på villrein.

«Vi forventer derfor begrenset predasjon av gaupe
på villrein også for fremtiden. Et mulig unntak er i
områder hvor reinen i stor utstrekning benytter
skogsområder (eks. Sølenkletten, Rondane sør,
Våmur/Roan)», skriver NINA-forskerne. Det mener
at predasjon i disse områdene kan utgjøre en
vesentlig dødsårsak ved økende tetthet av gaupe.

«Som følge av at reinen i stor grad benytter
skogen er dessuten disse villreinbestandene
vanskelig å forvalte med hensyn til jakt. Dette kan
gjøre dem spesielt utsatt for overhøsting i den grad
de blir gjenstand for utstrakt predasjon fra store
rovdyr», heter det til slutt i rapporten.
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Hva et fordums
”fangstimperium”
forteller..

Vegetasjonsendringer i
villreinperspektiv
Over tid vet vi at naturen langt fra er statisk. Klima-
og temperaturendringer har for eksempel påvirket
vegetasjonen og endret betingelsene for faunaen.

Vekslende skoggrensenivåer kan således ha
påvirket forekomsten av rein (og for så vidt annet
hjortevilt) på Hardangervidda om vi tar et langt
tilbakeblikk på mange tusen år. Ved maksimal
skogdekning rundt 8000 BP var hele viddaplatået
oppdelt av skogkledde dalfører hvor furu dominerte
og dannet tregrensen på fra minimum 1100 (Vest- og
Nordvidda) til1250 moh. (Sentral- og Østvidda),
(Moe 1978). På Vest- og Nordvidda, samt større
deler av Nordfjella var det mye snaufjellareal.

Hva forteller beinmaterialet?
Det er iløpet av de siste 100 år funnet flere større
fangstboplasser på Hardangervidda med tilhørende
møddinger, herunder store mengder av dyrebein.

Hva et fordums
”fangstimperium”
forteller.. Av Per Jordhøy

En robåtfører må ofte se
seg tilbake for å holde stø
kurs mot målet. Her skal vi i
alle fall forsøke oss med et
tilbakeblikk for å få en
anelse om den historiske
utviklingen i en viktig del av
villreinens rike.

Figur 1. Steinmurt dyregrav på Østvidda. I likhet med
mange andre graver er den noe sammenrast etter lang
tids ”tilbakeføringsprosess”. (Foto: Sigmund Holte)
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Figur 2. Registrerte fangstanlegg og gamle
trekkveier på østlige deler av Hardangervidda.
Pilsymbolene i sirklene angir hovedretningen

på fangstgravene.

Utgravning av slike boplasser og registrerte bein fra
rein har gitt positive belegg for reinsjakt i følgende
tidsperioder: 8360-8100, 7670-7370, 7330-7030,
7200-6600, 4370-4110 og 3600-3720 (Indrelid
1994). Videre er det sannsynlig at en stor mengde av
ubestemt pattedyrmateriale fra denne tiden stammer
fra rein. De yngste funn av beinmateriale fra rein på
Hardangervidda gir holdepunkter for at den
bestanden som innvandret til fjellplatået her like
etter siste istid var den samme som ved
bronsealderens begynnelse. At bestanden har
fluktuert betydelig er sannsynlig, med en mulig
vekslende migrasjonsfrekvens (under ”toppnivåer”,
langt nord- og østover fjellkjeden mot vinterbeiter
om høsten/tidligvinteren og tilbake igjen om
seinvinteren/våren, under ”moderat- og lavnivåer”
kortere sesongtrekk).

Fangstanlegg som indikatorer
på langdistansetrekk
Registreringer i tilgrensende og andre
fjellområder bidrar til å belyse den tidligere
trafikken av dyr ut og inn på
Hardangervidda. Dette kan tyde på at
lengre sesongtrekk har forekommet, da det
er funnet indikasjoner (fangstsystemer) på
passeringspunkter over større dalfører som
Nord-Gudbrandsdalens hoveddalføre og
Ottadalen, på Dovrefjell (Øystein Mølmen
pers. medd., Jordhøy et al. 1997) og ved
Ustevann (Randen 1992, Knudsen 1993).
Det er ellers kjent at reinen kan foreta svært
lange vandringer mellom sesongbeitene, og
opptil 770 km er påvist hos tundrarein i
Nord-Sibir (Hanstrøm 1963).
Konsentrasjon av fangstrelaterte
kulturminner er ofte store i
”flaskehalspartier” mellom viktige
sesongbeiter, og indikerer sammen med
funnmaterialet en omfattende fangst her
under migrasjonsperiodene, spesielt på
høsten (Blehr 1971). Sumtangen og
områdene rundt er et slikt eksempel og
denne viktige nord-sørkorridoren synes
kontinuerlig brukt til reinsfangst i svært
lang tid (Indrelid 1994).

Spor etter reinsfangst
på Øst-Vidda
En omfattende kartlegging av dyregravene
på Hardangervidda er foretatt av Bakke
(1984). Dette gir viktige holdepunkter om

mønsteret i villreinens historiske bruk av området. I
figur 2 har vi vist hovedtrekkene i de funnene som
er gjort hittil og som bidrar til å illustrere reinens
tidligere bruksmønster mot de østlige
tangeområdene (Bakke, 1984, Jordhøy et al. 1997,
Jordhøy & Strand 1998)

Det store antall dyregraver på Østvidda og
konsentrasjonen av disse er den største som finnes
sør for Dovre-Rondane. Storparten av gravene ligger
i høydenivået 1200-1400 moh og er hovedsakelig
steinmurte graver (figur 1). Retningen på
hovedtyngden av disse gravene er i de sentrale deler
av østvidda orientert øst-vest og indikerer
hovedretningen i reinens forflytningsmønster og
hovedtrekk. Innfallspartiet mot Lufsjåtangen har
spesielt stor forekomst av graver (figur 2).spesielt
stor forekomst av graver (figur 2)
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En annen type graver, de såkalte jordgropgravene,
utgjør ca 15% av alle gravene på Hardangervidda.
Disse finnes gjerne i større systemer/ansamlinger
(opptil 70 graver) i høydenivået 1000-1100 moh. og
er på Hardangervidda hovedsakelig kjent fra
Østvidda. Disse systemene har vært anlagt for å
fange opp massive dyretrekk mellom typiske vinter-
og sommerbeiter. På Dovre finnes tilsvarende i en
enda større skala (Jordhøy 2001). Ved Mårelva i

Tinn, et par km nedstrøms Kalhovd-dammen, ligger
et interessant system av denne typen. Det teller 25
graver og er anlagt i bueform på en moreneterasse.
Dette vitner om et tidligere betydelig trekk, trolig ut
mot tangen mellom Sandsetdalen og Breisetdalen og
motsatt kant (Bakke 1984) (figur 2).

Interessante løsfunn fra Østvidda kan også knyttes
til fangst av rein. Her nevnes bare noen eksempler:
Ved Dalsnuten, på tangen mellom Rjukan og
Husvolldalen er det funnet en pilespiss av flint, trolig
fra yngre steinalder/bronsealder. På Skardfjellet,
mellom Grytefjorden og Gøystdalsvatnet, er det også
gjort et pilfunn (kvarts). I elva mellom Mår og
Kalhovdfjorden er det funnet pilespiss av skifer og
ifølge Einang (1942) en flintkniv. Ellers skal det
være funnet en pilespiss av brun skifer ”einstad i
fjellet nordenfor Tinn” (også ifølge Einung 1942). En
spydspiss av flint skal ifølge samme kilde være
funnet i Mårfjellet et sted. Videre er det på ”Maars
østside” og ”sydende” funnet til sammen 5
flintpilespisser (Woll 1923). Dette viser at det ble
jaktet rein med pil og bue på Østvidda med
tilhørende tangepartier for flere tusen år siden (figur
4). Dette bekreftes også gjennom funnene som er
gjort i ulike bosetningsfaser (fra eldre steinalder til
jernalder) (Indrelid 1994).

”Flaskehalser” i trekket mot øst
Opprinnelig har landskapets og vassdragenes
utforming dannet noen klare flaskehalspartier på
Østvidda som sammenfaller klart med de største
konsentrasjonene av ovennevnte kulturminner.
Mårsnos er en slik passasje som snevres inn mot øst,
mellom de tilstøtende sjøene Kalhovdmagasinet
(tidligere 5 sjøer) og Mår (figur 3). Dette har nok
vært et av de viktigste trekk- og jaktlokaliteter i hele
Sør-Norge. Woll (1923) har beskrevet en av disse
kjente fangstlokalitetene her, Rikulvshelleren (figur
5), på en god måte, og viser hvilken betydning
området har hatt for rein, samt for veidefolk og
bønder gjennom tusener av år: ”Omkring
”stuestenerne” danner en rekke andre stener fra
naturens haand en slags ”gaardsplads” foran hulen.
Baade inde i stuen og foran flere av disse stener er
der meterdype ”mødding”-lag av forskjellige slags
ben, først og fremst renben. Denne ”gaardsplass” har
nok set alle menneskeperioders jægerliv – set vildt
fældet med flintpil og grønstenøks, i dyregrav og
med bronsespyd, med jernpil og med armbrøstbolt,
med luntelaas og flintpande, og endelig med de nyere
vaaben helt frem til Krag’en”.

Figur 3. Utsnitt av gammelt kart fra
Hardangervidda. Her kan en tydelig se
utformingen av Mår, Kalhovd og Sønstevann før
de ble regulert, og tilhørende trekkmuligheter
mellom vatna (Landbruksdepartementet 1911).
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Utveksling til andre villreinområder
I nyere tid har vi flere konkrete eksempler som
bidrar til å illustrere forholdene mellom vekslinger i
bestandsstørrelse og villreinens områdebruk. Som
nevnt tidligere var reinbestanden på Hardangervidda
i sterk vekst på 1960-tallet og lavmattene var da
preget av overbeiting. I denne perioden vandret dyr
fra vidda sørover og etablerte seg i nye områder på
sørsida av vegen som i dag danner grense mot
Setesdalsheiene og Brattefjell Vindeggen (Rv 11- og
37). Disse dyra etablerte seg i nye områder og
dannet trolig grunnlaget for villreinbestanden i
Brattefjell-Vindeggen, på Grungedalstangen og
Blefjell. Brattefjell-Vindeggen og Blefjell har i
ettertid vært forvaltet som selvstendige enheter,
mens Grungedalstangen administreres under
Hardangervidda. Det har også vært utveksling
mellom Hardangervidda og Norefjell. Det er
imidlertid ikke registrert gamle fangstsystemer av
noe omfang mellom Hardangervidda og disse
mindre områdene, det en kjenner til.

Blefjell
Fjelltangen mellom Tinnsjøen og Numedal, utgjør i
dag Blefjell villreinområde (186 km2). Historisk sett
vet vi lite om villreinens forekomst i Blefjell, men
ifølge Stormoen (1996) er det funnet dyregraver sør
for Bletoppen. Ut ifra generell villreinøkologisk
kunnskap er det grunn til å anta at området har hatt
vekslende ”trafikk” av rein fra Hardangervidda –
noe avhengig av bestandsfluktuasjoner/
bestandsstørrelse på vidda. Det må derfor kunne
betraktes som en del av et tidligere
sammenhengende villreinhabitat. I 1960 ble det
sluppet 30 tamrein på Blefjell for å bedre
reinsjaktmulighetene. Disse dyra tok seg iløpet av
kort tid over til Hardangervidda. Utover på 1960-
tallet var det en del trafikk av dyr mellom disse

Figur 4. Ca. 4000
år gamle

pilespisser fra
steinbrukende

kulturer/
villreinjegere i

fjellet
(Illustrasjonsfoto,

Per Jordhøy).

områdene og det
ble også forsøkt
jaktet. Våren
1970 foreligger
det informasjon
om at 150 dyr
var på ”besøk”
på Blefjell, men
disse trakk over
til
Hardangervidda
igjen. Året etter
ble det sett 30
dyr her og en
antar at disse slo
seg til ro her og
dannet grunnlag
for en liten bestand med mer permanent opphold.
Fram til 1983 hadde i hvert fall dyretallet vokst jevnt
og trutt (215  vinterdyr) slik at den første organiserte
jakt kunne starte. Rundt 1985 var det ca 270
vinterdyr her (Rønningen 1986). Bestandsveksten
fortsatte fram til 1987, da vintertelling viste 338 dyr.

Suksess
kikkertsikter

leveres i 1’’ og 30 mm
stålrør og 30’’ mm alum. rør.
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Kvalitetsvåpen
med livstidsgaranti på

deler. Haglene er C.I.P-
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stålhagl.
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tilbake i Norge.

Importør: Vaabenhuset Nygaard AS - Tlf. 72 41 77 60
www.vaabenhuset.no
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Nedgang i kjevelengder/slaktevekter og påviselig
beiteslitasje gjorde at en besluttet å redusere
bestanden og i 1994-95 ble dyretallet anslått å være
180-190 (Stormoen 1996).

Brattefjell-Vindeggen (BV)
Fjellområdet sørøst for Møsvatn (BV) har vært
betraktet som en utløper fra Hardangervidda
villreinområde, og som har blitt mer eller mindre
avstengt fra HV de siste 100 åra som følge av
reguleringen av Møsvatn og Rv37, Rjukan-Rauland
(Trae 1996, Dyrland 1986). Vi vet lite om villreinens
forekomst her i tidligere tider og spor etter fortids
fangst og jakt er få eller mangler helt. Flere traseer
over den nevnte semibarrieren er ifølge NOU (1974:
30B) registrert som ”trafikkareal for rein med viktige
slep mot vinterbeitene på østsida”
(”produksjonsareal”). To av trekktraseene går NØ for

Møsvassdammen og ett går
over Møsvasstangen inn i
BV (figur 2). Lokale
informanter har på grunnlag
av observasjoner (egne og
gjenfortalte) dannet
grunnlaget for denne
dokumentasjonen. Ut ifra
generell villreinøkologisk
kunnskap er det grunn til å
anta at også dette området
har hatt vekslende ”trafikk”
av rein fra Hardangervidda –
noe avhengig av

bestandsfluktuasjoner/bestandsstørrelse på vidda. Det
må derfor kunne betraktes som en del av et tidligere
sammenhengende villreinhabitat. I nyere tid fortelles
det om spredte observasjoner av rein: 1906 (kalving),
1930, 1943 og 1954 (H. Dyrland medd.). Det var
snakk om få dyr fram til 1960-åra. På denne tiden var
det en sterk bestandsvekst på HV med tiltagende
slitasje av vinterbeitene her. Det er grunn til å anta at
innvandring av dyr til BV tiltok i denne perioden. I
1975 var det ca 250 her og bestanden fortsatte å
vokse fram til 1980 da en antar at vinterbestanden
var oppe i 1050-1100 dyr (Skogland 1981). Siden har
bestanden blitt redusert til rundt 400-500 dyr.

Norefjell-Reinsjøfjell
Før reguleringen av Tunhovdfjorden var denne
nærmest delt i to deler med et smalt sund imellom.
Ifølge NOU (1974) har dette vært et trekkareal for

rein tidligere, mellom
Hardangervidda og N-R. I nyere tid
er utveksling lite kjent, men en flokk
på ca 100 dyr skal ha krysset over
mot Hardangervidda her i 1968
(Øystein Landsgård medd.). På det
tidspunktet opphørte tamreindriften i
N-R. Siden har en bygd opp en egen
villreinbestand i området. Tidligere
forekomst av rein i N-R bekreftes for
øvrig av flere påviste dyregraver i
området (ukjent antall), trolig
overveiende jordgropgraver (Øystein
Landsgård medd.).

Figur 5. Rikulvshelleren, en
kjent gammel fangstboplass
ved Mår (Foto: Sigmund
Holte)

Fig. 6: Eldre bilde fra Kalhovde med
Kalhovdfjorden i bakgrunnen.
(Fotoutlån: Sigmund Holte)
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Familien Johnsens eventyrlige jaktdag:

Tre dyr fra samme
tue på fire timer...

Som regel er det langt å gå og lenge  å vente. Ofte
er det timer og dager, hutrende i vindsekken med
valne fingre rundt en duggete kikkert.

Men så kan det også skje – det eventyret – at tre
familiemedlemmer, i strålende solskinn, første
jaktdagen skyter hver sin villrein fra samme tue
med en en drøy times mellomrom.

Av Rolf Øvrum

I Villrein-Norge er det en generell oppfatning at
villreinen i Forollhogna er tam og at den som jakter
der bare kan gå ut og hente det tildelte dyret når det
måtte passe jegeren. Det er en myte. Den er godt
underbygd av en høy, stabil fellingsprosent (90-95%)
gjennom mange år, høye vekter og – ikke minst – et
høyt antall registrerte gullgevir på NJFFs statistikk.

Alle som har jaktet i vårt nordligste villreinområde
vet imidlertid at jaktdagene her fortoner seg som de
gjør i de fleste andre områder. Og går en bak den
aller enkleste fellingsstatistikken vil en se at antallet
jaktdager pr. felt dyr ikke avviker særlig fra hvordan
tallene ser ut for resten av landet.

Her kommer det imidlertid en reportasje som bygge
opp under den myten.

Startskuddet
Klokka er 05.30 første jaktdagen. Vi – min «sherpa»,
samboeren og jeg – setter fra oss bilen ved Berg-
vollen, innerst i Skarvdalen i Dalsbygda. 15-20 andre
parkerte biler forteller at jeg ikke er førstemann.
Mange av bilene har tydelig stått siden kvelden før.
Fra et av Forsvarets god, gamle 16-manns hustelt
ryker det av pipa, men husværet – som skal være satt
opp og bebodd av jegere fra Møre og Romsdal – er
forlatt.

Fra Bergvollen er det lett å ta seg inn i Hognan, i
fjellrekka lengst øst i villreinområdet, mellom

«HAT TRICK»: Ved lunsjtider har Lars Ola fått sin kalv.
Og med har familien full pott. Et slags «hat trick». Fra
venstre Odd Einar, Lars Ola og Anne Cathrin. Deretter
«sherpaene» Tor Idar Galåen og Halbjørg Jordet.
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Vingelen og Dalsbygda. Det går rett sør. Selv om
stigningen er ganske heftig, er stien lett – tråkket til
av folk og fe, kanskje mest av fe – gjennom
århundrer. Til venstre og i øst kneiser Norderhogna.
Morgensola legger en gullkant på den ganske
kantete eggen på nordsida. Stien ligger i den
skyggen hvor natta ennå ikke har sluppet taket.

