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Villreinen vi i dag har i
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lenge før vi mennesker
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DALSIDA: På østsiden av Sørhellåa i Dalsida i Lesja ble det i fjor
sommer gjort et omfattende arbeid med registrering av dyregraver
og fangstanlegg. Runar Hole – som på bildet til venstre står i ei
gammel jordgropgrav – var med på arbeidet. Inne i bladet forteller
han fra arbeidet og deler av kunnskapen om fangstanleggene.

SVALBARD: Funn av beinrester viser at reinen var til stede på
Sunnmøre for over 20.000 år siden. Den levde trolig under vilkår
som ikke var så ulike de som finnes på dette bildet fra Reindalen
på Svalbard.
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Skytefeltet på Hjerkinn legges ned

NINA har i en oppdragsmelding blant annet vurdert
konsekvensene for villrein ved ulike tilbakeførings-
strategier. I det følgende kan du lese sammendraget
med de viktigste momentene og slutningene i denne
rapporten. Videre kan du lese om viktige
villreinøkologiske momenter i et lokalt og helhetlig
perspektiv.

Sammendrag
Norge er i dag ansvarsnasjon for bevaring av villrein
i Europa og forvalter mer enn 90 % av den
Europeiske villreinen innenfor 23 mer eller mindre

Av Per Jordhøy
NINA Norsk institutt for naturforskning

adskilte områder i Sør-Norge. En ny FN-rapport
fastslår at verdens naturmangfold (herunder
villreinen og tilhørende leveområder) er truet av
moderne, menneskeskapt infrastruktur. For første
gang åpnes det nå en potensiell mulighet for å snu
denne negative ”bit for bit utviklingen”.

Jernbane, veg- og kraftutbygging, samt forsvarets
anlegg har redusert og fragmentert Europas eneste
opprinnelige fjellrein i 6-7 delområder/enkelt-
bestander. Dette har skapt en skjev sesongbeite-
fordeling i enkeltområdene og dermed en redusert

KONKURRANSE: Det er mange interessegrupper som
har meldt seg på i konkurransen om å få ta i bruk
området. (Foto: Per Jordhøy)
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Vil reinen få
området tilbake?

Skytefeltet på Hjerkinn legges ned. Og
norsk miljøforvaltning  står ved et historisk
viktig veivalg.

For områdets bæreevne vil det være av
stor betydning at villreinen igjen får tilgang
til de rike beitene i det østlige
Snøhettaområdet.

Villreinen står imidlertid i kø med mange
grupper som ut fra høyst ulike interesser
ønsker å overta og utnytte denne særegne
delen av den norske fjellheimen.

bæreevne og robusthet for bestanden. I Snøhetta-
området er vinterbeitet en klar minimumsfaktor,
mens det tilgrensende Rondaneterrenget har lite
sommerbeiter, men svært rike lavressurser og
gunstige snøforhold. Mini-mumsressursen for
bestanden i Snøhettaområdet, vinterbeitet, har høy
forekomst i skytefeltarealet og omegn. Totalt sett har
skytefeltet svært viktige habitatkvaliteter og
helårsressurser for reinen i Snøhettaområdet og det
er lite uproduktivt beiteareal her sammenlignet med
totalområdet.

Historiske fangstanlegg
for rein viser at reinen før moderne tid hadde et
stort, sammenhengende leveområde i Dovre –
Rondanetraktene. Fangstanleggene viser at spesielt

området Snøheim-Hjerkinn og over dalføret mot
Rondane utgjorde helt sentrale trekkruter. Et stort
omfang av kartfestede bestandsdata fra de siste 30 år
viser at skytefeltets sentrale aktivitetsområde har hatt
få og sporadiske observasjoner av rein, mens de ytre
deler har hatt en betydelig observasjonsfrekvens.
Dette må tolkes slik at dette området fortsatt har
entydig stor betydning for reinen.

Veiene forstyrrer
De viktigste følger av Forsvarets aktivitet på fauna i
området er forstyrrelse av reinen langs med
Forsvarets vegnett i området. Satelittbilder, tidligere
beite- og bestandsregistreringer samt nye målinger
bekrefter klart at områdene rundt både Ringveien og
spesielt området Stridåi-Hjerkinn-Kolla i dag har et
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større  vinterbeitetilfang som følge av mindre beiting
i den perioden Forsvaret har hatt aktivitet her.
Biomassen av lav er gjennomgående 5-20 ganger
høyere en noe annet sted i Snøhetta i dag, og står i
kontrast til reinens bruk av andre ytre områder i
Snøhetta. Reinens slitasje på lavmattene indikerer en
klar unnvikelse og reduksjon i bruk av områdene inn
mot midtre- og nedre deler av Snøheimvegen, så vel
som til E6. Resultatene fra unnvikelsesstudiene viser
at reinen har brukt nærområdene til Snøheimvegen
langt mindre enn bakgrunnsområdene, ved
sammenlignbar høyde, vegetasjon og snøforhold.

Veinettet utgjør således en av de største

Type Snøhetta Skytefelt
området arealet

Sommerbeiter 34 24
Vinterbeiter 21 62
Berg, ur, vann, is 45 14

Tabell 1. Prosentvis fordeling av marktyper i
Snøhettaområdet totalt, sammenlignet med skytefeltarealet.

Figur 1. Grov oversikt over skytefeltets vegetasjonsfordeling.

Figur 2. Kjente fangstanlegg for rein innen skytefeltarealet og
tilgrensende områder.

skadevirkninger Forsvarets aktiviteter har hatt i
skytefeltet. En rekke studier har vist at reinen
responderer relativt direkte på forandringer i
inngrepsmassen i sine leveområder. En
opprettholdelse av vegnettet, herunder strekningen
Hjerkinn-Stridåbrua, vil medføre en permanent
fortsettelse av hovedskadevirkningene som
Forsvarets aktiviteter har påført dyrelivet i området,
og vil med stor sannsynlighet kunne forsterke denne
virkningen ved overføring til almenn og mer
ukontrollerbar sivil bruk.

En tilbakeføring
av faste inngrep i form av veger, vil øke andelen av
kvalifisert villmark i området betydelig. I tillegg vil
sanering av Snøheim ha klar positiv betydning for
reinen på lang sikt. Dette vil sikre tilbakeføring av
reinens leveområde og tilhørende kvaliteter som
tilsvarer tilstanden før etableringen av skytefeltet.
Herunder vil en på lang sikt kunne påregne en
økning i bæreevnen på 10 til 15%.