På «brestet», der stien går over kanten til
Gråbeinryen, stopper vi. Sørøstover, i skyggen av
Norderhogna og Midthogna åpner det seg er slags
«fat» – Gråbeinryen. Jeg tar opp kikkerten og
saumfarer terrenget så godt det lar seg gjøre med en
puls på 130. Det enste jeg får øye på er to fjelltelt.
Ikke en rein. Ikke en menneskelig sjel. Klokka er
05.58. Det er dørgende stille – til og med på
jaktradioen. Vi fortsetter. Målet er «min stein» lengst
sør og vest på Gråbeinryen – av noen (dalsbygd-
inger) også benevnt som Ålbyggrabben.

Klokka 06.00.52 smeller det. Startskuddet. Så ett
til – og enda ett. Skytterne ligger like til høyre for
oss. Kanskje et par hundre meter vestover.

Morgenkaffe
Så helt stille. I terrenget, på jaktradioen, og til og
med på sikringskanalene... Vi skjønner at det har
vært dyr nord og vest for Ålbyggrabben. Siden

St.Hans har det blåst fra sør og reinen har stått på
vingelsgrunn, men pålitelige kilder har fortalt at den
stadig oftere har beveget seg  nordover.

Jeg har to-tre hundre meter igjen til «min stein»,
og løper – huket. Men når jeg kommer fram, er det
bare for å se speilene på 25-30 dyr forsvinne sørover
og inn på naboterrenget.

Fortsatt ikke en lyd – verken på jaktradioen eller i
terrenget. Ikke engang mumlende bannskap.

Det blir å brette ut det gamle reinskalvskinnet som
sitteunderlag. Og så fyre på primusen. Morgenkaffe.

100 år for sent ute...
Alle som kjenner Odd Einar Johnsen nekter å tro det
jeg nå skal fortelle – at han klarte å holde kjeften
sin, til og med på jaktradioen – en hel time. Men han
gjorde det. Jeg visste ikke at han var i området, og
syntes  ikke det var rart at han ikke hørtes.

Den generelle radiotausheten gjør at jeg blir sterkt
i tvil om min radio virkelig virker. Jeg bytter
batterier et par ganger. Bare for å konstatere at det
ikke er noe feil med teknologien.

DEN FØRSTE: Anne Cathrin har skåret kortet og sammen med
far, Odd Einar, slakter hun den første simla. Jakta 2002 er ikke
mer enn halvannen time gammel. (Foto: Rolf Øvrum)
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Mens jeg fikler med radioen, nyter kaffen og
morgensola, passerer et selsomt følge mindre enn 100
meter øst for meg, på tur sørover. De ser ut som de er
minst 100 år for sent ute. I spissen en liten, gammel
gubbe under en pøs av en hatt, med oilskinjakke. Han
støtter seg til en kjepp, en slags stav som er så lang og
tynn at den ser ut til å være hentet fra bibelhistorien. Bak
ham to-tre mann og en hest med sal. Det er prinsen av
Persia på tur til Storbekkfatet i Vingelen for å skyte
storbukk. (Se side 103.)

Mellomtittel
Først etter halvannen time blir det liv i radioen. Det er
Odd Einar som kaller opp avkommet – Lars Ola og Anne
Cathrin. Jeg hører på signalene på radioen at de ikke kan
være langt unna, og forstår på sam-talen at de må ligge
like vest for og nedenfor meg.

Ei enslig simle er på tur nodover. Sannsynligvis ble hun
fraskutt kalven da de føste skuddene falt ved 6-tida, og er
på vei tilbake for å lete.

Jeg vet ikke hva slags kort familien Johnsen har, men
behøver ikke å lure på det særlig lenge. Det smeller. Og
ikke før er ekkoet fra Hognan tilbake før far Johnsen er
på lufta og gratulerer Anne Cathrin med simla. Flere
jegere melder seg på i radioen og gratulerer ungjenta som
alderen til tross er en erfaren jeger. En halvtime går uten
at noe skjer. Jeg pakker sammen. Tenker å legge turen om
Kløvstenen og opp i Midthogna. Derfra skal det iallfall
være mulig å se dyr, selv om de sikkert går på feil
terreng. Men før jeg legger i vei, vil jeg ta et bilde av

jenta som jeg vet slakter like i nærheten.
For så er jeg iallfall sikret ett bilde fra jakta
2002.

Mellomtittel
Som ventet finner jeg Anne Cathrin og Odd
Einar midt i slaktinga. De har akkurat
vommet ut og er i ferd med å flå da Lars
Ola kommer på radioen og forteller at enda

ei simle er på tur nordover.
Far Johnsen har simlekort. Han slipper kniven,

bokstavelig talt. Griper rifla og kaster seg ned 12-15
meter unna. Vi andre huker oss ned. Så smeller det. Vi ser
Odd Einar ta ladegrep og nytt anlegg, men han holder
tilbake skuddet og får dyret nesten i fanget.

Det blir flere gratulasjoner og mer slakting. Og
fotografering. Når de to skrottene ligger der er det på tide
med kaffe og mat.

Midt i måltidet og den løsslupne munterheten som
gjerne følger av vellykket jakt, skjer det igjen. En enslig
kalv kommer rett imot. Den er på feil side av grensa i det
vi får øye på den. Den virrer litt, men kommer. Lars Ola
som har kalvekort ligger klar. Fra omtrent den samme tua
som Anne Cathrin og Odd Einar skjøt simlene sine,
legger han ned kalven. Den detter i smellen.

Utrolig, men sant. Når jaktoppsyn Harald Mæhlen
dukker opp ved lunsjtida kan han konstatere at familien
Johnsen har gjort unna villreinjakta 2002.

Jeger på sin hals
Odd Einar Johnsen er opprinnelig finnmarking, men har
bodd i Dalsbygda i over 30 år. Lars Ola er elektriker og
«storesøster» jobber med spedisjon. Alle er de jegere på
sin hals – allroundere i ordets egentlige betydning. De har
fuglehunder alle tre og jakter rype så snart anledningen
byr seg. I elgjakta er de på samme laget. Og for å ha noe
å fylle fridagene med fram til jul, jakter de rådyr med far
som jaktleder på et godt besatt lag.

DOTSUPEN: Det blir kvelden før kjøttbørene er framme ved
bilene. Da er det både lov og velfortjent å leske strupen med en
dotsup.

KONTROLL: Jaktoppsyn Knut Normann
Mæhlen fra Tynset. Kontrollerer de tre
fornøyde jegerne. Tor Idar (baksert) er nok
ikke misfornøyd hanheller, men siden han
deler simlekortet med Odd Einar kunne han
nok ha tenkt seg at jakta hadde vart noen
dager til.
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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

2002 11 350 6 600

Fellingstall siste 22 årene

Høsten 2000 ble bare 36 prosent av kvoten felt, og
det var den laveste fellingsprosenten som er
registrert siden en begynte å føre statistikken i 1952.
Høsten 2001 gikk fellingsprosenten opp til 50, for å

Økt fellingsprosent, men
laveste fellingstall på lenge
Fellingsprosenten ble 58 – og litt høyere enn året før. Men av en
kvote på 11.350 dyr ble bare 6.600 felt. En må helt tilbake til
1994 for å finne lavere fellingstall, melder Statistisk Sentralbyrå.

øke igjen til 58 høsten 2002. Som et snitt for
perioden 1952-2002 har 55 prosent av fellingskvoten
blitt skutt under jakta.

Reduksjon på Hardangervidda
Hovedårsaken til økt fellingsprosent er at
Hardangervidda villreinområde, som er landets
største, har fått redusert fellingskvoten betraktelig de
siste årene. I løpet av to år har kvoten blitt redusert
med 9 000 dyr, mens antall felte dyr bare har blitt
redusert med 1 300 dyr. Høsten 2000 var kvoten satt
til 11 500 voksne dyr, mens den høsten 2002 var
redusert til 2 500 voksne dyr. I tillegg var det mulig å
felle en kalv for hver fellingstillatelse på simle/
ungdyr. Årsaken til fastsetting av lavere kvoter er at
tellinger har vist at vinterstammen er lavere enn
tidligere antatt, samt at en ønsker å bygge opp igjen
stammen.

Reduksjonen i fellingstillatelser har også gitt seg
utslag i lavere felling på Hardangervidda. Høsten
2002 ble det i alt skutt 1 417 dyr på Hardangervidda ,
og det er en reduksjon på 727 dyr fra forgående høst.

Fortsatt høy fellings-
prosent i Forelhogna
Blant de større villreinområdene er det Forelhogna
som har den høyeste fellingsprosenten. Totalt var det
gitt tillatelse til å felle 750 dyr, og 694 ble felt i løpet
av jakta. Det gir en fellingsprosent på 93. De siste
årene har fellingsprosenten i Forelhogna ligget rundt
90 prosent. En årsak til det er de mange overgangs-
avtalene som er inngått mellom grunneierne.

Ottadalen, nest størst
Målt i både antall fellingstillatelser og felte dyr, er
Ottadalen landets nest største villreinområde. Av en
kvote på 1 567 dyr ble 1 191 felt. Det gir en
fellingsprosent på 76.

I de andre større villreinområdene ble det skutt 933
dyr i Rondane, 509 dyr i Snøhetta og 402 dyr i
Knutshø.
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Flest dyr skutt i Oppland
Blant fylkene er Oppland fortsatt det fylket hvor det
blir skutt flest villrein. I alt ble det skutt 1 791 dyr
her.

Ingen jakt i Setesdal Austhei
Det ble ingen jakt i Setesdal Austhei ettersom det
var stor usikkerhet omkring hvor stor vinterstammen
var.

Antall villreinjegere
Statistikk som viser hvor mange jegere som jaktet
villrein høsten 2002 samles først inn våren 2003. De
siste tallene viser at det høsten 2001 totalt var
10.200 jegere som jaktet villrein. Flest villreinjegere
var det i Oppland. I alt var det 1.200 jegere fra dette
fylket som jaktet villrein høsten 2001. Fra Telemark
og Hedmark var det henholdsvis 1.100 og 1.000
villreinjegere.

Årskalv Årskalv 1,5 år 1,5 år Eldre Eldre
Felt tot. Hann Hunn Hann Hunn Hann Hunn 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
2002  6 604  1 029   857   638   252  1 729  2 099   58

2002
Villreinområde
Setesdal Ryfylke   333   46   50   38   20   50   129   23
Skaulen
Etnefjella   43   7   5   7   2   12   10   65
Hardangervidda  1 417   190   131   176   49   368   503   56
Blefjell   17   3 -   2   6   4   2   24
Nordfjella (Hallingskarvet)   284   34   21   23   5   126   75   41
Oksenhalvøya   3 - -   1 -   2 -   60
Fjellheimen   136   25   16   3   7   60   25   83
Brattfjell-Vindeggen   116   14   16   15   6   27   38   44
Vest-Jotunheimen   65   10   3   8   2   25   17   86
Ottadalsområdet  1 191   209   173   55   41   347   366   76
Førdefjella   10   2 -   2   1   3   2   100
Sunnfjord   14   1   1   2 -   9   1   56
Svartebotnen   25   3   4   2   4   9   3   78
Snøhetta   509   42   55   61   16   150   185   52
Rondane   931   144   101   99   49   229   309   64
Sølnkletten   52   9   6   3   2   21   11   43
Forelhogna   694   149   156   69   18   111   191   93
Knutshø   402   58   49   40   12   108   135   65
Norefjell-Reinsjøfjell   339   80   65   32   11   61   90   84
Våmur-Roan   21   3   5 -   1   5   7   53
Tolga Østfjell   2 - - - -   2 -   4

Villreinjakt. Villreinområde, etter alder og kjønn 1996-2002

Jaktrapport
på Internett
Den årlige jakktrapporten som Direktoratet for
Naturforvaltning (DN) krever i forbindelse med
Jegeravgifta kan fra inneværene år også leveres på
Internett. Det digitale rapporteringstilbudet er blitt til
gjennom et samarbeid melllom DN og Statistisk
Sentralbyrå (SSB). Nytt av året er også at alle som
ikke leverer jaktrapporten innen fristen 1. mai, blir
ilagt en tilleggsavgift på 150 kroner. Tillegget blir
plusset på neste års jegeravgift. Nesttstedsadressen
til jaktrapporten er: http://jakt.ssb.no/

www.ssb.no – se egen artikkel
statistikk på nettet, side 32
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– Den som ikke prøver, får i hvert fall ikke dyr, sa en
tilårskommen jeger som akkurat hadde sendt en
blyhilsen etter speilet på en flyktende bukk.
Eksempelet er hentet fra virkeligheten, riktignok for
mange år tilbake.

En annen gang traff jeg en eldre fyr som hadde felt
to dyr i et skudd. – Jeg visste ikke at kula kunne gå
igjennom en reinsbukk, sa han... Kanskje var det
nettopp denne jegerkategorien som satte seg imot
innføring av jegerprøve, hva vet jeg.

Forhåpentligvis hører slike situasjoner fortiden til.
Min erfaring er at dagens jegere utviser god
jaktmoral, men uhell kan selvfølgelig skje her som
på andre områder i samfunnet. Noen «brodne kar»

fins det også. Imidlertid har jeg ofte forundret meg
over at mange er ganske slurvete med våpna og
trener bare når de må. Kravet om tretti treningsskudd
har hjulpet en del, men det må mer lut til hvis du
virkelig skal lære redskapen å kjenne, og ikke minst
din egen og våpenets begrensninger.

Vi prøver oss på Hovet skytebane, et virkelig
trivelig sted hvor du ikke blir oppfattet som kriminell
om du tar skytejernet med for å trene uten å gå i
flokk.

Spar de dårlige skuddene...

Av Per Aksel Knudsen

Per Aksel Knudsen går oppsyn i Nordfjella
villreinområde. Han har i en årrekke jobbet
med ettersøk – og sett det meste av
skadeskyting. Det har fått ham til å lage
denne artikkelen og vise hva som skjer når
holdene blir for lange...

100 m

150 m
200 m

250 m

300 m

Prøv på papp – og
du vil bli forskrekket!

FEM HOLD: Her er  reins-
figurene, som for anled-
ningen er nye, satt opppå
100, 150, 200, 250 og 300
meter. Vi prøver samtlige
figurer med samme
siktepunkt uten å røre
innstillingen på kikkertsiktet.
Våpenet er en enkeltskudds
Heym-Ruger i kal 6,5 X 55,
med Zeiss, fire ganger
forstørrelse. Ammunisjon,
9,7 g Norma Elite. Deretter
skrur vi kikkertsiktet opp til
middeltreffpunkt, 7cm over
sentrum, og gjentar serien
opp til 200 meter.
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Bilde 4

Bilde 5
Kanskj

Bilde 7
Avskut

Bilde 8
Kulefa

Bilde 9

Skud
skyteba

trenin

Bilde
Hjern

avliving
uende

100 METER: Innskyting på 100
meter, i sentrum og med 7 cm

overslag.

150 METER: Begge innenfor
ringen. Den som har skutt inn

med  passelig overslag på 100 m,
sitter nå i sentrum og har mye å

gå på dersom avstanden er
feilbedømt.

200 METER: Med innskyting i
sentrum på 100 m vil du uvergelig
havne for lavt. Skadeskyting er et

faktum, kanskje en av de vanligste
årsakene. 150 meter regnes for

akseptabelt hold, men hvor mange
klarer å bedømme korrekt avstand

i jaktsituasjoner med varierende
terreng- og lysforhold? Med

nødvendig overslag på 100 meter,
vil bukken fremdeles blitt din.

«Kravet om 30
treningsskudd
har hjulpet en
del, men det må
mer lut til hvis
du virkelig skal
lære redskapen
å kjenne, og
ikke minst din
egen og ditt
våpens
begrensninger.»
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250 METER: Ut fra bildene på forrige side og utviklingen
som der beskrives, forstår vel de fleste hvordan det går om
avstanden øker ytterligere. Vi tar imidlertid med dette bildet

for å vise hvor dramatisk kulefallet er når holdet øker fra 200
til 250 meter. I beste fall ville dette blitt en bom på jakt. I

verste fall er det snakk om en svært alvorlig skadeskyting
som ville påført et dyr alvorlige lidelser.

ANDRE KULER: De fleste er klar over at treffpunktet endrer
seg ved bytte av ammunisjon, endring av kulevekter etc.

Dette bildet viser tar vi først og fremst med for å vise
treffpunktendringen på en .308 når kulevekta endrs.

Sentrumstreffene er skutt med 12 g Norma Elite. Treffene
opp til høyre er skutt med 8,4 grams kule.  Som en kuriositet

tar vi også med treffpunktendringen som oppstår når
våpenet påmonteres lyddemper (treffene til venstre).

Sluttord
Våre tre hjemlige kalibre (.30-06, .308, 6,5x55) vil
alle kunne vise noe forskjellig resultat, alt avhenging
av ammunisjon og rifletype. Den eneste måten å
finne ut hvordan ditt våpen oppfører seg på ulike
avstander, er å prøve sjøl og med den ammunisjonen
du skal bruke på jakt.

Med en magnumrifle i 30-kaliber vil du få merkbar
rettere kulebane. Vær da klar over at detteer svært
dyr ammunisjon som egner seg best for den som
lader sjøl. Du skal også skyte en hel del for å
beherske den økte rekylen. Kjøttødeleggelsen får du
gratis.

Kikkertsiktene er et kapittel for seg. Vær klar over
avstanden mellom siktelinjen og løpet, spesielt hvis
du ligger med ujevnheter i terrenget rett foran deg.
Alle som har opplevd at kikkertsiktet har kommet ut
av stilling etter de har «trynet», tenker seg vel om
neste gang de hilser på moder jord.

«Den eneste
måten å finne ut
hvordan ditt
våpen oppfører
seg på ulike
avstander, er å
prøve sjøl og
med den
ammunisjonen
du skal bruke på
jakt.»

FORKASTELIG: Ikke sjelden må jaktoppsynet avlive
skadeskutte dyr etter skutt mot hodet. Skudd mot hodet er
forkastelige med mindre det er snakk om å avlive dyr. Dyret
som er avbildet ville trolig sultet ihjel før det hadde dødd av
andre årsaker.
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Lærdal-Årdal:

Jakt
igjen...
Jakt
igjen...

20. august 2002 vart ein merkedag – først og fremst for Lærdal-
Årdal villreinområde, men ikkje minst for norsk villreinforvaltning.
Da datt den førstestorbukken etter reetabelinga av
villreinstammen i området – eit lerret det tok over 20 år å bleike...

2002 er det fyrste året det var jakta jakta etter
reetableringa. Det var omlag 160 dyr i området før
jakta tok til. Kåre Gram og Ole Magne Skårheim var
dei som fekk høvet til å skyta det første dyret, ein
bukk på 73 kg. Storbukken ramla første jaktdagen
ved Ljøsnabotten.

Men tidlegare oppsynsmann i området, Anton
Kjærvik var den som verkeleg fekk felt storbukken –
på heile 107 kg. Begge desse bukkane var av dei
som vart overflytta frå Nordfjella med helikopter i
1995.

Under jakta vart det i alt skote 11 dyr – 8 bukkar
og 3 simler. Bukkane hadde ei gjennomsnilleg vekt
på om lag 71 kg, simlene 37 kg. Det samla uttaket av
kjøt vart på 682 kg. Fellingsprosenten vart på 52,5.

Fin jakt
Det var knytt ein del spenning til korleis jakta kom
til å arta seg. Med felles jaktavtale var det høve til å
jakta der reinen sto til ei kvar tid. Med få jegerar og
hovudflokken av dyra langt unna veg, var det ei
problemfri jakt og me har ikkje registrert uheldige
episodar, korkje for dyra eller jegerane. Austavær og
høge temperaturar gjorde at dyra mykje sto på same
området under heile jaktperioden.

Ei gledens år
2002 vart på fleire måter eit gledens år for Lærdal
Årdal. Interessekonflikten mellom tamrein og villrein
i fjellområdet Lærdal-Årdal-Vang vart avslutta.
Dermed er 580 km2 med fjellområde sikra for
villrein. Filefjell Reinlag trekte anken sin over
avslaget på konsesjonssøknaden om tamreindrift i
deler av fjellområdet. Avslaget vart fatta av
Landbruksdepartementet den 4 oktober i 2001.
Grunnen til at Filefjell Reinlag trekte anken sin var at
Hydro underkjente ein bruksavtale om bortleige av
deira eigedom til tamreindrift. Konsesjonssøknaden
har vore til sakshandsaming i byråkratiet sidan 1996.

Landbruksdepartementet sendte saka ut på høyring
våren 1997 til ulike høyringsinstansar. Saka vart
seinare handsama hjå Reindriftsagronomen for
tamreindrift i Sør Noreg, på Røros og så oversendt til
Reindriftssjefen i Alta for handsaming og til slutt hjå
Reindriftsadministra-sjonen i departementet.

– Slik me har oppfatta det, har det frå
tamreinsbyråkratiet i heile sakshandsamings-
prosessen vore lagt føringar for at det skulle gjevast
konsesjon. Dette på tross av at det i frå vår sida vart
gjort heilt klart at det ville få store konsekvensar for
reetablering av villreinstamma i området, siere Rein

DEN FØRSTE: Kåre Gram med den første villreinen som vart skoten etter reetableringa av villreinstammen
i Lærdal Årdal – ei fin bukk på 73 kilo. Kåre jakta saman med Ole Magne Skårheim.
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Fakta om Lærdal-Årdal

Lærdal-Årdal villreinområde ligg i Sogn og Fjordane
fylke, i kommunane Lærdal og Årdal. Villreinområdet
har tidlegare omfatta fjellpartiet mellom
Lærdalsfjorden og Lærdal opp til Nedre
Smedalsvatn, oppstrøms Slutedøla 2 km. Derifrå rett
nord til Biskopvatn i Tyadalen, vidare nordover
denne, og Moadalen til Årdalsvatn og ut til
Årdalsfjorden og rundt til Lærdalsfjorden. I dag er
også fjellområdet som ligg i Lærdal kommune, aust
for Slutedalen til fylkesgrensa og eigedomane i Vang,
tilslutta villreinutvalet. Dette arealet er også derfor
teke med som teljande villreinareal. Dette arealet er
på omlag 488 km2. Det godkjende området
innbefattar ikkje pr. i dag grunnrettane i Vang
kommune i Oppland fylke. Brukar ein dei naturlege
grensene som avgrensar området med bilvegane E-
16 og R-53, er totalarealet 573 km2

Arne Golf, leiar for villreinutvalet i Lærdal-Årdal.
– Det kom og overraskande på oss at det vart lagt

så sterke føringar for å gje konsesjon, då John
Jonasen i 1988 fekk avslag på tamreinkonsesjon  i
det same fjellområde. Det argumentet som vart nytta
då, var det ville få negative konsekvenser for
villreinen, men i 1988 var det ikkje ein einaste
villrein i området. Dei hadde vorte vekke etter at
Jonasen hadde nytta meir eller mindre heile
fjellområdet til tamrein i frå slutten av sytti-tallet,
fortel leiaren.

Han seier vidare at avslaget på konsesjons-
søknaden til Filefjell Reinlag var eit klart politisk
fatta vedtak. Regjeringa som var i 2001, grunna
avslaget med, at det var eit overordna omsyn til
villrein som skulle gjelda.

Tradisjonar for konflikt
Interessekonflikten mellom tamrein og villrein i
området hadde også topp i den perioden Jonasen
dreiv, med meldingar til politiet og rettssaker.
I denne konflikten kom motseiingane mellom
grunneigarane godt fram. Desse motseiingane gjekk
ut på at dei ulike eigedommane ikkje fekk nytta
villreinjakta fullt ut, då reinen oftast sto på dei
vestlege eigedomane i den perioden jakta pågjekk.
Dette førte til, at parallelt med reetableringa av ei
villreinstamma og organisering av grunneigarane,
vart det utarbeida ein felles jaktavtale som er med og
sikrar at alle grunneigarane får nytta sitt areal til
jaktuttak på like vilkår.

Konflikt mellom tam- og villreininteressene  i
fjellområda rundt Lærdal går endå lenger tilbake i
tid. I ein kongeleg resolusjon av 8.2. i 1902 er det
forbod med tamreindrift i kommunen. Den er seinar
oppheva og kommunen er også slege saman med
Borgund. Men dette
syner at diskusjonen om
tamreindrift eller ikkje,
har lange tradisjonar i
regionen.

– Me får berre håpa at det nå kan trekkast opp
naturlege grenser mellom den tamreindrifta som er i
nærområdet og villreinområda våre, til beste for alle
partar, seier Rein Arne Golf.

Eit langt lerret
Reetablering av ein ny villreinstamme i Lærdal-
Årdal vart eit langt lerret å bleike. Vi saksar frå
driftsplana:

I 1981 vart det etablert eit villreinutval for Lærdal-
Årdal. I 1983 vart den første takseringa av beitene
og berekning av bærevna gjennomført ( Eldar Gaare,
DN ). I 1987 vart det utarbeidd eit framlegg til avtale

EIN NY STAMME:
Hausten 1994 tok det

praktiske arbeidet til med
å etablera den nye

villreinstammen i Lærdal-
Årdal. Rein vart fanga inn
i Nord-fjella og frakta med

helikopter. Biletet er frå
den nye boka om

Nordfjella som Bergens-
fotografen Oddmund

Lunde ga ut på
haustparten i fjor.
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mellom grunneigarar i villreinutvalet Lærdal-Årdal
og grunneigarar i Borgund, Årdal og Vang som
leigde ut tamreinbeite. Allereie i 1987, i avtala
mellom grunneigarane, vart det nedsett eit
interimstyre på 3 medlemmar med funksjonstid fram
til 1991. Arbeidet gjekk ut på:

- Gje tamreindrifta i området rimeleg
 avviklingstid – til haust 1991.

- Utarbeide driftsplan for villreinområde.
- Utarbeide finansiering/kostnadsplan.
- Førebu etablering av villreinstammen.
- Utarbeide framlegg til vedtekter for eit

grunneigarlag for heile fjellområdet.
- Innkrevje naudsynt kontingent frå

grunneigarane.
- Vurdere andre driftsformer dersom

villreinalternativet ikkje let seg gjennomføre.
- Arbeide med ein felles driftsform for heile

området.

Klåre krav
Interimstyret sitt arbeid retta seg mot dei offentlege
styresmakter som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
og Direktoratet for naturforvaltning (DN) og NINA.
Det kom fram at styresmaktene sette klåre krav både
når det gjeld etablering av villreinstammen og i
samband med innfanging, merking og transport av
villreinen. Etter etableringsmøtet for Grunneigarlaget
i 1993 vart arbeidsplanen slik:

- Snarast kome i gang med utsetting av rein i
området.

- Etablere kontakt med dei tilgrensande tamreinlag
for å få avtalar/samarbeid med dem.

- Skaffe finansiering til utsetting og oppsyn.

Frå vedtektene kan det nemnast at dersom
etablering og drift av villrein syner seg umuleg innan
år 2000, skal ein vurdera andre driftsformer.
Framtidig jakt skal skje på grunnlag av
fellesjaktavtale som gjeld for heile området.

Frå Nordfjella
Styret for grunneigarlaget bestemte seg for å forsøke
utplassering av villrein frå Nordfjella villreinområde.
Villreinutvalet for Nordfjella hadde tidlegare gjeve
løyve til dette.

I september 1994 vart det første møtet mellom
aktørane i sjølve innfanginga halde i Lærdal. Her vart
alle dei formelle sidene av saka gjenomgått og
prosedyrene for innfanging diskutert.

Bedøvelse og transport
Medikamentell immobilisering og flytting (bedøvelse
og transport) av villrein var nok nytt i Norge. Det var
tidlegare, i regi av NINA, gjenomført immobilisering
både i Norge og på Svalbard, men det låg ikkje føre
ikkje tilgjengelege data om medikamentbruken.
Artsforskjellar gjer også at data ikkje nødvendigvis
er direkte overførbare. Det vart vurdert fleire
strategiar for bedøving av villreinen, men ein kom
fram til at berre bruk av helikopter var aktuelt når så
mange dyr skulle flyttast.

I praksis vert dette gjort ved at helikopteret seig inn
på dyra bakfrå og paralellt med dyras rørsleretning.
Ideell avstand for immobilisering er 15-20 meter.
Tida ein kunne fly på flokken vart sett til 3-5 minutt
og berre eitt innfangingsforsøk pr. flokk pr. dag. Etter
at eit dyr hadde fått ein injeksjon frå bedøvelsespila,
vart helikopteret trekt unna for å gje dyret mest
muleg ro. Den påskotne villreinen vart observert frå
helikopteret og etter at dyret har lagt seg, landa

REIN MED REIN: Rein
Arne Golf med ei av dei
bedøva reinana som vart
henta i Nordfjella og
utplassert i Lærdal-Årdal.
Biletet er frå den nye
boka om Nordfjella som
Bergens-fotografen
Oddmund Lunde ga ut
på haustparten i fjor. Sjå
omtale av boka på neste
side.
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helikopteret ved sidan av. Villreinen vart teken inn i
helikopteret og floge til utsleppstaden der det vert
gjeve motgift. Frå villreinen hadde lagt seg og til
den hadde fått motgift vart temperatur, puls,
respirasjon og surstoffopptak kontinuerleg
kontrollert.

Gjennomføring
Den 21.09.94 (dagen etter avslutning av
villreinjakta) vart 5 rein bedøvd i Nordfjella og 4 av
desse vart sett ut i Lærdal. Medisinen som vart bruka
førte til temperaturstigning hos reinen. Eitt dyr vart
derfor umiddelbart vekt opp att og sleppt fri. Det var
barmark og dermed vanskeleg å observera reinen frå
den fekk bedøvingspila og til den la seg. Ute-
temperaturen var +5°C og i varmaste laget for
immobilisering. Innfanging av 4 rein i 1994 var
vellukka, men dårleg vêr utover vinteren og det
faktum at dyra berre var øyremerka, gjorde at det var
vanskeleg å ha kontroll med dei. Dyra er ikkje sett
etter at dei vart sleppt fri i Lærdal.

Problema ein hadde med bedøving og kontroll av
dyra i 1994 førte til at det vart halde eit møte mellom
grunneigarlaget, viltnemd, Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane og DN i Trondheim sommaren 1995. Dette
møtet var særs nyttig og avklåra mange spørsmål.

- Økonomidelen for prosjektet vart skikkeleg
gjennomgått og det vart slege fast at regional/
nasjonal viltstyresmakt ville stå for etablering av
ein bestand på 25-30 dyr innan 1.3. 1998.

- Ytterlegare utsetjing av dyr med tanke på ein
raskare oppbyging av villreinbetanden er eit
grunneigaransvar.

- Det skulle skiljast mellom reorganisering av
gammalt område (Lærdal-Årdal) og
nyorganisering av området (Lærdal-Årdal-
Vang).
FM i Sogn og Fjordane, villreinnemd og
grunneigarlaget skulle stå for reorganiseringa av
rettigheitshavarane. DN ville føreta naudsynt
avklaring med Miljøverndep. og Landbruksdep.
Med omsyn til buffersone mot tamreinområdet.
DN skulle avklare bruk av virkemiddel for å
halde villreinen og tamreinen atskilt.

- Ansvarshavande veterinær skulle søkje
Forsøksdyrutvalet om løyve til å radiomerke
villreinen.

- FM i Sogn og Fjordane og ansvarshavande
veterinær skulle utarbeide eit budsjett for
reetablering av 20-30 dyr.

Etter dette møtet var det klart for eit nytt
innfangingsforsøk på snø i andre veka av november
1995. Det vart valt å bruke ein annan
medikamentkombinasjon til innfanging for å unnga
temperaturstigning på villreinen. I alt vart 20 rein
immobilisert i Nordfjella dette året, og frakta til

Lærdal. To kalvar restituerte ikkje etter at dei hadde
fått motgift, og kalvar vil derfor ikkje bli
immobilisert med desse medikamenta for flytting. I
midten av november 1996 vart ytterlegare 15 reinar
flytta over frå Nordfjella. Av dei 33 utsette reinane i
1995 og 1996 vart 10 simler utstyrte med
radiosendarar. Ved slutten av 1996 bestod flokken av
22 simler. 7 bukkar og 6 årskalvar.

Praktbok om
Nordfjella

For folk flest er nok Oddmund Lund kjent

sompressefotograf – som Dagblad-fotografen i

Bergen. Men han er også en fremragende

naturfortograf.

   Gjennom mange år har han vært opptatt av

Nordfjella som område, og i fjor høst ga han ut ei

prakbok med ei utrolig samling bilder – av

naturen, fugle og dyrelivet. Som pressefotograf

fulgte han reetableringen av villreinstammen i

Lærdal-Årdal på kloss hold, og boka inneholder

noen bilder som er en fatastisk dokumentasjon

av denne operasjonen.

MED HJERTE FOR VILLREIN: Simler med kalver,
fotografert i Nordfjella av Oddmund Lund. Villreinen har noek
en spesiell plass i den erfarne pressefotografens hjerte.
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Trivelig lesning om dyregraver
på Hardangervidda
Johan Vaa, fra Rauland – en ikke ukjent kar i

villreinkretset – er en allsidig herre. Skrivefør som

han er, bidro han i fjor til Telemark Historielags

årbok (nr. 23) med to artikler. 2002-utgaven av

årboka tar spesielt for seg Hardangervidda. Den

ene artikkelen er om på ”Dyregraver på

Hardangervidda”, den andre har tittelen:

”Marginal busetnad i Rauland og Vinje på 1700-

talet – stader og profilar”.

   Artikkelen om dyregravene er trivelig og

spennende lesning for villreinfolk. Her

gjenforteller han blant annet ei historie om tre

søsken som skule dele arven etter foreldrene.

Den eldste tok dyregrava – dyrestupa, som de

sier i Rauland – som hørte gården til og som lå

ved Storenut. Den andre valgte retten til fiske på

Mjølstøylgrunnen. Den tredje ble sittende igjen

med gården, som en slags ”svarteper”.

   Johan har fått utgitt de to artiklene som

særtrykk. Hvor stort opplaget er, har han ikke

sagt noe om, men interesserte bør nok ta kontakt

med forfatteren ganske raskt dersom de vil sikre

seg et eksemplar.

Trollheimsreinen har
fått si eiga bok
Kvifor er det tamrein i Trollheimen medan det er

villrein i fjella omkring? Var det villrein i

Trollheimen i gamle dagar, og når vart han borte?

Har det alltid vore samar i Trollheimen, og kva for

historie har dei?

   Alle spørsmål som er vanskelege og som opp

gjennom åra har skapt mange konfliktar. Nils Røv

som arbeider som forsker ved Norsk Institutt for

Naturforskning (NINA) har i ei bok som kom i fjor,

og som har tittelen ”Trollheimsreinen”, prøvd å

svare på desse spørsmåla.

   Kort, men likevel grundig dokumenterer han

jakt i gamle dagar og i nyare tid, korleis

reindrifta kom ut av kontroll, om handsaminga

av reindriftssaka i Stortinget og om rettssaken

som enda opp i Høgsterett.

   Boka, som kjem frå Bygdeforlaget, er rikt

illustrert med flotte fotografier frå Trollheimen.

Det er særleg mange fine historiske

fotografier.

REIN-prosjektet – slutt-
rapport i eget hefte

REIN-prosjektet – fire års omfattende

forskning på hvordan rein forholder seg til

kraftlinjer og vindmøller – som gikk som en del

av Norges forskningsråds EFFEKT-program,

ble avsluttet i 2002. (EFFEKT er et forsknings-

og utviklingsprogram (FoU) for energifor-

syningen i Norge.) Sluttrapporten ble i fjor

utgitt som et eget hefte som på en svært

Kort og godt
om villrein

HEFTE: Slutt-
rapporten fra

REIN-prosjektet
er blitt et eget
hefte utgitt av

Norges
Forskningsråd.

EIGA BOK: Reinen i
Trollheimen har fått

si eiga bok. Nils Røv,
forskar ved NINA har
begått ein kort, men

grundig doku-
mentasjon av

Trollheimsreinen.
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oversiktlig måte beskriver de forskjellige del

prosjektene, metodene og resultatene.