Stort potensial
Mye av skytefeltarealet ligger innen en rik berg-
grunnstype. De høystliggende områder i nordvest
mot massivene har en fattig overflate-struktur, men
berggrunnen under er likevel rik. Einøvlingsmassivet
har også overveiende rik berggrunn. Sammenlignet
med totalarealet i Snøhettaområdet har
skytefeltarealet et produksjons-messig større
potensial pr. arealenhet hva beite angår. Her er bare
14% ”uproduktivt areal” (ur, berg, vann, is –
hovedsakelig beliggende inn mot massivene i
nordvest), mens tilsvarende andel for totalområdet er
45% (tabell 1). Samtidig ser vi at det er en stor andel
av vinterbeite i skytefeltarealet, som for øvrig er
minimumsfaktoren for bestanden i Snøhettaområdet.

Lavhei, tørrgrashei og rishei
er fremtredende vegetasjonstyper i vinterbeitet her.
Einøvlingsmassivet har for eksempel betydelige
områder med tørrgrashei selv i de høyestliggende
partier. Videre finnes denne beitetypen i områdene
sørøst for Grisungvatna og flekkvis i Vålåsjøhøa.
Myr, snøleier og engsamfunn (mye lågurteng) er
fremtredende vegetasjonstyper i sommerbeitet.
Grasmyrforekomsten er utbredt flekkvis på begge
sider langs Svåni og over Hjerkinnvidda, samt
innover Grisungdalen (figur 1).

Landskapskarakteren i skytefeltet er variert, fra
større viddepreget terreng mellom Hjerkinn og
Dovremassivene (Dovrevidda), til kupert
fjellandskap i Einøvlingen. En potensielt viktig
komponent for reinen er viddelandskapet – i
kombinasjon med gode beiter, som totalt sett finnes i
begrenset omfang innen villreinområdet (figur 3).
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Historisk barometer
Dovrefjellregionen er et historisk ”barometer” for
villreinens arealbruk. Det mangfold og antall av
reinfangstsystemer som er avdekket i
Dovrefjellregionen og tilgrensende områder gir oss
gode holdepunkter for å forstå reinens arealbruk i
tidligere tider. Det er trolig et av Europas beste
eksempler i så måte. Anleggene indikerer i tillegg til
utvekslingsområder som er nevnt (øst-vestaksen),
også knutepunkt mot Ottadalsområdet i sør. Ut ifra
denne kunnskapen kan vi også si noe om endringene
i dyras arealbruk og leveområdets størrelse/utvikling
koblet til menneskelige aktiviteter og forstyrrelse.

Kjente kulturminner
av jakt- og fangstkarakter innen skytefeltarealet og
tilgrensende områder. I dette området er det først og
fremst Einøvlingen-Grisungen som har størst
konsentrasjoner av slike objekter (steinmurte graver
og buestillinger). Dette er da også forventet ut fra
landskapskarakteren og den kunnskap en har om
anleggenes plassering i terrenget. Her er et kupert
fjellandskap med mange markerte trekkpassasjer
som nok har medvirket til en effektiv fangst. Det
ellers viddepregete og rolige landskapet i store deler
av skytefeltet har relativt lite av slike ”flaskehalser”
og følgelig liten kjent forekomst av graver og
buestillinger. Her er imidlertid en god del tufter og
rester etter steinmurte buer som sannsynligvis har
vært brukt i reinsjaktsammenheng. Figur 2 gir en
oversikt over de ulike objektene i området.

Ser en på de store fangstgravrekkene over
Dovrefjell ligger deler av disse inn mot den østlige
og sørøstlige delen av skytefeltet. De indikerer her et
tidligere bredfront-trekk inn mot Vålåsjøhøa og
Grisungen i skytefeltarealet. Videre indikeres et

lignende trekk over Hjerkinnhø inn mot feltets
nordøstlige del, sør for Kolla. Dette indikerer at
skytefeltarealet har hatt et omfattende tilsig av rein
vår- og forsommer i tidligere tider.

Totalt sett er det ut fra foreliggende historiske
kunnskap grunn til å tro at skytefeltarealet i likhet
med tilgrensende områder har utgjort vitale habitater
gjennom store deler av sesongen i i et langt
tidsperspektiv.

Reinens arealbruk
I likhet med andre villreinområder ser vi også i
Snøhetta at bruksmønsteret til reinen varierer lite fra
år til år. Over lengre tid vil en imidlertid se at det
foregår en vekselbruk. Lange tidsserier med tellinger
kan danne grunnlag for å belyse/illustrere dette. I
Snøhetta har for eksempel totaltellinger på
senvinteren vært gjennomført jevnlig siden 1974, og
data fra disse tellingene gir visse holdepunkter om
reinens pulserende områdebruk. Områdene sør for
Åmotsdalen hatt flest observerte dyr i 1974-80, mens
områdene nord for Åmotsdalen har hatt flest
observerte dyr på 1980-tallet. Fra 1990 har bildet
endret seg noe igjen.

Etter at Snøhettareinen ble avskåret fra de rike
vinterbeitene i Rondane - Knutshø, har det vært
knapphet på denne beiteressursen på grunn av svært
begrenset vinterbeiteareal/dekke. Soløyfjellet i
Oppdal var i en periode på ca 10 år (fra 1980) et
sentralt vinterbeiteområde. Dette området ble
etterhvert sterkt nedbeitet og reinen har nå blant
annet tatt i bruk andre vinterbeiter lengre sør, rundt
Grøndalstraktene og ellers østlige strøk i
villreinområdet. I mai skjer kalvingen i
Sunndalsfjella, i Grøvudalstraktene, hvor simlene
finner optimale kalvingsområder i et kupert

REINEN PÅ VEI:
Reinen i ferd med å

nærme seg og krysse en
av veiene i skytefeltet.