   Sluttrapporten konkluderer med at reinen

kan vise normal adferd lokalt ved

eksponering for kraftledninger og vindmøller.

Støy fra konstruksjonene er hørbar for reinen,

men har antakelig ingen sterk negativ effekt

på den lokale fluktadferden.

   Undersøkelsene viser at den regionale

effekten av kraftlinjer kan være betydelig ved

at reinen unngår større områder i tilknytning

til kraftledninger – antakelig som

”antipredator-strategi” siden inngrepene kan

forbindes med menneskelig aktivitet. Det

fastslås i sluttrapporten at kraftlinjer, alene

eller i kombinasjon med andre inngrep i

fjellområdene har betydelige negative

regionale effekter på tam- og villrein.

   – Sammen med annen utbygging, spesielt

hyttefelt og veier, kan kraftutbygging få

alvorlige konsekvenser for bæreevne og

produksjon hos både tam- og villrein.

Resultatene er i samsvar med andre

internasjonale studier av arealbruk for rein og

caribou i forhold til utbygging, heter det i

sluttrapporten fra REIN-prosjektet.

Setesdal-Ryfylke premierer
uttak av små kalver
Som alle andre villreinområder har også

Setesdal-Ryfylkeheiene som mål å spare de

beste dyra. Som et ganske spesielt

virkemiddel i så måte premierer Setesdal-

Ryfylke villreinlag de jegerne som tar ut de

minste kalvene. De jegerne

som sender inn de 20

minste kalvekjevene får

alle en premie ntilen verdi

av ca. 300 kroner. I tillegg

er de med i loddtrekningen

om tre dyre kikkerter.

Førstepremien er en

Opticron DBA til en verdi

av ca. 9000 kroner.

   Sammen med Statens

Kort og godt
om villrein

Naturoppsyn (SNO) har også villreinområdet laget

en liten, men svært informativ brosjyre rettet mot

jegerne.

Villreinpermen er oppdatert
Ajouføringen og oppdateringen av Villreinpermen er

nå ferdig. Det er Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) på

Honne på Biri som har stått for det praktiske

arbeidet – på oppdrag fra og i samarbeid med

Villreinrådet i Norge (VR) og Direktoratet for

Naturforvaltning (DN).

   Permen kom første gang ut høsten 2000. Den er

laget som et hjelpemiddel og verktøy for instanser

og personer med ansvar og myndighet innen

forvaltningen av villrein. De forskjellige kapitlene er

del inn på denne måten:

– Nøkkelopplysninger
– Villreinnemndene
– Villreinrådet
– Økonomi
– Lover og forskrifter
– Transparenter og materiell
– Villreinutvalgerne
-– Villreinområdene
– Arkivnøkkel
– Biologiske registreringer
– Litteraturhenvisning

De reviderte delene blir da sendt ut til selvkost til de

som alt har kjøpt permen. Det blir også laget en del

nye, komplette permer til salgs til

nye brukere.

For mer informasjon,
ta kontakt med:
Gunnar Hårstad,

telefon 61 14 81 45

E-post. goh@skogkurs.no
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Forsvaret kjørte «berserk»
med beltevogner i Nordfjella

Det ble store oppslag i lokalavisa Hallingdølen og

sterke reaksjoner fra flere hold da forsvaret i

februar, i forbindelse med en vinterøvelse, tok

seg inn i Nordfjella med 11 beltevogner og

bokstavelig talt satte dype spor etter seg.

   Nordfjella Villreinnemnd reagerte sterkt på det

som skjedde og var særlig kritisk til at

villreinforvaltningen ikke var informert på forhånd

om øvelsen.

   I et brev til Vernepliktsverket skriver

villreinnemnda at det som skjedde må

karakteriseres som svært beklagelig og i strid

både med viltlovgivningen og den felles

kommunedelplanen for villrein for Nordfjella og

Hardangervidda. Det vises til at det i

kommunedelplanen heter at militær virksomhet i

strøst mulig grad bør styres utenom

villreinområdet og at grenser for militær

øvingsvirksomhet skal utarbeides i samråd med

grunneiere, kommunene og villreinforvaltningen.

   Forsvaret, som hadde leid et område av et

Kort og godt
om villrein

REAKSJONER: Det ble reagert sterkt fra flere hold da
avisa Hallingdølen i februar kunne fortelle at forsvaret
hadde boltret seg med 11 beltevogner i Nordfjella.
(Faksimle fra Hallingdølen.)

lokalt firma og brukt dette til hjelp i

forberedelsene av øvelsen, trodde at det

lokale firmaet hadde klarert øvelsen med

myndighetene. Mens det lokale firmaet

trode at forsvaret selv hadde ordnet med

nødvendige tillatelser.

   Ifølge avisa Hallingdølen har Ål kommune

etter den beklagelige episoden innført

«meldeplikt» for alle som leier av det nevnte

firmaet – og håper på den måten til enhver

tid å bli orientert om hvilke aktiviteter som

skal foregå i området.

Jervfamilier merket i Knutshø
og Snøhetta
I begynnelsen av mai ble to jervefamilier

merket i Oppdal kommune – den ene i

Knutsø og den andre i snøhetta. Merkingen

ksjedde i regi av Norsk Institutt for

naturforvaltnings (NINAs) jerveprosjekt.

I sommer vil prosjektet trolig følge

jervfamilien på østsiden av E6 i Knutshø-

området på grensa mot Folldal. Dette for å

se nærmere på hvor involvert familien er i

tap av sau i fjellet og hvordan den forholder

seg til villreinen i området. Det er i løpet av

våren registrert tre forskjellige jerve-

valpinger i Oppdal kommune, men det er

altså bare to av familiene som er merket.

Radioaktivitet under tiltaks-
grensa i Ottadalen
I henhold til beredskapsplanen ved atom-

ulykker ble det i Ottadalen samlet inn prøer

fra reinslakt også i 2002. Statens Natur-

oppsyn sto for innsamlingen og NINA for

analyseringen av prøvene. Sommeren 2002

ble det produsert mye sopp i fjellet, of dette

ga noe høyere bequerelverdier enn tidligere,

men ingen av prøvene viste verdier som

oversteg den såkalte tiltaksgrensa på 3.000

Bq.  – Dette skyldes nok at Ottadalen Vill-

reinområde unngikk mye av nedfallet i 1986,

heter det i villreinområdets årsberetning.
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Kort og godt
om villrein

Norsk villrein blir stjerne
på TV2 til høsten
En gang i løpet av høsten starter TV2 en

serie om ville, norske dyr. Ett av program-

mene et viet det kanskje norskeste av alle

– villreinen. Opptakene til villreinprogrammet

ble gjort nordvest i Forollhogna, ved Store

Hiåsjøen, under høstens strukturtelling. TV2-

teamet som ble guidet av Jon J. Meli og de

øvrige som deltok i strukturtellingen, fikk full

klaff. Første dagen så de ikke snurten av

reinen, men da de våknet den andre

morgenen beitet dyra rolig fra hytteveggen på

Gorsetvollen og nordover i Sandfjellet. Det

meste av opptakene kunne gjøres fra

hyttetrappa.

   Fjernsynsserien lages av TV2 «Gutta på

tur-gjeng», med Per Yngvar Holm som

fotograf og Kjetil Hansen som lydmann.

Programleder for serien er Hedda Kise.

Villreinfaglig rådgiver for gjengen er NINAs

Per Jordhøy.

TV2-TEAMET: TV-teamet, som ble guidet av Jon J. Meli, fikk full
klaff med opptakene. Men da de skulle ut fra Store Hiåsjøen var
være heller grisete. Fra venstre: Jon J. Meli, programleder
Hedda Kise og lydmann Kjetil Hansen. (Foto: Rolf Øvrum)
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 Med det frislipp av kortene som de nye forskriftene
hjemler er ikke kortets ”hjemsted” noe godt grunnlag
for fellingsstatistikken i den enkelte kommune. Med
bakgrunn i kortopphav for fellingstatistikken er den
direkte misvisende når det gjelder å synliggjøre
villreinfall innen mange av kommunene.

Rettferdig nok, men...
Fellingstillatelse utstedes til ett vald, men kortene er
uten videre gyldige og kan nå brukes i hele
villreinområdet etter private samjaktavtaler. Kort kan
også selges fra et område med lite dyr i jakta, til
grunneiere i et område hvor det tradisjonelt er bra
jakt og hvor det er mangel på kort. Dette har blitt
svært aktuelt og utbredt i Setesdal - Ryfylke

– Misvisende jaktstatistikk
for jakta i Setesdal-Ryfylke

Av Karl G. Hoven villreinområde etter at soner med ulike minsteareal
pr. fellingstillatelse nå er borte og alt villreinareal
teller likt ved tildeling av kvote. Dette ut fra den
filosofi at alle rettighetshavere som holder
villreinareal skal ha lik tilgang på fellingstillatelsene,
og det er jo rettferdig nok. Det er bare det at i
randområdene/vinterbeiteområdene er det i våre
områder få eller ingen dyr i jakta, og det er derfor
lite bruk for alle de kortene som tildeles disse
områdene ut fra areal. Her er det bare bruk for noen
bukkekort og ett og annet S/U-kort for sikkerhet
skyld.  Resten av kortene kan selges eller byttes bort i
jakt i områder der reinen oppholder seg under jakta.
I praksis inngår da disse salgs- og byttekortene som
en del av de ordinære kortene i den kommunen der
de havner og brukes i jakta.  Felling på disse kortene
kontra ”lokale” kort er bare tilfeldigheter.

Villreinjakta er langt fra enkel og liketil – og skal vel heller ikke være det.

Det samme kan sies om innsamling av tall til fellingsstatistikk og

oppsummeringen etter jakta. Med en stadig flere samjaktordninger og nær

sagt fri  flyt av kort over vald- og kommunegrenser er det ikke alltid like lett

å få inn igjen kort og fellingsrapport til rett sted og til rett tid etter jakta.

TYDELIG : Tabellen
viser  tydelig
fellingstallene på
begge måter; – både
der kortene stammer
fra og der fellingen i
realiteten foregikk,
samt feilprosent
mellom disse to. Som
en ser kommer Valle
kommune svært dårlig
ut siden felte dyr
fordeles andre steder.
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Når oppgjørets time kommer og kortene skal inn

igjen og jaktresultatet oppsummeres da begynner
problemene. Først er det tregheten i systemet,
manglende rapportering og manglende kort, men
dette går seg stort sett til med tålmodigheten til
hjelp...

Kortflyt svært utbredt
Jarktstatistikken som SSB skal ha, er basert på
kommunevise kvoter og felling på kortene fra den
enkelte kommune. Det vil si at uansett hvor kortet er
brukt og hvor dyr er skutt, så skal det rapporteres i
den kommune der kortet opprinnelig hører hjemme.
Dette er slik det har vært i årevis og det er forståelig
nok siden det tidligere kun var tillatt å bruke kortene
på eget vald, uten etter spesielt samtykke fra
villreinnemnda. Og fellingen skjedde i den
kommune kortene var utskrevet. Slik er det ikke
lenger. Den forrige hjorteviltforskriften åpnet for
samjakt etter søknad, men i den nye
forskriften (2002, om hjortevilt og
bever) er det enda enklere siden samjakt
nå kan avtales direkte mellom
rettighetshavere uten noen forhånds-
godkjenning. Flyten av kort på tvers av
kommunegrenser er, i alle  fall i
Setesdal – Ryfylke villreinområde, nå
svært utbredt og etter min mening blir
kommunenes fellingsresultat helt feil
når fellingsresultat på kortene
tilbakeføres etter jakt. Det kan nok være
at de kommunene om da får tilført felte
dyr (som egentlig er felt i nabokom-
munen) ikke har noe imot dette og
synes at det ser bra ut i fellings-
statistikkenn, men de kommunene som i
virkeligheten har hatt fellingen innen
sine grenser blir snytt fra å få dette fram
i samme statistikk. I Setesdal - Ryfylke
er det de siste årene særlig innen Valle
kommune at de fleste fallene har
skjedd. Her har de i stort omfang kjøpt
inn kort fra andre kommuner og har god
felling på disse kortene også, og som
nevnt er det oftest bare tilfeldig hvilke
kort som brukes.

For å illustrere dette er det satt opp en
tabell som tydelig viser fellingstallene
på begge måter; både der kortene
stammer fra og der fellingen i realiteten
foregikk, samt feilprosent mellom disse
to. Som en ser kommer Valle kommune
svært dårlig ut siden felte dyr fordeles
andre steder.  Jeg mener derfor at ved
slik flyt av kortene så bør fellingssted/
fellingskommune være det som kommer
fram i statistikken og ikke hvor kortene
tilfeldigvis kommer fra.

www. .no
Høsten 2003 etablerer Villreinen egne hjemmesider.

Adressen blir selvsagt den du ser her. I første

omgang er det snakk om å legge ut innholdet fra

årboka fra de to-tre siste årene. Etter hvert vil det bli

lagt ut en indeksert liste med de artikler som har

stått på trykk i Villreinen gjennom tidene. Nettstedet

vil ikke bli noe hett sted for nyheter, men ambisjonen

er å holde villreininteresserte rimelig orientert om

hva som rører seg når det gjelder villrein, forvaltning

og  villreinjakt. Tips, bidrag, meninger etc. mottas

med stor glede: rol-oev@online.no
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Makan til utfordrende natur skal det letes lenge etter.
Her tenker jeg ikke bare på selve terrenget, men også
klimaet her i grensesonen mot Vestlandets
Atlanterhavsklima. Tåke, vind og sluddbyger er
fremtredende selv ved høgsommerleite, noe en også
får bekreftet i hyttebøker rundt om i området.
Innfartsstiene er derfor omhyggelig oppvardet - slik
at selv ikke elendig sikt skal kunne hindre hardbalne
vestlendinger å ta seg inn i sitt ville rike. Men noen
riktige naturperler finnes her blant evig blåis og grov
ur, jeg fant i hvert fall min og har vendt tilbake flere
ganger...

Etter grådyra
Kalenderen viser 2. september 1999, vi er 3
jaktkamerater som har tatt oss inn til Langavatnet
med bil via anleggsvegen. Etter å ha pakket på oss
ryggsekkene staker vi ut kursen mot Håskaret og
Mellomvotni.  Ruskete vær; stiv kuling fra sør-vest -
i de verste kastene blir vi nesten slått overende.
Treffer et par Aurlandsjegere underveis og veksler
noen ord før vi går videre innover mot fjellstyrehytta
ved Midtre Mellomvotnet som skal være vår base
under jakta. På ettermiddagen kommer tåka sigende
og umuliggjør all jakt. Morgenen etter har vi lavt
skydekke og lett regn. Grov ur og sleipe steiner
preger traseene uansett hvor du går. Får følge med
fjelloppsynsmann Harald Skjerdal som har tatt seg
innover via en vardet rute. Hele dagens beholdning
på reinsfronten er en kalv vi så vidt ser snurten av.
Dårlig sikt og regn utover dagen  - da finner vi ut at

tiden er inne for å prøve fisken, og bettet er bra det -
slik at vi etter hvert kan servere nytrukket kokt
fjellaure til middag. Et råstoff for guder – spør du
meg.

Den 4. september har været letnet, heldigvis, og
sola kommer tilsyne utover dagen i den skarpe og
kjølige høstlufta. Vi har lagt ruten vestover mot
Hednedalen. Her får vi se 4 feite bukker som velter
seg på ei fonn på østsida av dalen – og ytterligere 17
bukker på ei grasslette vestafor Hednedalsvatnet.
Dessverre befinner de seg ikke på vårt jaktterreng, og
ikke ser det ut til at de har planer om å «samarbeide»
heller. Vi må bare erkjenne at vi ikke får tak i dyr
denne gangen. En ren åpenbaring er imidlertid
rundskuet fra vår utkikkspost, med den frodige
Hednedalen som en stor oase i et ellers grått og
steinsprengt landskap. Fra den mektige Storskavlen
mot vesthorisonten  fosser ei leirgrå breelv nedover
bergskrentene mot Hednedalsvatnet og gir det en
karakteristisk turkis grønnfarge og i tillegg verdifulle
næringssalter. Jeg bestemmer meg umiddelbart for å

Aurland Vestfjell:

Tekst og foto: Per Jordhøy

I min bevissthet har jeg hatt en
forestilling om at Snøhetta-
området kanskje er det mest
krevende reinsjaktterreng vi kan
finne her i landet. Etter en jakttur i
Aurland vestfjell (del av Nordfjella
villreinområde) må jeg nok
moderere mitt syn betraktelig.

Ekte
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besøke denne naturperlen neste sommer, for å se
nærmere på disse frodige sommerbeitene og mulige
spor etter fortids reinsfangst..

Hednedalens utrolige beitemarker
Som sagt så gjort. Den 14. august 2000 er to karer
på tur oppover Hednedalen langs en synlig men lite
brukt turiststi fra Stondalen. En strabasiøs tur i regn
og tåke - men hva gjør det når ei lun jakt- og fiskebu
venter på oss ved Hednedalsvatnet. Etter en sein vår
og kjølig sommer har isen nettopp gått her i 1260
meters høyde. Landskapet er nesten 75% hvitt, og en
har mer vår- enn sommerfornemmelser.. Regnet øser
ned i store mengder første natta, men om morgenen
er det oppklarning og 6 friske varmegrader.
Vassføringa i Hednedalselva er følgelig stor og den
buldrer og bruser hørbart på lang avstand. Ved
nærmere øyesyn er vassdragsnaturen forfriskende
vill nedover dalen, med frodige fjellmoenger og
annen irrgrønn vegetasjon på sidene. Den når
klimaks der den ender opp i en trang canyon i

villreinterreng
vestnorsk

nederste delen. Noen pene aurer faller for våre lette
spinnere i en av mange utsøkte høler og stryk
nedover mot Hunabotn. Flue eller nymfe ville den
ikke ha her nede - tross iherdige forsøk.
Festmiddagen er reddet, til ære for undertegnede
som idag runder et halvt hundre år her inne i
høvelige omgivelser..

Påfølgende dager tas beitene i nærmere øyesyn og
det er et gedigent sommer-spiskammer reinen har i
disse traktene. Dens visittkort vitner da også om at
den nylig har beitet i urterike skråninger ned mot
vatnet. På seinkvelden får jeg sågar anledning til å
studere en større fostringsflokk på rundt 200 dyr
som beiter rolig på vestsida av vatnet.
Sommerperioden og tilhørende grønne planter er
viktig for dyras oppbygging av muskelmasse. Ekstra

VILT OG VAKKERT: Hednedalsvatnet med Storskavlen
i bakgrunnen.
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gunstig er slike kjølige somrer som dette, da reinen
kan beite hele tiden uten at plagsomme insekter
setter begrensinger. Slaktevektene blir da også
høyere enn vanlig etter slike somre.

Lærerike dager blir det her inne i det vestnorske
fjellparadiset. Å få se og oppleve et bredt spekter av
kvaliteter innen norske leveområder for rein er viktig
når en til daglig har befatning med arten og
tilhørende habitater.

På kulturminnetokt
Bendikshøgdene sørvest for Hednedalsvatnet er
kjente og mye omtalte reinstrakter. Det ville være
rart om det ikke fantes spor etter fortids villrein-
fangst i dette kuperte fjellterrenget. Dette er motivet
for neste tur til Hednedalen, det herrens år 2002.

Etter en behagelig båttur over Adamsvatnet med
skipper, vertskap og hedersmann Ola Øyum fra
Aurland, får vi se Hednedalen i helt annen
«bekledning» enn på tidligere turer. Etter en
rekordvarm sommer er det nesten ikke snøflekker
igjen i fjellet nå den 12. august. Dette er imidlertid en
gunstig situasjon når en skal lete etter dyregraver i
høgfjellet. Varmen varer fortsatt ved de påfølgende
dager og jeg får trålet høgdene i sørvest.

Det er ikke fritt for at en er optimist når en vet at
Sumtangen og tilhørende rike fangstanlegg ikke
befinner så allverdens langt unna. Desto større er
overraskelsen når en ikke finner spor etter slike
anlegg i det hele tatt. Kun 2 graver ved
Hednedalsvatnet blir hele beholdningen etter 3
dagers reking. Men, jeg får lære en interessant

FJELLTJÆREBLOM: Bendikshøgdene har
en berggrunn rik og et frodig planteliv.

VILL OG
VAKKER:
Hednedalselva
styrter seg ned
gjennom
canyonen.

SISTE HVILE: På
de grønne flatene

innenfor Hedne-
dalsvatnet har en

eldre bukk satt
livet til.

KYSTKLIMA: Fjelloppsynsmann Harald Skjerdal
kommuniserer med kolleger fra et fint krypinn ved
Alvshelleren.



89

2 0 0 3

naturgeografi å kjenne. I og rundt Bendikshøgdene
er berggrunnen rik og dermed også plantelivet. Et
vell av blomsterprakt kler terasser og skråninger selv
om høye sommertemperaturer har medført at
blomstringa er på hell i de mest soleksponerte
områdene.

På hjemtur, i et søkk på de grønne flatene innenfor
Hednedalsvatnet, går jeg meg på et større
bukkegevir med tilhørende kranium og
knokkelrester. Kjeven og tannsettet viser at det er en
eldre bukk som av ukjente årsaker har mistet livet
her inne i hjertet av leveområdet.

VILT OG VAKKERT: Fjellørret fra Hednedalen. Området kan by på
et eventyrlig fiske. Ørreten er fin og i svært god kondisjon.

KYSTKLIMA: Her letter tåka og vi får utsyn vestover mot
Adamsvatnet. Kystklimaet slår inn og været er skiftende.
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Nordfjella villreinområde er landets 6. største og
dekker nær 2900 km2. Området har i tidligere tider
vært sammenhengende med Hardangervidda, før
riksveg og jernbane satte en sperre for utveksling av
dyr mellom disse to områdene. Store deler av
Hardangerviddabestanden har imidlertid vært her på
«vinterbeitevisitt» i perioden 1976-81, noe som
medførte sterk overbeiting. Nordfjella er et
tradisjonsrikt villreinområde og tidligere fangstkultur
er godt dokumentert gjennom arkeologiske
undersøkelser og tallrike fangstrelaterte fortidsfunn
(Indrelid 1975). Gjennom de siste 150 år har den
opprinnelige villreinbestanden blitt oppblandet med
tamrein under flere drifteperioder, den siste i
tidsrommet 1946-82. Nordfjella er kanskje det
villreinområdet i landet som er sterkest belastet med
inngrep og forstyrrelser, ved siden av Setesdal-
Ryfylkeheiene.

Naturgrunnlag
Hallingskarvet og Reineskarvet er framtredende
landskapselement i Nordfjella villreinområde. Disse
store fjellmassivene består, i likhet med store deler
av området forøvrig, av harde næringsfattige
dypbergarter tilhørende det såkalte Jotundekket.
Grunnfjell bestående av granitter og gneiser, samt
omdannede sedimenter og vulkanitter forekommer
henholdsvis i et felt sørover fra Lærdal og
nordvestover fra Geilo. Over grunnfjellet er det

Fakta om
Nordfjella

●  Nordfjella villreinområde er
landets 6. største og dekker nær
2900 km2. Det har en gang vært
sammenhengende med
Hardangervidda

●  Det er et tradisjonsrikt
villreinområde og tidligere
fangstkultur er godt dokumentert
gjennom arkeologiske
undersøkelser og tallrike
fangstrelaterte fortidsfunn.

●  Nordfjella er kanskje det
villreinområdet i landet som – ved
siden av Setesdal-Ryfylkeheiene
– er sterkest belastet med inngrep
og forstyrrelser, .

Tekst og foto: Per Jordhøy
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avsatt kambrosiluriske sedimentære bergarter.
Disse ligger som et belte rundt Hallingskarvet og
Reineskarvet og finnes ellers feltvis i den sørlige
og vestlige delen av området, som rundt Flåm og
nord for Finse (Askvik 1983, Rønningen 1986).

Nordfjella har en svært variert og opprevet
topografi, med stort innslag av høgalpint
fjellandskap. Betydelige arealer ligger over 1500
moh. og her preges terrenget av spisse egger og
topper på opp til 1800 moh., med til dels store
breer og snøfonner i skyggehellingene. Dype
daler og  brebotner skjærer seg inn i området
mange steder. Det topografiske mangfoldet avtar
noe lengst øst, mot Ål og Hemsedal.
Det går et markert klimaskille fra vestenden av
Hallingskarvet og videre langs Langfjella.  Det
mest kontinentale klimaet har en i øst og nordøst,
men det er også relativt lite nedbør i nordvest i
Lærdalsfjellene, da disse områdene er dekket av
høye fjell i vest. Den største nedbøren finner en vest
for Hardangerjøkulen - Nyhellermagasinet -
Grånosi. Nedbøren avtar påtagelig nedover mot
dalførene Flom, Aurland og Lærdal.

Beiter
Høgdeforhold og snømengde medfører en høg andel
av impediment (45%). Hovedtyngden av vinterbeitet
ligger i et belte 3-400 m over bjørkeskogen (Gaare
1994). I sørøst er det konsentrert langs

TUNGT BELASTET: Nordfjella villreinområde er tungt belastet
med kraftutbygging og tilhørende inngrep. Her ser vi kraftlinjene
skjære gjennom landskapet ved Vesterdalstjørne.

KARTET NEDENFOR: Dette kartet viser observerte
flokker under vintertellingene i Nordfjella i perioden
1986-2002.
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Bergensbanen opp mot Hallingskarvet. I nordvest
ligger det i fjellkanten langs Sognefjorden og Lærdal
og i nordøst er det konsentrert langs Hemsedal.
Totalt utgjør vinterbeitene ca 15% av arealet i
Nordfjella. Vinterbeitene er gjennomgående slitte og
kun 1/5 er vurdert som «ubeita». Minst slitasje har
områdene mellom Bergensbanen og Hallingskarvet,
samt fjellkanten langs Lærdalen, delvis nordvest for
vegen Aurlandsvangen - Lærdalsøyri og mot
Flomsvassdraget. Vinterbeitene mot Hemsedal
begynner å bli tydelig slitt (P. A. Knudsen pers.
medd). Grøntbeitet er gjennomgående svært godt
representert og utviklet innen store deler av det
potensielle beitearealet og det er klart at vinterbeitet
er «flaskehalsen» her som i andre vestlige
villreinområder forøvrig.

Arealbruk
Områdebruker om vinteren er naturlig knyttet til
lavkledde arealer og dyra vil da i utgangspunktet
hovedsakelig operere i øst og nordøst, samt i
begrenset omfang i Aurland vestfjell. Beitenes
tilgjengelighet er i øst og kan i dag være begrenset
av vinterturisme og det er idag de nordlige og
nordvestlige områder som er mest brukt av reinen
om vinteren. Tangene ut mot Lærdalsføret har vært
mye brukt. Observerte vinterflokker under
minimumstellingene bekrefter dette og kan være en
pekepinn på områdebruken vinterstid den siste 15-
årsperioden. Simlene kalvet tidligere blant annet ut
mot de østlige dalførene, Sognefjorden og Lærdal
(Knudsen 1989). Idag er det generelle bildet at
kalvingen i øst har opphørt og at den i hovedsak
foregår i fjellområdene helt ut mot Lærdalsføret.

Dette er områder med lite forstyrrelser og tidlig
grøntbeiteutvikling. Utover sommeren bruker
fostringsflokkene gjerne de sentrale delene av
området. Områdene nord for Øljuvatnet med de
frodige Saupsengene blir ofte brukt. Aurlandsfjella
og tilgrensende områder i Ål, Hol og Lærdal blir
også mye oppsøkt av fostringsflokker sommerstid.
Tilsvarende bruker bukkene mer perifere og
«utligjengelige» områder. Aurland vestfjell er spesielt
godt kjent som bukkeområde, med sitt høye
habitatmangfold (rik snøleievegetasjon og godt
innslag av snøfonner mm.). Området Flyene-Skorpa i
Hol er et annet velkjent bukkeområde. Forøvrig vil
det gå igjen endel bukk i østlige deler av
sommerbeiteområdene så lenge det er snøfonner
igjen her. Under brunsten er arealbruken mer tilfeldig
og ofte påvirket av fremherskende vindretninger og i
en viss grad næringstrekk (sopp) på denne tida.
Vinteren 2000 gikk en flokk på 700 dyr over
Geitryggen og mot sørsiden av Rv50, og mye av
disse dyra ble værende der (Per A. Knudsen pers.
medd.)

Inngrep og forstyrrelser
Turisme og fritidsbebyggelse, veg og jernbane samt
omfattende kraftutbygging, har båndlagt og
innskrenket betydelige villreinarealer i Nordfjella
(Nellemann et al. 2000). De 10 større og mindre
vasskraftmagasinene med tilhørende veger og anlegg
har alene medført sterke trekkhindre, samt lagt beslag
på betydelige beiteareal i området. Rundt
vintersportssenteret Geilo har det utviklet seg store
hyttekonsentrasjoner med påfølgende økning i
ferdselen ut i de nære fjellområder, hvor det er et
stort potensiale av vinterbeite.

Tellinger, bestand og kondisjon
Nordfjella inngår ikke i overvåkningsprogrammet,
men strukturtellinger, kalvetellinger og
minimumstellinger har vært gjennomført etter
tilsvarende metodikk av villreinutvalget (Jordhøy et
al. 1996). Minimumstellinger de siste 15 år viser et
gjennomsnitt på vel 2200 dyr. Kalvetellinger i
tilsvarende tidsrom viser en tilvekst på
gjennomsnittlig 51 kalver/100 simler-ungdyr.
Strukturtellinger basert på data fra de siste 10 år viser
en sammensetning på rundt 43% simler og vel 26%
kalv etter jakt. Andelen av voksenbukk ligger rundt
13-14%. Den optimale bestandsstørrelsen i
Nordfjella (definert som den bestandsstørrelsen som
produserer flest dyr på lang sikt) er beregnet til å
være 3300-3800 vinterdyr (Skogland 1983). I et
forsøk på å bedre vinterbeitene har bestanden vært
holdt på et lavere nivå enn dette. Da det ikke har vært
gjennomført beiteundersøkelser etter 1983, har en
ikke holdepunkter om eventuelle forbedringer av
vinterbeitene. I Skogland’s bæreevneanalyse fra 1983
(Gaare 1986), konkluderes det med at en

ÅRSMØTE: Årsmøtedelegater i Nordfjella villreinområde. Bildet er
tatt i Hemsedal i mars 1999.
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bestandsstørrelse i underkant av den optimale
bestandsstørrelsen vil gi en bedring av vinterbeitene
og senere i dyras størrelse. Resultater fra de siste
kjeveundersøkelsene i området (Strand og
Jordhøy1994, 1998) viser at kjevelengden og
slaktevekten hos voksne dyr av begge kjønn er stabil
eller litt økende. For de yngre gruppene er det en
liten nedgang. Kategorien voksne simler (2,5 år+) er
kanskje det beste «barometeret» på kondisjonen i
bestanden, fordi de er raskt utvokst og fordi
kategorien representerer et stort materiale. Vi har i
figuren ovenfor sammenlignet slaktevektene og
kjevelengdene hos denne kategorien med tilsvarende
mål i andre villreinområder. Her ser vi at Nordfjella
ligger noe bedre an enn Hardangervidda, men
likevel relativt langt ned på denne skalaen.

Jakt
De siste 15 år har jaktkvoten ligget på 1260 dyr i
gjennomsnitt/år. Antall felte dyr er 530 i
gjennomsnitt/år for tilsvarende periode. Dette gir en
gjennomsnittlig fellingsprosent på 42.

– – – – –

Artikkelen er noe forkortet og det hører til den en
del figurer som ikke er tatt med her. En fullstendig
utgave av artikkelen vil bli lagt ut på Villreinens
hjemmesider når disse etableres en gang på
sensommeren/høsten.

SLAKTEVEKTER: Gjennomsnittlige slaktevekter (Kg)
og kjevelengder (mm) hos simler 2.5 år+ i Nordfjella og

noen andre villreinområder
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Det er en kjensgjerning at økende press fra nærings-
interesser har ført til at stadig mer av villreinens
beiteområder har måttet vike. Ofte dreier det seg om
enkeltforetak som i seg selv ikke har så stor effekt,
men som samlet sett kan være avgjørende for om
både vill og tam rein skal kunne bruke et
fjellområdet eller ikke. Den største utfordringen i
øyeblikket ser ut til å være massiv hyttebygging og
vinterturisme.

Felles plan
For å få en samordnet forvaltning, har kommunene i
Nordfjella vedtatt en felles kommunedelplan med
formål å sikre tilfredsstillende leveforhold for
villrein. Når det gjelder friluftsliv og rekreasjon skal
det utarbeides sti- og løypeplaner som skal
samordnes mellom kommunene. Arbeidet som skal
skje i samråd med grunneiere, villreinforvaltningen
og andre berørte parter (pkt.4.1), synes å være en
god oppfølging av Handlingsplan for hjortevilt mot
år 2000 der det under kap. 4, pkt. 4.2 står at
villreinområdenes langsiktige bæreevne ikke skal
være ytterligere redusert som følge av irreversible
arealinngrep og at de negative effektene av
menneskelig forstyrrelse skal reduseres.

Så langt alt vel. Her synes reinens beiteområder å
være ivaretatt, samtidig som statens friluftspolitikk
følges opp med et godt tilrettelagt sti- og løypenett.
Men hva har skjedd i praksis?
Et allerede presset område
I følge FN’s miljørapport, UNEP/GRID-2001, som

bl.a. bygger på studier i Nordfjella (Reinprosjektet,
Norges forskningsråd 2002), utgjør den massive
hytteutbyggingen en meget stor trussel mot
villreinen. De beste vinterbeitene i Nordfjella ligger
ut mot dalførene. Det er også her den største
turistutbyggingen skjer. 81% av alt tilgjengelig
kupert terreng mellom 1.000 og 1.500 m.o.h. ligger
<2,5 km fra kraftledninger eller <5 km fra hyttefelt
eller kombinert utbygging. Likevel er bare 13% av
reinen registrert i disse områdene.

61% av vinterbeitene ligger <5 km fra hyttefelt.
Undersøkelsen viser at lavbiomassen er 15-30 ganger
høyere på vindblåste rabber i bakgrunnsområder enn
i områder som ligger <5 km fra hyttefelt.
Unnvikelsesstudier i områder med skiløyper som
eneste inngrep viser at tettheten av rein er 98% lavere
med >500 m løype pr kvadratkilometer,
sammenlignet med områder uten inngrep.

Beitetaksering i Nordfjella (DN/Gaare-86) viser at
45 % av totalarealet er impediment. Alt vesentlig av
vinterbeiter ligger på bremmer ut mot dalførene.

Reinen kan vanskelig finne ro
For Hol sin del, som er landets tredje største
turistkommune, vil dette si på bremmene rundt
Hallingskarvet, Flyene og Hols-/Hovsåsen. Spesielt
det siste området som utgjør en smal tange mellom
Stolsvassmagasinet og dalføret har rike lavheier. Her
er løypetettheten nær 500 meter pr. kvadratkilometer
tellende villreinareal. Løypetettheten på sørsiden av
Hallingskarvet fra Haugastøl til Geilo er på ca. 700
meter pr. kvadratkilometer. Reinen har m.a.o. ikke
sjanse til å gjøre seg nytte av vinterbeitene i disse
områdene de månedene den trenger det mest.

Dersom vi ser på nordsiden av Skarvet, er det noe

Er turistkommuner

Av Per Aksel Knudsen, medlem og
sekretær i Nordfjella Villreinnemnd

i stand til å ivareta

villreinens beiteområder?
Vil en turistkommune som Hol være i stand til å ta vare på
villreinens beiteområdet i forhold til hytteutbygging, utviklingen av
sti- og løypenettet? Eller skal Hallingskarvet framstå som en kulisse
hvor villreinen kun presenteres gjennom kofter og suvenirartikler?



95

2 0 0 3

bedre, men likevel slik at reinen har vanskelig for å
finne ro. Gurostølfjellet, hvor vi finner diverse
løyper fra Hallingskarvet Skisenter, er tapt som
vinterbeite.