Flokkene står imidlertid
lenge og stanger og

trykker før de tar sjansen
på å skyte seg over.
(Foto: Per Jordhøy)



8

2 0 0 3

fjellterreng. Før reguleringen av Auravassdraget
foregikk kalving og oppvekst mye lengre vest, i
områder som nå delvis står under vatn. I perioden
rundt 1970 foregikk hovedtyngden av kalvingen
rundt Åmotsdalen. Utover forsommeren forflytter
fostringsflokkene seg gradvis til oppvekstområdene i
Åmotsdalen og fjelltraktene østover mot Drivdalen,
hvor vi finner dem under kalvetellingen i juni. Ut i
juli får vi en bevegelse av fostringsflokkene sør- og
sørvestover i leveområdet. Snøhetta er mest kjent
som et godt sommerbeiteområde ettersom varierte
topografiske- og nedbørmessige forhold gir variert
avsmelting og dermed alltid tilgang på friskt beite
gjennom sommeren. Dyra fordeler seg på denne
tiden mer utover i området og bukkene kan befinne
seg i perifere deler av området, særlig tidlig på
sommeren når de trekker ned for å finne den første
groen. Når bukkene går inn i fostringsflokkene og
brunsten tar til sist i september, finner vi gjerne
flokkene i de østlige deler av området.

Arealbruk i skytefeltet
Kartlegging av gamle fangstanlegg for rein viser at
Einøvlingsområdet-Grisungdalen her betydelig
forekomst av slike. Likedan ser en på lokaliseringen
av storskalaanlegget over Dovrefjell en antydning

Kilde: Jordhøy, P., Nellemann, Chr., Vistnes, I.
og Strand, O. 2003. Tilbakeføring av Hjerkinn
skytefelt til sivile formål – temautredning
Økosystem: Villrein og moskus. Rapport til
Forsvarsbygg fra NINA – Norsk institutt for
naturforskning.

TURTERRENG: Skiløpere med
Larstind i bakgrunnen.
(Foto: Per Jordhøy)

om reinens bevegelsesmønster i lang fortid. Blant
annet hvor den har beveget seg inn i skytefeltarealet.
Disse gamle innfartslokalitetene er også observert å
være de mest brukte trafikkareal for rein under
overpopulasjonen på 1960-tallet.

Topografiske forhold kan nok i stor grad tilskrives
at anleggene ikke fordeler seg mer jevnt utover i
skytefeltarealet. Flere viktige habitatkvaliteter tilsier
at store deler av dette arealet har vært potensielt
viktig for dyra og at forekomsten derfor tidvis har
vært stor. Her må en spesielt nevne vinterbeitets
forekomst og utbredelse.

Villreinfaglig vurdering
Reinens viktigste tilpasning til naturmiljøet i fjellet er
vandring og utnyttelse av lav som vinterbeite.
Vandringen og utnyttelsen av alternative
beiteområder kan fungere som en buffer når det
oppstår marginalsituasjoner som for eksempel
nedising av beitene. Eller i perioder med sterk
bestandsvekst og stor tetthet i bestandene. Når
flokkene kan trekke uhindret over store områder øker
mulighetene for å finne beiter som er mindre utsatt
for nedising, gjerne i mer nedbørfattige strøk.
Dermed vil de kunne ha et tilstrekkelig
næringsinntak og bedre mulighetene til å
opprettholde sin kondisjon vinterstid. Særlig er dette
viktig for simlene under drektighetstiden, og videre
kalvenes kondisjon ved fødselen og dermed
overlevelsesmuligheter.

Dersom store menneskeskapte barrierer hindrer
trekk mellom viktige funksjonsområder kan det få
store negative konsekvenser. Et konkret eksempel på
dette fikk vi i Snøhettaområdet på 1960-tallet da
bestanden beitet ned sitt eget næringsgrunnlag, på
grunn av knappe vinterbeiteressurser og feilslått
bestandsforvaltning. I denne situasjonen var dyra
utsultet og de brøt barrierer de vanligvis ikke gjør,
for å finne vinterføde (Jordhøy 2001). Nedbeitingen
her hadde langvarige konsekvenser både for dyras
kondisjon og kvaliteten på beitene. Med regulering
av bestanden på et lavt nivå i over 30 år ser en først
nå tydelige tegn på bedring i beitene og dyras
kondisjon.

Figur 3. Viddelandskap og trekkområder i skytefeltet (1970-2000).
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ALPINIST, VIKING OG POWER-
FRAME ER UTSTYRT MED QSS-
SYSTEMET.

<sjekk: www.bergans.no><for ekstrem turglede>



Ut ifra undersøkelser innen fagdisiplinene kvartær-
geologi, botanikk, klima, arkeologi m.fl. har vi nå fått
flere holdepunkter som muliggjør en sammenstilling og
videre tolkning av innvandringshistorien. Vi skal her se
på noen grunnleggende forutsetninger for reinens
innvandring og tilstedeværelse helt fra kjente
interstadialer (varmere perioder under siste istid) og til
perioden rundt isens endelige tilbaketrekning. Videre
refereres aktuelle kilder og avslutningsvis diskuteres
mulige innvandringsveier-/mønstre.

Interstadialer
Mange har en oppfatning av at Norge var totalt nediset
gjennom hele siste istiden (Weichsel-istiden, ca 105.000
år). Geologiske undersøkelser blant annet i
Hamnsundhelleren og Skjongshelleren ved Ålesund viser

Villreinens inn  
Skandinavia

●  Reinens innvandrings-
historie i Skandinavia er et
tema som har vært ofret liten
oppmerksomhet i villreinfaglig
sammenheng. En generell
betraktning har gjerne vært at
”reinen innvandret da isen
trakk seg tilbake for  over
10.000 år siden”.

●  Villreinen vi i dag har i
Norge (Rangifer tarandus
tarandus) antas å ha oppstått
for ca 750.000 år siden. Den
har derfor vært tilstede i nord-
områdene i lang tid før vår art
(Homo sapiens) gjorde sitt
inntog her.