I området mellom Raggsteindalen og Geiteryggen
er det kun DNT løyper. Utlignet på godkjent
villreinareal i Raggsteindalen og Urevassbotn
jaktfelt utgjør de imidlertid nær 500 m pr.
kvadratkilometer. Allikevel har DNT søkt om to nye
traseer i år, en sommersti og ei vinterløype.
Søknaden som er behandlet i formannskapet, ble i
første omgang imøtekommet. Villreinforvaltningen
har anket avgjørelsen. Hvordan det går videre, står
igjen å se. Men hvordan er det med DNT’s integritet
som «grønn» organisasjon? De har til og med egen
viltforvalter!

Motstridende mål...
De fleste rutene i Hol kommune ble anlagt før sti- og
løypeplanen ble vedtatt. Det skulle bli interessant å
se om politikerne var villige til å følge intensjonen
med kommunedelplanen og ikke minst kommunens
egen sti- og løypeplan, der det bl.a. står at kommun-
en skal ha en «grønn» profil og at kvaliteten på
dagens sti- og løypenett skal prioriteres framfor
oppretting av nye stier og løyper. Hovedmålet er
imidlertid at kommunen skal ha Norges beste sti- og
løypenett.

Prøvesteinen kom da villreinforvaltningen gikk
imot opprettelse av nye skiløyper på Hovsåsen.
Kommunestyret svarte med å reversere
villreinnemndas vedtak som var faglig godt

begrunnet. Etterpå kom det aviskommentar hvor
man beklaget seg over en håpløse interkommunal
villreinplan og sammenlignet villreinen med hellige
kuer i India...

Urovekkende
Når man ser på utviklingen de siste tretti årene, er
nok svaret på overskriften av denne artikkelen såre
enkelt. Det skal i rettferdighetens navn sies at Rein-
prosjektet kun har pågått gjennom fire år. I
økologisk sammenheng er dette lite. For et område
som Nordfjella er imidlertid vinterbeitene mini-
mumsfaktor for hvor mange dyr som kan leve der.

Da bestanden ble halvert i forhold til potensielt
beitegrunnlag for 25 år siden, hadde villreinutvalget
god tro på positiv kondisjonsutvikling. Dette har
ikke skjedd. I tillegg ser vi at laven vokser og vokser
der hvor reinen helst skulle vært, mens beiteslitasjen
er urovekkende stor i de skrinne områdene som er
igjen.

Hol er en fattig kommune dersom de lar
Hallingskarvet framstå som en kulisse hvor
villreinen kun presenteres gjennom kofter og
suvenirartikler.

Dette kartutsnittet viser en del av løypenettet i den østre
delen av Nordfjella villreinområde. Dette sammenholdt
med den kunnskapen vi etter hver har om hvordan
villreinen forholder seg til hytter, stier, skiløyper etc
forteller klart hvordann beiteområdene krympes.

Geilo

Utsnitt av sti- og løypekart for Hol kommune



96

2 0 0 3

Tolga Østfjell – speider
etter utvidet samarbeid

Etter flere år med sterke motsetninger klarte Tolga

Østfjell Villreinområde og Rendalen Renselskap i

2002 å komme til en avtale om et felles

avskytingsregime og felles oppsynsordning.

Kort og godt
om villrein

SPEIDER: Jaktoppsyn Jan Håkon Jordet i Tolga Østfjell
bruker kikkerten sørover. Sønnavind fra St.Hans og til ut
i oktober gjorde at Tolga Østfjell var ganske så fritt for
dyr i løpet av jakta 2002. (Foto: Rolf Øvrum)

   – Nå håper vi på en vidreføring og

utvikling av avtalen, sier Morten Paulsen,

leder i Tolga Østfjell Villreinområde. Han

forteller at det i løpet av sommeren skal

være et møte i Direktoratet for Natur-

forvaltning og håper at det der vil være

mulig å komme til mer klarhet i hvordan

villreinområdet skal forholde seg til en

villreinstamme som på naboterrenget

forvaltes etter tamreinloven.

   Jakta i Tolga Østfjell i 2002 ble en heller

sørgelig affære. Fra tidlig på sommeren, til

etter at jakta ble avsluttet, blåste det vind fra

sør og dyra sto ganske så rolig i Rendalen.

   Av en kvote på i alt 50 dyr, ble det bare

skutt to bukker. Som terreng er Tolga Østfjell

krevende å jakte i.  Bølgende fjell med

forholdsvis store høydeforskjeller og

sparsomt med vegetasjon gjør det vanskelig

å stille innpå. Tolga Østfjell er et område rikt

på tradisjoner for så vel fangst av villrein

som seterdrift og annen utnyttelse av fjellet.

Sørvest i området ligger den helt særegne

Raudsjødalen, der norsk det første norske

meieriet ble bygget i 1856. Et okerbrudd,

ligger nord i terrenget. Herfra ble det ble

hentet ut gulfarge som  preget  herregårder

og andre staslige bygninger over det meste

av Sør- og Midt-Norge på 1800-tallet.

Pelsberedning, garving og salg
av alle typer huder og skinn

Besøk oss
på Internett:
www.granberggarveri.no 5582 ØLENSVÅG

Tlf. 53 76 87 44 – Fax. 53 76 88 71
E-post: post@granberggarveri.no
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1. VILLREINRÅDET I NORGE
er en frivillig sammenslutning av villreinutvalg og
villreinnemnder. Alle villreinområder har anledning
til å være medlemmer.

Villreinrådet i Norge 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
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, medlem
(utv. Hardangervidda)
Ola L. Sukka, medlem
(nemnd Setesdal Ryfylke)
Hallvard Urset, medlem,
(utvalg Forelhogna)

Årsmelding fra styret i
Villreinrådet i Norge, 2002

På Landsmøtet ble det vedtatt 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 Førdefjella
3. Odd Leif Angård, utvalg Rondane.

Valgkomite
Til årsmøtet i 2003 består valgkomiteen av

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

Redaktør for Villreinen:
Jon J. Meli sluttet som redaktør for Villreinen etter
utgivelsen av 2002 årgangen. Han har da vært
ansvarlig redaktør siden det første bladet kom ut i
1987. Rolf Øvrum er engasjert som ny redaktør

Kasserer og sekretær for Villreinrådet:
Jan Hageland er ansatt som sekretær og kasserer for
Villreinrådet.

STYRET 2001–2003:
Veillreinrådets styre gjennom

de to siste årene fotografert
på Geilo sist vinter. Fra

venstre Erling Bjørkheim,
Hallvard Urset, Per Aksel

Knudsen, Jan Hageland, Ola
L. Sukka og Stig Aaboen.

Sistnevnte møtte som
varamedlem på det aktuelle

møtet da Rein Arne Golf
hadde meldt forfall.
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2.  MØTER.
a) Landsmøter

Det var ikke Landsmøte i 2002.

b) Styremøter.
Villreinrådet hadde styremøte på Bardøla Hotell på
Geilo den 11. og 12. juni 2002. Disse sakene ble
behandlet:

● Årsregnskap, avdelings- og prosjektregnskap
og årsberetning for 2001.

● Økonomi
● Nye prinsipper for kontingentberegning.
● Ny redaktør for Villreinen
● Avlønning Jon J. Meli for fullføring

av 2002 årgangen.
● Velge redaksjonsråd
● Landsmøte 2003
● Jakt- og Fiskedagene 2002
● Fjellenes År
● Diverse orienteringer.

c) Andre møter.
Villreinrådet hadde kontaktmøte med DN i
Trondheim den 3. mai 2002. Fra Villreinrådet møtte
Per Aksel Knudsen, Erling Bjørkheim og Jan
Hageland. Villreinrådet hadde satt opp følgende
hovedpunkter:

● Presentasjon av Villreinrådet.
Muligheter og begrensninger.

● Villreinen
● Villreinpermen
● Villrein på internett
● Framtidig økonomi i villreinforvaltningen.
● Nye hjortevilt forskrifter.
● Arealforvaltning i villreinens leveområder
● Villreinens rettsvern
● Gjennomskjærende veger
● Oppsynssamling/kurs
● Diverse

I tillegg sendte DN den 2. mai ut følgende punkter
som de ønsket at VR skulle forberede seg på i
tilknytning til punktet om framtidig økonomi.

● Hva ønsker Villreinrådet å ha som
hovedarbeidsfelt i framtida ?

● Hvordan ser rådet for seg sitt arbeid i lys
av ny forskrift om forvaltning av
hjortevilt og bever ?

● Hva er rådets strategi for finansiering
av sitt arbeid framover uten eventuell tilgang
til fellingsavgiftsmidler gjennom DN ?

● Hvordan ser Villreinrådet for seg å løse
 utfordringen omkring ulikhet i rolle og
interesser mellom villreinnemnder og
villreinutvalg i forbindelse med arbeidet
i rådet ?

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

Styrets arbeidsform.
Hvert styremedlem har fått ansvar for konkrete
saker/prosjekter i virksomhetsplanen og har hatt
selvstendig ansvar for å løse disse ut fra tilgjengelig
økonomi og andre resurser.

Ettersom hele styret har tilgang på epost har styret i
stor grad benyttet e-post til å utveksle informasjon og
meninger og behandle aktuelle spørsmål. Dette er
billig og kostnadsbesparende og kan i noen grad
erstatte styremøter.

Styreutgifter i 2002 beløp seg til i alt kr. 23.832 mot
kr 32.295 i 2001. Utgifter til administrasjon i 2002
beløp seg til kr. 45.397 mot 80.751 i 2001.

Inntekter fra medlemskontingenter var kr. 70.000 i
2002. Ved årsskiftet stod igjen kr. 14.203 i ubetalt
kontingent. I 2001 var medlemskontingenten også kr
70.000

Villreinrådet har ikke mottatt noe tilskudd fra DN
til generell drift i 2002.

3. PROSJEKTER
A. Tiltaksplanen for norske villreinområder

(prosjekt 41)
Siste møte i Tiltaksplangruppa, som bestod av
representanter fra DN, NINA, Fylkesmennene og
Villreinrådet, var 17. januar 2001. Ettersom det nå er
vedtatt at fellingsavgiftene fra villrein skal
tilbakeføres villreinområdene via hovedansvarlig
fylkesmann er Tiltaksplanen ikke lenger aktuell.
Prinsippene og tenkemåten i Tiltaksplanen bør
videreføres i bestandsplaner og andre planer i det
enkelte villreinområde.

Villreinrådet er tilfreds med at fellingsavgifta fra
hvert område nå skal tilbakeføres til det området den
er innbetalt fra.

Det er ikke ført noen utgifter på dette prosjektet i
2002.

B. Lavflyging / Forsvaret. (prosjekt 46)
Villreinrådet har utarbeidet en høringsuttale til NOU
2001:15 ”Forsvarets områder for lavflyging” datert
17. januar 2002. Hovedpoenget er at det må ikke
forekomme lavflyging over kalvingsområdene i tida
rundt kalving dvs april – juni. For øvrig er ekstrem
lavflyging over villreinflokker ellers i året svært
uønsket.

Villeinrådet tok kontakt med villreinområdene slik
at de kunne komme med sine egne uttalelser.

Prosjektet er utgiftsført med kr. 795 i 2002, mot
972 i 2001

C. Tamrein / villrein. (prosjekt 48)
Villreinrådet har tidligere hatt en del aktivitet overfor
sentrale myndigheter (MD og LD) særlig knyttet til
reindriftsloven og  konsesjonsøknaden fra Filefjell
Reinlag mot Lærdal / Årdal.  Konsesjonen ble avslått
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av Landbruksdepartementet den 4. oktober 2001.
Avslaget ble anket av Filefjell Reinlag, men anken
har seinere blitt trukket tilbake.

Prosjektet er utgiftsført med i alt kr. 1.115 i 2002
(kr. 3.324 i 2001).

.
D. Villreinpermen (prosjekt 50 og 501 revisjon

Villreinpermen).
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.

Nye hjorteviltforskrifter og nye måter å håndtere
fellingsavgifta på har gjort det nødvendig med en
grundig revisjon av Villreinpermen. Av praktiske
grunner er dette ført som eget prosjekt i regnskapet;
prosjekt 501 Revisjon Villreinpermen.

Det var et møte mellom Skogbrukets Kursinstitutt,
Direktoratet for Naturforvaltning og Villreinrådet på
Honne den 18. september 2002 der en gikk grundig
gjennom permen.

På møtet var det enighet om at:

● Villreinpermen skal inneholde alle
grunnleggende opplysninger om villreinen i
Norge og hvordan villreinområdene drives.

● Villreinpermen skal være en ”kokebok” som
 er grundig nok til at nye medlemmer i nemnder
og utvalg skal kunne sette seg inn i og utføre
den oppgaven de er satt til.

● Villreinpermen skal legges ut på internett
● Den skal inneholde linker og andre

henvisninger til fordypende stoff til de ulike
emnene

● Det skal bygges opp en kunnskapsbank/ide-
bank i tilknytning til permen på nettet.

● En del aktuelle artikler fra Villreinen legges ut
på internett og vil være en del av
kunnskapsbanken.

● Tilgangen til Villreinpermen på nett skal være
gratis.

● Villreinpermen oppdateres også i papirversjon
og sendes til alle som har bedt om  oppdatering

● Den definerte målgruppa utvides til foruten å
gjelde medlemmer i villreinutvalg og –nemnder
også å omfatte kommuner med villrein, SNO
sitt feltapparat som har kontakt med villrein,

Fjellstyresambandet og fjellstyrer med villrein,
private oppsyn, læreanstalter m.v. I tillegg skal
permen være en hovedinnfallsport for andre
mennesker som er interessert i villrein, frivillige
organisasjoner m.v.

Arbeidet med revisjonen av Villreinpermen er i
godt gjenge og vil bli sluttført i første halvår 2003.

Totalbudsjettet for revisjon av Villreinpermen er
på 150.000. Villreinrådet har i 2002 fått et tilskudd
fra DN på kr. 20000,-.  Villreinrådet har søkt DN om
ytterligere kr. 130.000 i 2003.

Prosjektet er utgiftsført med kr. 10.570  i 2002, og
står ved årsskiftet med en positiv saldo på kr. 9.430.

E. Internett (prosjekt 51).
Villreinrådet har eget domenenavn www.villrein.no.
Det er laget ei enkel hjemmeside, men denne burde
absolutt vært utviklet betydelig mer.

På styremøte den 6/3 2001 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.

Disse opplysningene har også ligget ute på nettet i
2002 og er bekostet av Villreinrådet ved hjelp av
omdisponerte midler fra DN til kurs.

Ved engasjement av Rolf Øvrum som ny redaktør
for Villreinen har Villreinrådet fått tilført betydelig
kompetanse på internett. Villreinrådet har søkt DN
om kr 50 000 i 2003 til å videreutvikle nettsida. En
slik videreutvikling bør omfatte:

● en oppdatering av den grunninformasjon som
i dag ligger på sida

● legge ut stoff fra Villreinen
● forskningsresultater
● praktisk forvaltning

Til sammen har DN har ytet tilskudd med kr 45
000 til internett i 2001 og 2002. Prosjektet er hittil
utgiftsført med kr. 38.513 og står ved utgangen av
2002 med en positiv saldo på kr. 6.487,-.

F. Kurs Setesdal (prosjekt 62)
I samarbeid med  villreinutvalget for Setesdal
Ryfylke arrangerte Villreinrådet kurs for
Setesdalsområdene på Hovden 10. og 11. april 2002.

Kurset hadde i alt 33 deltakere, 20 fra Setesdal
Ryfylke villreinlag (SRV), 8 fra Setesdal Ryfylke
villreinnemnd, 3 fra Setesdal Austhei villreinnemnd,
samt viltforvalterene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Foredragsholdere var: Tor Punsvik(TP), på det
tidspunkt permitert viltforvalter i Vest Agder, Per
Jordhøy (PJ), NINA, Kurt Jerstad (KJ), Prevista som
har skrevet driftsplanen for Setesdal Ryfylke, Sjur
Johan Vatnedalen (SJV), styreleder SRV, Jøren-Ola
Ousdal (JOO), sekretær SRV og kontaktperson i
forberedelsen av kurset, samt Jan Hageland (JH),
Villreinrådet.
Formålet med kurset var å gi lokallagene i Setesdal/
Ryfylke og andre et bedre grunnlag for å forstå
rollefordelingen i villreinforvaltningen med spesiell
vekt på gjennomføringen av de oppgaver som
villreinutvalgene er tiltenkt. Hvordan kan
villreinutvalget utnytte de registreringer som samles
inn. Villreinpermen ble brukt som kursmatriell og
grunnlag.Hovedelementene i kurset var:

● Aktører i villreinforvaltningen. Rollefordeling.
– Villreinutvalgenes roller og ansvar. (JH)
– Det offentlige sitt ansvar og roller (TP)

● Hva er en driftsplan. Elementer i en
driftsplan. (TP)

● Gjeldende driftsplan for Setesdal Ryfylke og
Setesdal Austhei. (SJV, JOO, KJ)

● Overvåkingsprogrammet for norske
villreinområder generelt. (PJ)
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● Registreringer i Setesdal Ryfylke (PJ)
● Avskytingsplan for Setesdal Ryfylke. (KJ)
● Oppsummering, avslutning (JH)

Økonomi: Villreinrådet hadde søkt DN om kr.
30.000 til kurset. Det var ikke mulig å få noen
signaler fra DN om disse midlene ble stilt til
disposisjon i planleggingsfasen av kurset.
Villreinrådet fant derfor at de måtte gå ut til
fylkesmennene i området med søknad om midler og
ble vist stor imøtekommenhet. Kurset ble finansiert
med i alt kr. 40.000 fra fylkesmennene i Vest Agder,
Aust Agder og Rogaland, samt kursavgift med kr.
15.500.

Kurset gikk i overskudd med kr. 12.435. DN
bevilget kr. 20.000 til kurset i slutten av mai. Disse
er omdisponert til bruk på internett.

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 kunnskaper. 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.

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

Prosjektet er utgiftsført med kr. 2.945 i 2002. Dette
er utgifter i tilknytning til rapportering og utsendelse
av rapporter til bidragsytere.

H. Fjellenes År (prosjekt nr 43).
FN hadde utpekt år 2002 til Fjellenes År. Hensikten
med Fjellenes År var: å fremme bevaringen og en
bærekraftig utvikling av verdens fjellområder, på en
måte som sikrer en sunn tilstand av fjell- og
lavlandssamfunn.