Av Per Jordhøy, NINA



imidlertid at Sunnmøre har vært delvis isfritt i flere
perioder, bl. a. 24000-26000- og 27500-35000 14C år BP.
(Mangerud et al. 2003) (figur 1, 3). Funn av
beinmateriale etter ulike arktiske fugle- og pattedyrarter
indikerer at en ”Svalbardlignende” fauna har vært tilstede
i kystområdene her i disse periodene. Rein inngår i
beinmaterialet fra Hamnsundhelleren. Andre geologiske
undersøkelser kan tyde på at områder helt inn i sentrale
Sør-Norge har vært isfrie i senere interstadialer
(Hufthammer 2001, Olsen et al. 2001a.). I en av de
tidligere ”varmeperioder” som det geologene kaller
Torvastad-inerstadialet (figur 1), var isen nedsmeltet over
store deler av Skandinavia (Mangerud et al. in press).
Trebare områder med tundra og en arktisk fauna preget
da trolig landet vårt (figur 2).

vandring til

Nunataker/isfrie refugier
Et annet interessant villreinhistorisk tema er antatte isfrie
områder/refugier, såkalte nunataker, i de høyestliggende
partier av fjellandskapet under istiden. Hvorvidt slike har
eksistert har vært diskutert blant geologer og botanikere i
lang tid  Begrunnelsen for at de har eksistert er 1)
forekomsten av såkalte stedegne blokkhav, 2)
forekomsten av noen spesielle fjellplanter. Blokkhavene
er fjell som har blitt dannet ved kjemisk og mekanisk
forvitring i berggrunnen. Det består av kantet stein og

SVALBARDLIGNENDE: Funn av beinrester viser at reinen
var til stede på Sunnmørskysten allerede for over 20.000 år
siden. Disse reinsdyra er fotografert i Reindalen på Svalbard.
(Foto: Per Jordhøy)
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Figur 3. Sjongshelleren ved Ålesund, hvor det er funnet
rester etter en arktisk fauna som levde her under lengre
interstadialer/”varmere” perioder (Foto: P. Dyrkorn)

Figur 1. Skjematisk oversikt over brefluktuasjoner og
interstadialer gjennom siste istid i Vest-Norge, basert på
geologiske undersøkelser. I flere lange tidsrom har store
områder sannsynligvis vært isfrie, og reinens
innvandring og tilstedeværelse har da vært mulig
(modifisert etter B. G. Andersen 2000).

Figur 2. Antatte isfrie områder i Skandinavia under Torvastad
interstadial for 70 000 – 80 000 år siden, basert på geologiske
undersøkelser. Et eksempel på en antatt ”varmere” periode under
siste istid. Tundra og trebart landskap preget landet vårt  og ga
trolig livsvilkår for en arktisk preget fauna hvor blant annet rein
inngikk (modifisert etter Mangerud, in press)

blokk, ispedd finere lausmasser mellom steinene
(Nesje og Dahl, 1989). I noen tilfeller kan disse
løsmassene bestå av spesielle leirmineraler. Dette
tolkes som resultat av en langvarig forvitring som har
pågått i over 2.5 millioner år. Denne prosessen startet
med andre ord på slutten av tertiærtiden (perioden
som varte fra 65-3 millioner år før vår tid), før
istidene satte inn og da klimaet var tørrere og
varmere enn i vår tid. Dersom en legger merke til det,
ser en at det så og si ikke finnes skuringsmerker etter
is i slike høgalpine områder. Det er spesielt stor
utbredelse av slike stedegne blokkhav rundt
Dovrefjell og vestover  (figur 4). Fjellvalmuen er
eksempel på en fjellplante som kan ha overlevd
istiden (figur 4). I Dovre – Sunndalsfjella er den
representert med flere underarter og utviklingen av
disse kan ha tatt lengre tid enn den som er gått siden
siste istid.
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Figur 4. Såkalte stedegne  blokkhav

(grå felter) og forekomst av ulike
underarter av fjellvalmue (innfelt) er

brukt som argument for
tilstedeværelse av isfrie refugier/

nunataker i Dovrefjellområdet
gjennom istiden.

Figur 6. Klimaperioder og
middeltemperaturer fra slutten av siste

istid til i dag (modifisert etter B. G.
Andersen, 2000)

Figur 5. Brerandavsetninger etter yngre dryas-breen på Nordvestlandet, det
siste store breframstøtet før vår mellomistid, Holocen, startet (ca 12 000
kalenderår siden). De røde fylte sirklene angir de største buestillingskom-
pleksene som er påvist i regionen (Grunnlagskart etter Sollid og Sørbel, 1981).

Yngre dryas – den siste
kalde klimaperioden før
vår mellomistid (Holocen)
For vel 15 000 kalenderår siden
begynte temperaturen å stige
merkbart (klimaperioden Bølling),
for så å synke igjen i klimaperioden
eldre dryas (en kortere periode på
noen få hundre år). Så fulgte en
varmere periode (klimaperioden
Allerød) før det siste
”temperaturfallet” og breframstøtet
i yngre dryas (figur 5). Den varte i ca 1000 år og
breavsetningene etter dette siste framstøtet er mange
steder godt bevart, slik at vi kan ane omfanget av
isfrie areal langs kysten i Vest-Norge på dette
tidspunktet (ca 12000 kalenderår siden) (figur 6).
Fra omtrent denne tiden stammer også det kjente
Blomvåg-funnet utenfor Bergen (figur 7), hvor blant

annet bein fra rein inngår. Funn av menneskeskapte
steinredskaper indikerer videre at det her kan være
spor etter en av de aller første bosetninger i landet
vårt.
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Doggerland – arkeologiske funn og
holdepunkter fra Nordsjøfastlandet

Et interessant aspekt i forhold til rein og
innvandringshistorie er også undersøkelser utført av
engelske arkeologer og geologer på de britiske øyer
og i Nordsjøen. Yalden (1999) har skrevet om
pattedyras historie (herunder villrein) på de britiske
øyer i førhistorisk tid, og landsmannen Smith (1992)
har for eksempel behandlet temaet jegere på
øygruppen omkring eldre steinalder. I noen huler
(blant annet Robin Hood’s cave) sentralt i England
ved Derby er det blant annet funnet bein av rein fra
ulike interstadialer. Dateringer herfra indikerer
tilstedeværelse av rein til i underkant av 10 000 år
B.P. Rekonstruksjon av Nordsjøfastlandet over en
lengre periode rundt slutten av siste istid har stått
sentralt i undersøkelsene, og viser at  det har vært
store landfaste områder hvor det i dag er sjø (figur
7). Funn av tilvirkede stein- og beingjenstander for
bruk i jaktsammenheng er også funnet her
(Mikkelsen 1978).

Fra den varme klimaperioden Bølling er det gjort
interessante funn  i Danmark (Fyn, Jylland). Ved
utgraving av en dødisgrop ble det i 2001 funnet en
mengde bein fra rein, datert til rundt 15 000 år B.P.
Her har trolig jegerne kastet beinmateriale ut i
dammen som engang lå i dødisgropa. De har så blitt
bevart under et økende lag av slam og sedimenter,
inntil de ble funnet ved utgraving i 2001 (Holm,
2001). Det ene ribbeinet var gjennomboret av en
pilspiss av flint – som fortsatt satt fast i beinet (se
egen artikkel i dette nr. av Villeinen). Et intakt
skjelett etter en reinsbukk ( med kraftig gevir) fra
samme tidsperiode er også funnet i området (figur 8).

Arkeologiske funn og holdepunkter
fra Norden forøvrig
Også i Sverige (Skåne) er det gjort en rekke beinfunn
som stammer fra rein (Bjørck et al. 1993, Liljegren
2002). Disse er datert til å stamme fra perioden mot
slutten av siste istid (14000-11000 år B.P., figur 9.)
og viser at reinen var tilstede her i denne perioden.
På grunnlag av beinanalyser har en også kunnet
antyde at reinen i den kalde Yngre Dryas-perioden
(12900-12500 B.P.) kun var her om sommeren, mens
den i de varmere periodene også var her om vinteren.

I Finnmark viser de første spor etter bosetning fra
bl. a. Alta at her var jegere for ca 10 000 år siden.
Boplassfunn i Finnmark (artefakter) har ifølge Vorren
(1998) likhetstrekk med funn som er gjort i nordlige
Russland.

Diskusjon
Det er gjort en rekke arkeologiske funn av bein fra
rein i det nordlige Europa fra perioden rundt slutten
av siste istid. Dette gir noen holdepunkter om
hvordan innvandringsmønsteret til Norge og
Skandinavia for øvrig har artet seg. Ut fra den
foreliggende kunnskap er det sannsynliggjort at
reinen har vandret inn i landet vårt både i nordøst
(Kola-Finnmark), muligens i øst gjennom Karelen via
Finland, i sørøst via Sør-Sverige (Skåne) og over
Danmark/Britiske øyer (Nordsjøfastlandet) i sør-
sørvest (figur 10). Reinen som
vandret inn i nord har trolig
Sibirsk hærkomst, mens
reinen som kom fra sør
stammer fra europeiske
områder.

Figur 7. Nordsjøfastlandet slik en antar det har sett ut
for ca 12 000 år siden. Funn av artefacts/behandlede
steingjenstander på sjøbunnen viser menneskelig
tilstedeværelse her i denne perioden. Gjenstandene
viser at det var jegere/samlere som  holdt til her.

Illustrasjon: Jørgen Holm
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DRYAS OCTOPETALAE:  Det latinske navnet på reinrosa har opphav i de kalde dryasperiodene på slutten av siste istid. Bildet
er tatt i Semmeldalen på Svalbard. Det gir et trolig et inntrykk av vegetasjonen på den skandinaviske tundraen under lengre
interstadialer. (Foto: Per Jordhøy)

Figur 8A og B. Til venstre, skjelett av rein fra
Fyn, Danmark – 14.200 år  gammelt. Til høyre

dagens reinsbukk fotografert på Dovrefjell.
(Foto: Per Jordhøy)
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Figur 9. Datering av bein fra rein funnet i Skåne,
Sverige (Etter Liljegren 2002).

10.00012.00014.000

År før nåtid

Figur 10. Reinens antatte innvandringsveier til
Skandinavia ved slutten av siste istid. (Kart: NINA)

FJELLSMELLE: En vanlig og fargerik plante på tundraen. (Foto: Per Jordhøy)
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Det er mandag den 21. maj 2001, stedet en
parkeringsplads i Middelfart, hvor jeg er på vej ud af
bilen for at hente nyt udstyr til udgravningen. De
første takter fra Skæbnesymfonien flænger luften.
Per Poulsen,  Nationalmuseets erfarne
udgravningstekniker, som under mit kortvarige
fravær styrer udgravningen med sikker hånd  er i
mobiltelefonen:

– Du kan godt købe en flaske champagne, vi har
fundet noget... siger han med sin karakteristiske
stentorrøst, der har perfekt klangbund i det fem
meter dybe udgravningshul ved Slotseng i
Sønderjylland. Da jeg dirrende spørger til fundets
nærmere karakter, kan jeg af tavsheden i den anden
ende forstå, at Per er i drillehjørnet og Mazdaens
førersæde pludselig forvandlet til en pinebænk.De
strengt tjenstlige ærinder bliver ordnet i rekordfart.
Undervejs sydpå ad motorvej E45 passerer

På villreinjakt i
Danmark
Danmark er kjent for å ha gode

bestander av vårt minste

hjortevilt, rådyret. Men det er vel

ingen som assosierer Danmark

med fjellets hjortevilt, villreinen.

Spennende utgravinger i det

sørlige Jylland viser imidlertid at

villreinjegere var på ferde her i

tidligere tider, da vår nabo i sør var

preget av tundra og arktisk miljø. Vi

får jo bare undre oss på hvordan

jegerne klarte å lure seg innpå

reinsdyra i det flate og åpne

landskapet. Hadde de skytegroper

som de skjulte seg i, eller brukte de

andre finurlige jaktstrategier. Her kan

du iallfall lese mer om funnene,

skrevet av den danske arkeologen

Jørgen Holm. Han har forøvrig gitt

Villreinen tillatelse til å gjengi denne

forkortete beretningen. Mer stoff om

funnet kan du finne på

www.doggerland.dk

(Norsk introduksjon ved Per Jordhøy)