Fjell er sårbare økosystem som har stor global
betydning fordi:

– 1/5 av jordens overflate er fjell
– Fjell er globalt viktige ”vanntårn” og

representerer store vannresurseer.
– Fjellområdene i verden er direkte livs-

grunnlag for 10 % av jordas befolkning
– Mange av verdens fjellområder preges av

et rikt biologisk mangfold.

I Norge fikk Den Norske Turistforening mandat til å
påta seg en koordinerende rolle for de aktiviteter
som skulle skje i forbindelse med året.

Villreinrådet har deltatt i disse aktivitetene i
forbindelse med Fjellenes År:

●  Rein Arne Golf var tilstede på kontaktmøte
mellom en rekke organisasjoner hos DNT
i Oslo 20. desember 2001. I møtereferatet står

bl.a.: Blant de tilbakemeldinger som kom fra
møtet var ønsket om å bruke året til å bygge
allianser. Spesielt er det viktig å utvikle et godt
forhold mellom brukerne og grunneierne da
turfolk vil kunne være et brohode mellom
bygdesamfunnet og det urbane livet i byene.

Møtet resulterte ellers i et lengere notat med en rekke
forslag til arrangementer og aktiviteter. Villreinrådet
sendte innspill til notatet den 23. januar 2002.

●   Stig Aaboen var tilstede på Fjellkonferansen i
Lom 17. og 18. januar 2002. Blant temaene var:
– Utvikling av lokal næringsvirksomhet og
jobbskaping basert på nasjonalparkene.
– Naturbruk for besøkende med ulike
brukerterskler – en nasjonalpark for alle?
– Kommersiell virksomhet – trussel eller resurs.
– Nye nasjonalparker og bygdefolket.
– Forvaltningens oppgaver som tilrettelegger for
den nye utfordringen.
– Profilering av fjellkommuner på grunnlag av
naturgitte fortrinn
– Norsk stølslandskap – et nøkkelområde for
stølsdrift i Europa.
– Finnes det en egen identitet i fjellbygdene og
hvordan kan denne påvirke framtida.
– Fjellregionen som bidragsyter til storsamfunnet
og motsatt. Verdiskapingspotensiale, konkur-
ransefortrinn, politisk samhandling mellom
aktører og utfordringer for næringsliv.

●   Villreinrådet har tilbudt seg å delta i
videreutvikling av DNT sine turlederkurs med
innslag om god kunnskapsformidling om
fjellfaunaen med villrein som nøkkelart.

●  Villreinrådet deltok med egen stand sammen
med Fjellstyresambandet på De Nordiske Jakt-
og Fiskedagene på Elverum 8 – 11. august 2002.
Jan Hageland, Erling Bjørkheim, Per Aksel
Knudsen, Stig Aaboen og Hallvard Urset  sørget
for bemanning av standen.

●  Per Aksel Knudsen deltok med lysbildeserien ”I
villreinens rike” ,slaktekurs og stand under
Fjelluka på Geilo 12. – 17. august 2002. Fjelluka
ble arrangert av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

●  Villreinrådet deltok med en stand på
Fjellkonferansen på Beitostølen  den 8. – 10.
september 2002.

●  Lederen i Villreinrådet Per Aksel Knudsen, ble
intervjuet i Naturmagasinet i NRK den 7.
september der aktuelle problemstillinger i
forbindelse med villrein ble tatt opp.

●  Hallvard Urset deltok på konferansen ”Fjellenes
kvinner” på Røros den 11. og 12. september 2002.

Blant temaene var:
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– Utfordringer i norsk fjellforvaltning

v/miljøvernministeren
– Tar kvinner for lite ansvar
– Med fjellet som næring, saubonde
– Stillhet - en av fjellets betydeligste verdier.
– Seterdrift – kulturarv og framtid
– Paneldebatt: Kvinner i framtidig fjellforvaltning;

hvordan kan potensialet utnyttes.
– Har Fjellenes År bidratt til å løse framtidig

utfordring for fjellene?

Konferansen markerte avslutningen av
Fjellenes År.

I alt er det brukt kr. 20.992 på aktiviteter tilknyttet
Fjellenes År.

4.  AKTUELLE SAKER

Reindriftsloven.  Ny revisjon av Reindriftsloven er
i gang. NOU 35:2001 ble avgitt 15. mars 2001.
Forslagene som berører villreininteressene er
akseptable. Endringene er ennå ikke vedtatt i
Stortinget.

Informasjon. Styrets medlemmer og redaktøren har
drevet utstrakt informasjonsarbeid gjennom artikler,
foredragsvirksomhet og lysbildeserier.

5.  VILLREINEN
I løpet av 2002 er det engasjert  ny redaktør i
”Villreinen”. Etter en omfattende prosess i
samarbeid med ”Hjorteviltet”, ble Rolf Øvrum
engasjert som redaktør for begge bladene fra 2003
årgangen. Det var i alt 26 søkere.

Villreinrådet deltok i denne prosessen med et
redaktørutvalg som i utgangspunktet bestod av
Hallvard Urset, Stig Aaboen, Erling Bjørkheim og
Jan Hageland.

– Utvalget hadde et møte med stiftelsen Elgen på
Honne 22/11 2001 der det ble enighet om å gå for en
felles redaktør. Det ble avertert på nytt.

– På et møte på Elverum den 12. mars ble det
plukket ut 3 stykker som ble innkalt til intervju. Fra
stiftelsen Elgen møtte Helge Jørgensen og Bjørn
Skaug. Fra Villreinrådet møtte Hallvard Urset, Stig
Aaboen og Jan Hageland

– Intervju av aktuelle kandidater ble foretatt på
Elverum den 8. april. Hallvard Urset og Jan
Hageland var med fra VR.

– Hallvard Urset og Jan Hageland var på møte
med Det Norske Skogselskap i Oslo den 12. april i
forbindelse med deres søknad om å ta
redaktøransvaret for disse to bladene.

Ansettelseprosessen av ny redaktør har kostet ca kr
50 000.

Fjellstyrene i Opplands Settefiskanlegg (FOSA)
ved Jan Hageland har tatt på seg distribusjon og
regnskapsføring for ”Villreinen” fra 2002.
Regnskapet blir nå ført som et avdelingsregnskap
under Villreinrådet slik at resultatet fra bladet inngår

i konsernregnskapet for Villreinrådet.
Arbeidet med distribusjon og regnskap har i 2002

kostet kr. 53.774. I tillegg kommer kontorrekvisita,
porto og frakt med i alt kr. 32.776. Av dette er kr.
7.840 krevd inn som porto og ekspedisjon ved
utsendelse av blad.

Villreinrådet har etablert et sentralt lager for
”Villreinen” på Skogbrukets Kursinstitutt og fått
oversikt over hva som finnes av gamle blader.
Gamle blader selges til halv pris. Det finnes fortsatt
til dels mange eksemplarer av mange årganger.

Villreinen” for 2002 har 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 2002 årgangen er det bare få
eksemplarer igjen på lager, men det kommer en del i
retur som usolgte blader.

Økonomisk gikk “Villreinen” med et underskudd
på 114.443  i 2002. I dette underskuddet  inngår,
utgiftene til ansettelse av redaktør, tidligere
utestående til Jon J. Meli er oppgjort  med i alt kr.
159.600 (inklusiv arbeidsgiveravgift). Likeledes er
tidligere regnskapsføring gjort opp med Jon Dale
med i alt  kr. 13.825 (inklusiv arbeidsgiveravgift).

I 2002 ble det solgt blader og annonser for i alt
376.954. Av dette utgjør annonsesalget kr. 100.500.
Reint bladsalg er dermed 276.454. DN har gitt et
tilskudd på 100.000. Bladet har ved årsskiftet en
kapital på 412.529.

På styremøte den 12/6 2002 ble det valgt et
redaksjonsråd for Villreinen 2003. Redaksjonsrådet
består av Hallvard Urset (leder), Erling Bjørkheim,
Tor Punsvik og Per Jordhøy. I tillegg deltar Jan
Hageland på møtene i redaksjonsrådet som
organisator og økonomiansvarlig.

6.  ØKONOMI
Villreinrådet har et driftsunderskudd i 2002 på kr.
64.465. Villreinrådet har en egenkapital ved
årsskiftet på kr. 573.024.

SLUTNING
Etter styrets oppfatning gir framlagt resultatregnskap
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.

Utbetaling til styremedlemmene er i alt 11 750 og
utgiftsdekning for reiser.

Geilo den 14. februar 2003
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Etter avsluttet jakt i 2002 er det fremdeles stor
usikkerhet knyttet til totalt antall dyr i Våmur-Roan.
Observasjoner gjort høsten 2001 tydet på at det
skulle være minimum 200 dyr i området. Det var da
noen elgjegere som hadde sett en flokk de anslo til
ca. 150 dyr ved Vidstølnipa. Det lyktes imidlertid
ikke å dokumentere rett antall dyr i denne flokken.
Nytt forsøk på telling av rein fra snøscooter vinteren
2001/2002 ble heller ingen suksess, dårlige forhold
med tett tåke vanskeliggjorde arbeidet. Eneste
observasjonen fra tellingen var en flokk på 37 rein
ved Hegglandsnetten. Ut fra observasjoner gjort
under reinsjakta 2002, så var det lite som tydet på at
det skulle være over 200 dyr i området. Som tidligere
nevnt går reinen spredt og i stor grad i skogdekte
områder, noe som gjør det svært vanskelig å få en
god oversikt over totalt antall dyr. Dette gjør det også
krevende å finne dyr i jakta.

Jakta 2002
Høsten 2002 ble det felt 21 rein av en kvote på 40
dyr. 11 dyr ble felt i Fyresdal og 10 dyr falt i
Nissedal. Heller ikke i 2002 ble det skutt rein i
Kviteseid.

Jaktoppsyn
Jaktoppsyn høsten 2002 ble utført i regi av Statens
naturoppsyn (SNO). Etter krav fra styret i
Villreinlaget var det lokale Gunhild Eikhom fra
Nissedal som stod for oppsynet. Totalt ble det brukt 3
dager på oppsynet i 2002. Ingen uregelmessigheter
ble registrert.

Jaktutøvelse
Det ble registrert en feilfelling ut fra tildelte kort. En
jeger fikk gebyr for å ha felt ei voksen simle på
mellombukk kort. En oversikt over innleverte sett-
rein skjema viser at det ble jaktet 133 dagsverk
høsten 2002. Tallene for de to foregående år var
henholdsvis 113- og 142 dagsverk. De reelle talla er
noe høyere da ikke alle skjemaene har kommet inn.
Med hensyn til rapporteringsprosenten har imidlertid
denne blitt betydelig bedre i løpet av de siste to åra.
Da har ca. 4 av 5 jegere rapportert antall dagsverk.

Tildelt 02 Felt 02 Felt 01
Kalv 20 8 7

Simle/Ungdyr 12 8 5

Mellombukk 4 2 2

Storbukk 4 3 2

Sum: 40 21 16

Av totalt 8 felte simle/ungdyr i 2002 var

det 7 eldre simler og ei ungsimle.

Slaktevekter - snitt 02, antall dyr i:
Kalv 1,5 år Eldre

Hann 24,0 kg (3) - 73,4 kg (5)

Ho 22,8 kg (5) 27,0 kg (1) 37,9 kg (7)

Slaktevektene viser at område fremdeles

har dyr med god vekt og kondisjon.

Av Ole Roer,
Faun Naturforvating as

Vanskelig å få oversikt over
bestanden i Vårmur Roan
Reinen i Vårmur Roan går spredt og mye i skogdekte områder.
Det gjør det vanskelig å få oversikt over bestanden – og ikke
minst krevende å finne dyra i jakta.

MELLOMBUKK: En fin bukk felt i skogsterreng under jakta i
Vårmur Roan.  I fjor ble det i alt felt 21 dyr i området av en kvote
på 40. (Foto: Ole Roer)
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Prinsen av Persia fikk sitt gullgevir
Prins Andaroza Pahlavi – ja, han heter så og er ingen ringere
enn bror til den salige Sjaen av Perisa. Ikke bare en erfaren
jeger. Merittert også. Og i fjor fikk han sin storbukk – til gull.

Av Rolf Øvrum

14 år gammel skjøt han sitt første villsvin, og siden
har han vært en lidenskapelig jeger, prinsen av
Persia. Han har jaktet – og skutt – det aller meste av
vilt, men har en forkjærlighet for ville sauer og
geiter, fra steinbukk til Marco Polo-sau med
skikkelig gevirutlegg. Ifølge Villreinens «gammel-
redaktør» Jon J. Meli, som hadde fornøyelsen av å
guide den celebre jegeren i Forollhogna i fjor høst
har Andaroza Pahlavi verdens største trofesamlig og
er i jaktsammenheng nortert for omkring 400
forskjellige rekorder.

Men inntil i fjor hadde han altså ikke villrein i sin
formidable samling. Da undertegnede traff ham etter
en vellykket jakt fortalte han at han hadde forsøkt
seg på Hardangervidda sammen med G. A. Treschow
en gang på 60-tallet, men at hele jakta da ble borte i
regn og tåke. Nå, i en alder av 78 år mente han det
var på tide å kunne henge et gullgevir av en villrein
på veggen. Reinshornet har prinsen tenkt å henge på
et museum i Paris, der han har levd i eksil etter at

Ayatolla Khomeni sist på 1970-tallet kastet hans bror
Sjaen og resten av familien ut av Iran. Ellers
understreker Andaroza at han er amerikansk
statsborger og at han oppholder seg i California like
mye som i Paris.

Jakta ble formidlet av et Oslo-firma, hest og heste-
kar ble innleid fra Kongsberg og innkvartering
skaffet på en setervoll i Vangrøftdalen i Os.

I soloppgangen 20. august skred – bokstavelig talt
– prinsen til verket. Følget var et underlig syn der
det tok seg inn i terrenget under Norderhogna og
over Gråbeinryen, inn i Vingelen. Med den royale
jegeren i spissen, hest og lokale sherpaer på slep
minnet det om bilder vi har sett av engelske lorder
som jaktet i norske fjell sist på 1800- og tidlig på
1900-tallet. Jakta ble lagt til Storbekkfatet og
Storbekkhøgda der det var rein litt over alt den første
jaktdagen. Utpå ettermiddagen kom prinsen på en
storbukk, med gevir som ble vurdert til å holde til
gull. Et velrettet skudd mot halsen, en høyst uvanlig
skuddpalssering i Forollhogna, sendte storbukken
bums i bakken.

FORNØYD: Prins
Andaroza Pahlavi av

Persia (t.h.), svært
fornøyd etter vellykket

storbukkjakt i
Forollhogna. Hest og

hestekar hadde han leid
inn fra Kongsberg.
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Fjellet og
sauen – og
samspillet ..

Fjellet og
sauen – og
samspillet ...

At beitedyr påvirker landskapet – det har vi
visst til alle tider. Men hvordan håndtererer
naturen f.eks. beitende sau?

Hva skjer i naturens varierte tilgang på beite
– for sauen på den ene siden, og fjellets dyr
og fugler, insekter, planter etc. på den andre?

Så langt vet vi lite. Det er da også
bakgrunnen for NINAs «Sauebeiteprosjekt».

Her introduserer prosjektet for Villreinens
lesere – og her presenteres resultatene av
det innledende arbeidet.

Biologisk mangfold i Forollhogna Nasjonalpark:

BEITEVANER: Tre områder i den
nordvestre delen av Forollhogna ar
valgt ut til studier av hvordan sauen

bruker landkspaet og hva dens
beitevaner har å si for flora og

fauna i fjellet.
(Foto: Torgeir Nygård)
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Nye natur- og kulturvernområder
Forollhogna Nasjonalpark ble vedtatt vernet 21.12.
2001 (opprettet i juli 2002). Nasjonalparken og
tilgrensende landskapsvernområder utgjør et stort
fjellområde på 1514 km2 rikt på natur- og
kulturverdier på grensen mellom fylkene Hedmark
og Sør-Trøndelag. Området er preget av store
bølgende fjell med Forollhogna som det høyeste
punktet på 1332 moh. Den viktigste årsaken for å
verne Forollhogna er områdets unike villreinstamme
med en bestand på i underkant av 2000 vinterdyr.
Området innbyr ikke bare på spennende natur-
opplevelser, men også på et landskap som har vært

Av Graciela M. Rusch, Torgeir Nygård,
Charlotte Spörndli, Jan Ove Gjershaug og
Christina Skarpe, Norsk Institutt for
Naturforskning (NINA). Charlotte Spörndli har
også et engasjement i forhold til Swiss
Federal Institute of Technology, Zurich (ETH)

mye utnyttet i næringssammenheng opp gjennom
tidene. I tilknytning til nasjonalparken er det
opprettet åtte landskapsvernområder på tilsammen
ca. 452 km2. Hensikten med vernet er å ta vare på
det særprega natur- og kulturlandskapet i de frodige
seterdalene som leder inn mot høgfjellet. Disse
områdene er Budalen på 34 km2, Vangrøftdalen/
Kjurrudalen på 126 km2, Londalen/Ørvilldalen på 50
km2, Ledalen på 26 km2, Øyongen på 71 km2,
Magnilldalen/Busjødalen på 78 km2, Endalen på 36
km2og Fordalen på 31 km2. Områdene ligger i
kommunene Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen,
Røros, Os, Tolga og Tynset.  Kulturlandskapet er
preget av intensiv seterdrift sidan 1600-tallet. Her
finnes også spor av annen tidligere menneskelig
aktivitet som f eks rester av gruvedrift i Gruvdalen
ved Berghøgda. Noen setrer er fortsatt i bruk og kan
hjelpe oss å forestille oss hvordan seterlivet og
landskapet så ut for 40-50 år siden. Området brukes
også aktivt av de lokale sauebønder som utnytter
høgfjellsområdene til sommerbeite for dyra sine.

..
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Saubeiteprosjektet
Sommerbeite på utmark i fjellet har lenge vært en
viktig ressurs for sauenæringen i Norge. Landskapet
er derfor delvis formet av denne bruken. Antallet sau
i et område og deres behov for fór avgjør hvordan
dyrene beveger seg og utnytter fjellet. Dette
samspillet mellom fjellets varierte tilgang på fór og
sauens beiteatferd preger naturen i fjellet og påvirker
vegetasjonen og habitatet og næringen til fjellets dyr.
I hvilken utstrekning og på hvilken måte vet man
fortsatt ganske lite. Med dette utgangspunktet har
Norsk institutt for naturforskning (NINA) startet
et«Strategisk Insitututt program» med støtte fra
Norges forskningsråd (NFR) som har som mål å
undersøke samspillet mellom saubeite og
forandringer i fjellets naturtyper, planter og dyr.