Av arkeolog Jørgen Holm

VILLREIN: Det eminent bevarede, fuldstændige
rensdyrskelet fra Villestofte, Fyn. Dateret til Ældre Dryas,
perioden umiddelbart efter Bølling – for ca. 14.200 år
siden. Se egen artikkel om reinens innvandringshistorie.
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bevidsthedsstrømmen og billederne revy i samme
takt som de forbisusende kilometerpæle, der
overtræder alle hastighedsbestemmelser. Først og
fremmest naturligvis: Hvad har de fundet?  En knap
15.000 år gammel harpun af rensdyrknogle eller -
tak? En bue? En lårbensknogle af mammut på
størrelse med Piet van Deurs? En stærkt stiliseret
Venus-figur? Selv den mest undselige, flygtigt
indridsede zigzaglinje ville gøre underværker og få
fondskasserne til at stå på vid gab.Men der er også de
let gulnede billeder af de første danske bopladser fra
Hamburgkulturen, som under Flemming Riecks og
min ledelse blev undersøgt ved Jelssøerne 1981-84.
Denne 14.-15.000 år gamle rensdyrjægerkultur fra
den sene istid, der havde stået øverst på mange
danske amatør- og fagarkæologers ønskeliste lige
siden Alfred Rust’ epokegørende udgravninger i
Ahrensburgdalen  lidt nord for Hamburg  i
1930”erne. Når vi kørte hjemad, skød vi ofte en
genvej, der bl.a. omfattede strækningen mellem
landsbyerne Neder Lert og Mølby. Hver gang pegede
vi simultant i retning af en lav bakke, der
tungeformet strakte sig ud i Ørsteddalen, og sagde i
munden på hinanden: - Den perfekte beliggenhed for
en rensdyrjægerboplads. Lidet anede vi, i hvor høj
grad tampen brændte  at dette område, ikke just vest
for vejen, men lige østfor, ad åre skulle blive
skuepladsen for de mest opsigtsvækkende fund fra
perioden umiddelbart efter den store nedisning, ja
måske Danmarks jægerstenalder i det hele taget.
Næste billede viser forfatteren stående på toppen af
en stige i fundmagasinet på Haderslev Museum i

foråret 1985  i færd med at sætte fundene fra Jels på
plads på reolen. Magasinforvalteren, Carl Anker
Thorsager, nærmer sig med den lidt skæve,
anspændte kropsholdning, der varsler om nye,
spændende fund: - Er dette ikke også
rensdyrjægernes flintredskaber? spørger han og
strækker hånden frem. Jo, her er en zinken, tyske
arkæologers betegnelse for Hamburgkulturens
ledetype, et krumbor-lignende redskab, dér en
skraber med den typiske flade, elegante ægretouche.
Via oldsagsnumre, sognearkiv og kortmateriale
finder vi ud af, at dette materiale er opsamlet
allerede i 1962 af en af museets tidligere
medarbejdere, nu afdøde Peter Lepik, lidt nord for
voldstedet Slotsbjerg mellem Mølby og Neder Lert,
sagt med andre ord: 5-6 km sydøst for Jels-
bopladserne. I tidsrummet 1989-93 lykkes det i
området at få lokaliseret og udgravet ikke mindre
end fire bopladser fra den sene istid, tilmed fra to
distinkt forskellige kulturer: Hamburgkulturen og
den nogenlunde jævnaldrende eller lidt yngre
Federmesserkultur (: «Penneknivkultur»).
Sidstnævnte kendtes allerede via spredte løsfund,
men det var første gang, en boplads fra denne kultur
blev udgravet i Danmark. Bopladserne lå i lidt over
10 meters højde på en jævnt skrånende, nordvendt
sandterrasse ud mod Ørsteddalen  med et næsten
perfekt, milevidt udsyn over det omgivende terræn,
sikkert et velvalgt led i jagtstrategien. Bopladserne
har givet tusindvis af fund, men kun af flint: Fra
Hamburgkulturen zinken  den tidlige

PILESPIDS:
Brysthvirvel af rensdyr

med isiddende stump af
flintpilespids.

Foto: Jørgen Holm
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jægerstenalders universalredskab eller «svejtsiske
lommekniv»  elegant udformede skafttungepile,
skrabere og stikler. Federmesserkulturens
flintteknologi er langt dårligere, men også her
optræder skrabere og stikler, dertil federmesser, der
bestemt ikke har noget med knive at gøre, men
utvivlsomt må opfattes som pilespidser.Så når vi til
den berømte nål i høstakken. I 1991 bliver der
foretaget geologiske boringer ved bakkefoden mod
nord. Forestil dig nu en mark på adskillige hektarer,
et sneglebor med en diameter på 7 cm, og at dette
bor i knap fem meters dybde rammer en rentak så
effektfuldt, at en flis følger med op. En hastigt anlagt
søgegrøft på bare to kvadratmeter, der følger
borehullet ned i dybden, fører til fundet af en rentak,
et flintredskab og nogle knoglefragmenter. Sagerne
ligger i et olivengrønt lergytjelag fra Bølling-tid, den
første varmeperiode efter selve nedisningen. Og en
kalibreret C14-datering giver resultatet 14.700 år før
i dag.Supplerende boringer viser, at der er tale om et
dødishul (dødis: stilleliggende is i modsætning til
bevægelig gletcheris). Her har altså ligget en stor
isklump, som er smeltet og blevet til en sø med
tværmål på højst 30 m, og ud i denne sø har
istidsjægerne kastet noget af deres affald, især
rentakker og knogler. Nok værd at forfølge, men der
skal gå 9 år, før det lykkes at skabe tilstrækkelig
interesse for - og skaffe midler til - en genoptagelse

af undersøgelsen. I maj 2000 tager den store
gravemaskine endelig fat, og i løbet af få dage støder
vi på den første rentak. Det bliver til en hel klynge,
som nærmest har karakter af «dumpning», og det
lykkes også at finde enkelte knogler, især ryghvirvler,
et par fuldstændig friske flintflækker og en mulig
amboltsten.Nu har jeg  og læserne  været spændt på
pinebænken længe nok. Jeg svinger ind på marken
og kører helt frem til kanten af det vældige
udgravningshul, der mest af alt ligner en grusgrav.
Dytter, blinker med lygterne, vinker med
vinduesviskerne og får forevist fundet: En
rensdyrknogle, eminent bevaret, og gennemboret af
en flintpilespids. Et vidunderligt snapshot af
jægerlivet for knap 15.000 år siden og stort set det
eneste billede, jeg ikke havde fremmanet for mit
indre blik under køreturen. Sådan er arkæologiens
væsen. Kunsten kommer nok senere...
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Allerede fra tidlig 1700-tall ble det populært blant
utlendinger å dra til Norge for å fiske og jakte. Det
er fremdeles stedsnavn, hus og hytter rundt om i
landet som minner om denne perioden. Det ble f.eks.
bygd mange steinhytter hvor jegere kunne oppholde
seg om natta, hvorav en og annen fremdeles
eksisterer. Noen av de engelske lordene vendte
tilbake år etter år hele livet for å fiske laks og jakte
rein. Etter hvert fikk denne trafikken så stort omfang
at enkelte av de mest fremstående norske jegerne
reagerte negativt da de begynte å føle egne
privilegier truet.