Vi har valgt ut tre undersøkingsområder i det
nordvestre hjørnet av Forollhogna Nasjonalpark:
Fjesetfjell, Øggja og Berghøgda (Se kartet neste
side).

I den første fasen har en gruppe av ni forskere på
NINA, entomologer, zoologer og botanikere,
undersøkt hvordan ulike planter, insekter og
smågnagere fordeler seg i landskapet gjennom å ta
prøver av tilsammen 300 tilfeldig fordelte punkter
eller prøvetakningsfelt i hvert område. Vi har også
utført taksering av fugler langs flere lange transekter
gjennom områdene. Vi presenterer her resultater av
forekomst av planter, smågnagare og fugler i
studieområdene. Den neste fasen består i å beskrive i
detalj sauens utnyttelse av de forskjellige habitatene.

Variert natur og rikt liv
Fjellandskapets fysiske utforming; dvs berggrunn og
jordsmonn, eksposisjon, helning, dybde og varighet
av snødekket, gir ulike levevilkår for de ulike
organismene. Dybden av snødekket er en av de
viktigste vilkårene for planters og andre organismers
tilpasning. Der områdene ligger høyt og er utsatt for
vind, er snødekket grunt og ofte ikke
sammenhengende gjennom vinteren. Plantene som
finnes her skal derfor tåle tørke samt frost- og
vindskader. Den motsatte situasjon finner en hvor
snøen samler seg i forsenkninger og smelter bort
sent. Plantene er her beskyttet mot vind og kraftige
temperaturforandringer gjennom vinteren, og det
finnes ofte rikelig med vann gjennom vekstsesongen.
På den andre siden må plantene tilpasse seg til en
kort periode med lys og varme. Mellom disse to

LAPPSPURVEN er ganske sjelden og
vakker fugl, som med sitt litt melankolske
’tjing-u’ fra en viertopp varsler om at vi har
kommet den for nære.
(Foto: Torgeir Nygård)
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ekstreme situasjoner finnes det områder med
snødekke som varierer fra noen centimeter til noen
meters dybde. I fjellandskapet finnes det også
forskjeller i tilgang på næring og vann avhengig av
jordsmonn og eksponering, som igjen skaper
ytterligere forskjeller i betingelsene for plante- og
dyrelivet.

Grupper av plantearter forekommer ofte sammen i
en vegetasjonstype eller plantesamfunn, da de er
tilpasset til lignende fysiske forhold. Ved å
sammenligne sammensetningen av planter i de 300
prøvetakingsflatene har vi kunnet identifisere 7 ulike
plantegrupperinger. Den vanligste er lavhei. Den
utgjør mesteparten av de undersøkte rutene. (Se
kartet og figur 2, neste side.)

 Her dekker lav en stor del av marken, i gjennom-
snitt 45%, men i visse tilfeller opptil 100%.
Lavdekket er tykt, vanligvis et par desimeter dypt.
Lavhei forekommer i de mest utsatte deler av
landskapet der snødekket er tynt. Til tross for de
frodige lavheiene er det sjelden at villreinen beveger
seg inn i de områdene vi har undersøkt. Villreinens
hovedområder befinner seg lenger sørvest i
nasjonalparken.

Det finnes også andre heiformasjoner der lav
forekommer, men her finnes også dvergbusker og
moser som dekker marken. Dvergbjørk, krekling og
blåbær er vanlige eller dominerende. Dvergbjørk og
krekling finnes i tilknytning til lavhei på grunn av
dybden av snødekket, mens blåbær forekommer på
mer beskyttete steder med tykkere snødekke.
Forskjeller i næringsinnhold i jorda er trolig også
viktig for utformingen av de ulike typer av
dvergbuskheier.

I tillegg til
heivegetasjon finnes
det relativt små
områder der lav ikke
forekommer og hvor
urter, gress og andre
gresslignende vekster
(siv, starr, frytler)
utgjør størstedelen av
vegetasjonsdekket.

Vierkratt danner et tykt vegetasjonsdekke som ofte
er rikt på urter og gress som vokser blant buskene.

I nordeksponerte og beskytta områder der snø-
dekket er dypt og ligger lenge utover sommeren,
dannes snøleier. Plantene som lever her, som musøre

FJELLSMELLE – en
skikkelig fargeklatt i

sommerfjellet.
(Foto: Torgeir Nygård)

NORDVEST: De tre områdene som undersøkes ligger
nordvest i nasjonalparken i området ved Øyungen og
Elgsjøen.
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og mange urter og gressarter er tilpasset en kortere
vekstsesong, men utnytter effektivt de mest
gunstigste delene av vekstsesongen. Det langvarige
snødekket beskytter mot ekstremt lave temperaturer
og mot vindskader om vinteren. Finnskjegg er en
gressart som kan danne tette bestander og gi
vegetasjonen et særpreg. Finnskjeggets dominans er
ofte blitt ansett å skyldes hardt beitetrykk i tidligere
tider etter som det synes å være lite smakelig for
sauen. Det som avgjør forekomsten av dette gresset i
fjellet er ikke helt klarlagt.

Både artsfattig og artsrikt
Plantesamfunnene viser en stor spennvidde i
artsantall mellom lokalitetene, fra ekstremt
artsfattige til artsrike. Samfunn med urter og gress er
de rikeste, der vi finner opptil  31 ulike arter på 1 m2

mens vi i noen lavheier bare finner 2 (Fig. 3). Det
vanligste er plantesamfunn med mellom 5 og 11
ulike arter per m2.

Jo flere ruter en undersøker desto mer mangfold
finner en.

De 300 prøvetakingsrutene er spredd over et
område på ca 150 km2. Sammenlagt finner vi 150
karplantearter. Noen er svært vanlige. Som et
eksempel fant vi 4 arter som forekom i over 50 % av
rutene. På den andre siden fant vi bare 12 plantearter
som forekom i flere enn 20% av rutene (Fig. 4) og
omkring 30 % forekom bare en gang i de 300 rutene
(Fig. 5).

Selv om lavheia generelt var artsfattig, fant vi
likevel 90 % av alle artene i denne vegetasjonstypen.
Det er fordi den dekker så store områder. Etter som
de ulike plantesamfunn skiller seg i
artsammensetning, bidrar denne forskjellen også til
områdets sammenlagte mangfold.

Vegetasjonen gir næring
til andre organismer
De artsrike vegetasjonstypene med urter og gress
utgjør næring og habitat for andre organismer som
for eksempel smågnagere, selv om denne
vegetasjonen finnes på relativt små arealer (Fig. 2).
Smågnagerbestanden varierer mye i størrelse mellom
ulike år. Det hadde ikke vært et godt smågnagerår
her siden midten av 1980-tallet, da en sommeren
2001 fikk en eksplosiv bestandsvekst. I gjennomsnitt
fanget vi da 2 smågnagere pr. rute (5 feller i løpet av
3 netter). Lemen dominerte fullstendig, og ble fanget
i nesten alle vegetasjonstyper, men fangsten var
størst i de gress- og urterike vegetasjonstypene
(finnskjegg, snøleier og vierkratt) (Fig. 6). Det ble
også fanget noen få gråsidemus, markmus og
fjellrotte. Disse ble fanget i områder med vierkratt.
Bestanden av smågnagere brøt sammen i løpet av
våren 2002. Denne sommeren ble det ikke fanget en
eneste smågnager i de 800 utlagte fellene.

Lemenet skifter habitat i løpet av året. Om

Fgur 4:  Arter som ble registrert i fler enn
20% av rutene.

Figur 3. Prosent 1 m2 ruter med et visst antall arter.

Figur 2: Fordeling av vegetasjonstyper i de tre
områdene. B, Berghøgda, F, Fjesetfjellet og O, Øggja
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sommeren foretrekker det nokså fuktig terreng med
gressrike områder, hvor det også er godt med mose,
som er lemenets viktigste føde. På grunn av at disse
områdene ofte oversvømmes og fryser til om høsten,
skifter lemenet til tørrere vinteroppholdssteder.
Høstflyttingen når vanligvis sitt høydepunkt i midten
av september. Først flytter hannene, mens hunnene
må vente til det siste ungekullet kan greie seg selv, og
til slutt kommer ungene etter. Om våren ser en mye
spor etter løpeveier og vinterbol, samt store
ekskrementhauger. Lemenet flytter om våren tilbake
til de fuktigere sommeroppholdsstedene. Lemenet er
vanligvis et sky dyr som helst er aktivt om natta, men
dette er ikke tilfelle under toppår. Da er de aktive
gjennom hele døgnet og er lett å se.

Lemenvandringene i toppår er ofte mye lengre enn
ellers. De strømmer ned fra fjellområdene til
lavlandet. Høsten 2002 kunne en treffe store mengder
lemen i bl.a. Gauldalen. Det ble registrert lemen helt
inn til Trondheim. Det har vært knyttet mye overtro
til lemenvandringene. Biskop Olaus Magnus fra
Uppsala beskrev i 1555 hvordan lemenene regnet ned
fra skyene.

Det har vært satt fram mange teorier om hvorfor
bestanden av lemen og andre smågnagerarter
gjennomgår så store bestandssvingninger. En av de
mest spennende teoriene går ut på at plantene
produserer antibeitestoffer når de blir utsatt for hard
beiting. Disse stoffene påvirker lemenets fordøyelse.
Det er vist at et lemen kan spise 10 ganger sin egen
vekt i løpet av et døgn og likevel dø av sult fordi de
ikke fordøyer maten skikkelig. Reproduksjonen går
da ned og bestanden av lemen bryter sammen. Når så
mengden av antibeitestoffer i plantene er kommet

ned på et lavt nivå, kan lemenbestanden bygge seg
opp igjen. Det er regnet ut at hvis en lemenhunn blir
kjønnsmoden 21 dager gammel og får et kull på 10
unger, fem av hvert kjønn, hver tredje uke til hun dør
26 måneder gammel, og hennes avkom er like
produktive, vil hun etterlate seg
116 000 000 000 000 000 000 000 millioner
etterkommere ved sin død. Dette sier litt om hvilket
vekstpotensiale arten har. I praksis vil selvsagt dette
aldri bli realisert da mange dyr og fugler beskatter

Figur 5:  Vi registrerte 150 plantearter i 300 prøveruter. Omkring
30 % av artene forekom bare én gang

Figur 6:  Gjennomsnittlig antall lemen i
de ulike vegetasjonstyper

SMÅGNAGERFANGST:
I gjennomsnitt ble det fanget

to smågnagere pr. rute (5
feller i løpet av 3 netter).

Lemen dominerte fullstendig.
(Foto: Torgeir Nygård)
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lemenet. Men det viser at arten kan ha en eksplosiv
bestandsvekst.

Fuglelivet
Til sammen ble det gått 130 km takseringslinjer, og
det ble brukt 128 observasjonstimer i alt. Alle
observasjonene ble lokalisert ved GPS, og den
dominerende vegetasjonstypen ved
observasjonspunktet notert. Oppe på lavheiene er det
et forholdsvis fattig fugleliv i forhold til nede i
dalene, men de fuglene som holder til her er lett å få
øye på, da terrenget er så åpent. Heipiplerka er
nesten over alt den dominerende arten, med over
50% av observasjonene (Figur 7). Når en kommer
inn i territoriet til heipiplerka tar den gjerne
kvitrende til vingene og klatrer til en viss høyde før
den slipper seg ned i en vakker spillflukt. Den er en
insektspiser, og kan hekke i relativt høye tettheter
inne på fjellet. Vi var ofte nær ved å trampe på
heipiplerkereir under takseringene, og når en tenker
over hvor lite areal en støvel dekker i forhold til
viddas totale areal, så er det ingen tvil om at tettheten
må være ganske høy.

Heipiplerka var vanligst i alle vegetasjonstypene
unntatt i snøleiesamfunn. Her var fjellrypa den
vanligste arten, med nesten 70% av observasjonene
(Figur 8). Snøleiesamfunnet er fattig på fugl, bare
seks arter ble observert her. I tillegg til fjellrypa
fantes det heilo, heipiplerke, steinskvett, snøspurv og
ringtrost her. Snøspurven hekker svært høyt til fjells,
hvor det tilsynelatende bare finnes stein og grus, men
hvor den allikevel er i stand til å finne nok insekter
til å fore opp et ungekull. Den er et vakkert syn for
fjellvandreren med sine hvite vinger med svarte
spisser og med sine fine metalliske fløytetoner.

I ren lavhei er heipiplerka den dominerende arten,
med over 50 % av observasjonene (figur 9). Den nest
mest tallrike arten, heiloa, gjør imidlertid mer av seg,
da den som regel kommer inntrengeren i møte med
sin klagende fløyting, og følger med et godt stykke
på ferden etter reviret er passert. Ofte kommer det
noen bekymrete artsfeller til og tar del i hylekoret.
Dette er derfor en art det er lett å overestimere når
det gjelder antall. Fjelljoen er en spesiell fugl som
det alltid er artig å møte. Den er svært aggressiv i
nærheten av reiret, og kan stupe helt ned i hodet på
folk. Den er en av de få artene som ser ut til å kunne
nyttiggjøre seg lemen som føde, og noen få par
hekket i 2002 på det matgrunnlaget som restene av
lemenåret året før kunne tilby dem. Lavheia er ellers
et artsfattig samfunn, hvor en kan gå lange
strekninger uten å se fugl.

I vier- og dvergbjørkregionen er det et mer variert
fugleliv (Figur 10). Heipiplerka dominerer her også,
men nå gjør også løvsangeren sin entre. Det er en art
som først og fremst lever av å plukke insekter fra
blader, og den finner maten sin på dvergbjørk og
vier. Av andre små spurve-fugler fant vi lave tettheter

Figur 7.  Den relative observasjonfrekvensen av fugl i
alle vegetasjonstyper. Alle observasonene er gjort i
eller ovenfor vierbeltet. Bare fugler med territoriell atferd
er tatt med, i alt 23 arter.

Figur 8.  Det relative dominansforholdet mellom
fuglearter i snøleiesamfunn.

Figur 9.  Det relative dominansforholdet mellom arter i
lavhei.
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av blåstrupe, steinskvett,
sivspurv og lappspurv.
Lappspurven er ganske sjelden
og vakker fugl, som med sitt
litt melankolske ’tjing-u’ fra en
viertopp varsler om at vi har
kommet den for nære. Dette er fortsatt
fjellrypeterreng, men her kan en også treffe på ei og
anna lirype. Av andre fugler en kan være heldig å se
her er kongeørna, som svever over terrenget på jakt
etter rype og hare, ei og anna jordugle på jakt, og
gjøken på sin søk etter et heipiplerkereir å legge egg
i. Det gir fine opplevelser for en fugleinteressert å gå
i dette området, da det er lett å observere artene i det
åpne terrenget.

Figur 10.  Det relative dominansforholdet
mellom fuglearter i vier- og dvergbjørkregionen.

Fjelljoen er en spesiell fugl som
det alltid er artig å møte. Den er
svært aggressiv i nærheten av

reiret, og kan stupe helt ned i
hodet på folk.

(Foto: Torgeir Nygård)

Jegeransvar: Sikker og
human jakt, trygge

skuddsituasjoner og
omtanke for andre jegere
gir gode jaktopplevelser

Foto: Arne J. Mortensen (Se også www.dirnat.no)



112

2 0 0 3

Nina fra NINA
kartleggervillreinjegerne

Det er Nina E. Eide fra NINAsom forsker

villreinjegerenes holdninger til forvaltning, jaktut-

øvelse og økonomi. På spørreundersøkelsen som i fjor

høst ble sendt 1.100 jegere på Hardangervidda og i

Forollhogna, fikk hun 696 svar – svarprosent på 63.

   Spørreundersøkelsen er en del av det tverrfaglige

villreinprosjektet «Biologiske og samfunnsmessige

kriterier for en bærekraftig villreinforvaltning».

Prosjektet finansieres av Norsk Forskningsråd.

En foreløpig gjennomgang av de svarene som er

kommet inn viser at de villreinjakta domineres av

lokale jegere med lang erfaring. Et annet hoved-

inntrykk er at de fleste villreinjegerne motiveres av de

naturopplevelser jakta gir, av spenning, sosialt

samvær og rekreasjon. Resultatene av undersøkelsen

vil være klare og bli offentliggjort en gang sent på

høsten 2003. Målet med undersøkelsen er å få bedre

kunnskap om hvem norske villreinjegere er, om hvilke

holdninger de har til såvel forvaltningen som

jaktutøvelse, om hvor mye penger de bruker på jakta,

på våpen og utstyr.

Kort og godt
om villrein

FORSKER: Det er NINAs Nina E. Eide som forsker på
villreinjegernes motiver og holdninger. Resultatene fra
spørreundersøkelsen vil være klare og bli offentliggjort en gang
senhøstes. (Foto: Rolf Øvrum)

Tidligere årganger?

Villreinrådets sekretær Jan Hageland sitter

med et lite lager av de fleste av de tidligere

årganger av Villreinen. Skulle noen ha ønske

om å komplettere samlingen av årbøkene,

eller er noen på utkikk etter spesielle artikler

som er publisert i Vilreinen, er det bare på  ta

kontakt:

Sekretær Jan Hageland,

2881 Aust-Torpa

Telfon og fax 61 11 95 70,

Mobil 90 55 27 90.

E-post: villreinr.jan@c2i.net

HALV PRIS: Er noen
på leting etter

spesielle artikler eller
savner en utgave

eller to i samlingen av
Villreinen, er tidligere

årganger til salgs
for halv pris.

Ny årgang av Hognareinen
Jon J. Meli ga se som redaktør av Villreinen

i fjor, men som sekretær i Forollhogna

Villreinområde styrer han fortsatt med

Hognareinen – årboka som er forløperen til

både Villreinen og bladet Hjorteviltet. I 2003-

utgaven har han valgt fedriftene i villrein-

området som

tema. Bladet kan

bestilles hos:

Jon J. Meli,
2550 Os
i Østerdalen.
Tlf. 62 49 80 81

FEDRIFTER: Årets
utgave av

Hognareinen har
fedrifter som tema.
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