På 1800-tallet var villreinjakt særlig populært
blant velstående engelskmenn, og deres jaktturer i
norske fjell har etterlatt seg mange morsomme og
interessante historier. I en del tilfeller representerer
også fortellingene verdifulle, skriftlige kilder om
forhold i tilknytning til bl.a. jakt og fiske som ellers
ikke ville blitt dokumentert. Fra boka ”My sporting
holidays” (Mine jaktferier) av Sir Henry Seton-Karr
fra 1904, har jeg tatt meg den frihet å oversette

kapittel 4 som handler om villreinjakt – ”Reindeer-
stalking” i Dovrefjell. Mye har endret seg på vel
hundre år, men det ble også tenkt tanker som på
enkelte områder var overraskende fremtidsrettet.

Det skal sies at å oversette engelske tekster som er
skrevet for over hundre år siden ikke alltid er like
enkelt, spesielt når setningene går over en halv side
og inneholder 5-10 innskutte bisetninger. Det har
følgelig vært nødvendig å omskrive noe, men det er
lagt vekt på å følge den originale teksten så nært som
mulig.

Vi (undertegnede og Per Jordhøy) vil takke en
trivelig kar fra Trondheim (Rune Moseng, ex.
Folldal), som fant og sendte oss originalteksten.
Uten hans interesse og årvåkenhet for
historiske”perler” hadde ikke Villreinens lesere fått
nyte godt av denne enestående jaktskildringen.

Kjetil Bevanger

En  br i t i sk  ade lsmanns  j ak th is to r i e r  f ra  Dovre f j e l l :

“Mine jaktferier”
– Dalsida 1872
Allerede på1700-tallet ble det populært blant utlendinger
å dra til Norge for å fiske og jakte. På 1800-tallet var
villreinjakta særlig ettertraktet blant velstående
engelskmenn. Deres jaktturer i norske fjell har etterlatt
seg mange morsomme og interessante historier.

Her får vi servert et kapittel fra boka ”My sporting
holidays”, fra 1904, av Sir Henry Seton-Karr – med livlige
beskrivelser av jakt i Dalsida, vestlige Dovrefjell på 1870-
tallet. Og med sterke synspunkter på samer og oterfiske.

Av Sir Henry Seton-Karr,
oversatt av Kjetil Bevanger
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UTMERKET : Terrenget Sir Henry omtaler har vært og er
utmerket. Vi ser Sjongsvatnet med Sjongssetra (t.h.). I bakgrunnen
til venstre skimtes Svånåtind (2209 moh). Foto: Per Jordhøy.

Her følger Sir Henrys fortelling fra Dovrefjell:

I nakne fjellsider...
Villreinen i Norge har opp gjennom årene gitt
engelske naturelskere storartede muligheter for å
jakte. Dyrenes åpne levesteder i høyereliggende
fjellområder, samt deres nomadiske levesett,
utfordrer jegerens fysiske styrke så vel som hans
kunnskap om, og erfaring med denne form for jakt.
Kunnskap og erfaring er avgjørende fordi byttet kan
og må oppdages på avstand, og det er bare mulig å
nærme seg dyrene uten nøye forhåndsplanlegging før
det kan nedlegges etter samme prinsipper som under
storviltjakt i de åpne, skotske skoger. Under slike
forhold er det slumpmessige og tilfeldige, typisk for
skogsjakt, i det store og hele borte. Det er ikke noe
som kan skjule viltets eksakte posisjon og
tilholdssted, og reinsdyrene oppdages ofte flere
kilometer unna – på snøbreer og i nakne fjellsider.

Det dreier seg også om utholdenhet ettersom jakten
innebærer lange turer til fots og klatring i ulendt

terreng i det norske høyfjell, mange kilometer fra
nærmeste bebyggelse. Jegeren må ofte ta til takke
med å sove på en fjellseter, eller i et skjul eller telt
oppsatt for anledningen.

På samme måte som gjøken...
I løpet av de siste 25 årene har det skjedd en del
endringer med leveområdene til, og antallet villrein i
Skandinavia. Da jeg først besøkte Norge, i
”syttiårene”, var det ingen tamme reinsdyr, så vidt
jeg kunne bringe i erfaring i Throndhjems Amt eller
sør for det. Nord for Throndhjem var det rikelig med
lapper i ulike stammer; disse underlige, nomadiske,
små menneskene, som synes å ha innsatt seg selv
som urinnvånere, og bare gjennom å være brukere
og på samme måte som gjøken, tatt seg til rette i det
norske høylandet, – uten å betale leie eller skatt.

Deres eneste interesse, og kilde til mat, klær og
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hus, var flokkene med tamme reinsdyr som de alltid
hadde med seg. Det var følgelig en klar demarka-
sjonslinje – mellom lappene i nord og deres tamme
reinsdyr, og hvor det ikke fantes villrein, – og
områdene i det sørnorske høyfjell mellom
Throndhjem, Bergen og Christiania, hvor det ikke
fantes lapper, men massevis av villrein. Tamrein og
villrein er like forskjellige mht. adferd og skyhet som
tamsau og Ovis montana (samme som Ovis
canadensis – Rocky Mountain Bighorn Sheep, på
norsk gjerne kalt tykkhornsau – oversetters
kommentar.) i Rocky Mountains.

I løpet av de siste 20 årene har lappene og deres
flokker med tamme reinsdyr gradvis kommet lenger
sør, og det trengs ikke mye fantasi for å forstå hva
dette har betydd for villreinen, som derved naturlig
nok har fått sine leveområder ødelagt.

Ingen viltlov eller fredningsperiode har kunnet
hindre at krypskytteri under de gitte betingelser har
foregått til alle årstider. Lappene er fjellets herskere.

Tamme reinsdyr beiter i høyfjellet...
Overfor elgvaldet som jeg leier sammen med en venn
på vestsiden av Gauldalen er det et fint, åpent
fjellområde som her og der er dekket av den
næringsrike, hvite reinmosen som naturen meget
omtenksomt og bevisst har plassert der som mat for
dette spesielle hjortedyret som er en del av den
opprinnelige faunaen i de skandinaviske
fjellområdene. Før lappene trengte seg inn var det
mengder av villrein ifølge de innfødte i dette
fjellområdet. Nå finnes det ingen, hvorav en av
årsakene er at en lappefamilie i noen år har vært
bosatt øverst i Laerdal, og at flere hundre av deres
tamme reinsdyr beiter i høyfjellet mellom dalen og
Aasengården.

I det store og hele har det samme skjedd, har jeg
blitt fortalt, på fjellene ovenfor Sunndalen, hvor det
tidligere var storartede muligheter for jakt på villrein,
hvilket jeg vet av egen erfaring. Det samme har
sannsynligvis også skjedd i andre distrikter sør for
Throndhjem.

Jeg skriver naturlig nok dette fra en jegers
synspunkt. Det skulle bare mangle om vi ikke skulle
beklage den innsnevring av våre beste jaktområder
som har funnet sted, samt den delvise utryddelse av

«Det er imidlertid å håpe at det er
mulig å komme fram til et lykkelig
kompromiss der også villreinen kan
få bevart fjellområder...»

YPPERLIG TERRENG: Stortverråbotn, ypperlig
reinsjaktterreng og innen rekkevidde for Jordhai & Co
som hadde base på Sjongsetra. (Foto: Per Jordhøy)
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en unik dyreart – en art vi har frydet oss over å
kunne jakte på og drepe til glede og atspredelse.
Lappene har selvsagt også livets rett, og det er alene
opp til det norske folk og den norske regjering å
kontrollere bevegelser og rovdyraktige atferd til
landets nomadiske befolkningsgrupper så godt de
kan eller ønsker å gjøre. Det er imidlertid å håpe at
det er mulig å komme fram til et lykkelig
kompromiss der også villreinen kan få bevart
fjellområder hvor den kan leve og streife fritt
omkring i sine opprinnelige leveområder. Det kunne
kanskje skje ved at noen høyereliggende
fjellområder for alltid ble bevart uforstyrret og
forbeholdt villreinen, samtidig som de kunne leies ut
til jegere for jakt innen en bestemt jaktperiode.
Derved kunne også jakten etter hvert bli en verdifull
virksomhet som suksessivt ville bidra til å øke
landets inntekter, samtidig som det ville tilfredsstille
og glede visse anglosaksiske sjeler!

Det er et tegn i tiden at det nylig er vedtatt en
norsk lov som forbyr all villreinjakt i en periode på 5
år fra 1903 i et forsøk på å bevare villreinstammen
for ettertiden, og endog kunne bidra til å øke
bestanden igjen. (Loven det siktes til ble vedtatt i
1901 og fredningen ble gjort gjeldende fra og med
1902 til og med 1906 – oversetters kommentar.)

Dyret med det skittengrå geviret...
Det var på Dovrefjell at jeg første gang jaktet
villrein – dette dyret med det skittengrå og lett
takkete geviret, de vide klauvene og den tykke
pelsen med strie og sprøe hår, samt hvite og fete
bakpart. Som jakttrofé har jeg aldri hatt mye til overs
for hodet. Geviret når etter min mening ikke opp
mot skjønnheten til et hjortegevir, selv om det er
lengre, mer krummet og med flere takker.
Villreinens vestlige slektning, den nordamerikanske
caribou, er et kraftigere dyr, med større hode, men
også for denne gjelder de samme kjennetegn.
Kanskje er det de lite prangende og kunstneriske
fargene på geviret som begrenser dets iøyenfallenhet
og attraktivitet.

Det er imidlertid ingen tvil om villreinens kvalitet
og storartethet som viltkjøtt, vanligvis meget fett. I
utgangspunktet er det en gåte hvordan reinsdyret, et

fint og kraftig dyr bare en tanke tyngre enn hjorten,
ikke bare kan leve av, men også trives i sine golde
leveområder på høyfjellet, overfor skoggrensen og
lavereliggende enger. Mysteriet kan forklares ut fra
to forhold. For det første på bakgrunn av det
næringsrike og brunaktige fjellgresset om
sommeren, en slags parallell til de store gresstuene i
Rocky Mountains. For det andre er det - som
allerede nevnt - reinmosen. Denne ekstraordinære
veksten vokser, som et lav, på berget i høyfjellet, og
inneholder et slags lim som er svært næringsrikt.
Denne veksten utgjør hovednæringen til reinen om
vinteren, og uten dette ville dyrene ikke klart å
overleve vintersesongen så langt mot nord. Hvordan
denne fetende føden kan produseres på klipper og
berg i slike høyder i dette nordlige klimaet er et av
naturens undre jeg ikke har tatt mål av meg til å
forklare eller forstå.

Med karriol til Domaas....
Mot slutten av september 1872 forlot Bertram
Buxton og jeg Hitteren (Hitra i Sør-Trøndelag –
oversetters kommentar), etter vårt første møte med
denne øya, som redegjort for i et annet kapitel, for å
prøve lykken på Dovrefjell.

Fra Throndhjem reiste vi omkring 48 km med tog
til Støren, som var så langt som jernbanen gikk den
gang. Videre reiste vi med karriol til Domaas langs
vegen til Christiania. På Domaas forgrener vegen
seg vestover til Romsdalen. Første stasjon langs
denne vegen var Hoolaker (Holaker gård på Lesja,
ca. 10 km vest for Dombås, var skysstasjon –
oversetters kommmentar). Stedet tjente som
hovedbase for våre operasjoner og var utgangspunkt

«Disse mennene deler med
oss spenningen, gløden og

gleden. Skuffelsen ved å
mislykkes eller gleden ved

suksess er deres så
vel som vår.»

KJØTTFRAKT: Blakken frakter kjøttet til bygds i Snøhetta-
området. Fotografiet er utlånt av Torbjørg Jordhøy.
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for å nå villreinområdene som herfra strekker seg ut
til steinete flyer og fjelldaler, her og der med
snøbreer og fonner, mange km rundt Snaehetten, det
høyeste punkt på Dovrefjell.

Jaktguide og feltfilosof...
Vår jaktguide og feltfilosof var Jordhai, en
nordmann av beste klasse, som både var lærer og
jeger (dette var Nils H. Brandt Jordhøy fra gården
Nest-Tande i Lesja, født 1812 og død i 1891. Han
var den første i Lesja som gikk på lærerskole, og var
for øvrig bror til Per Jordhøy sin tippoldefar –
oversetters kommentar). Han var Buxton’s mann, og
kjente landet meget godt; og hadde også vært med
ham til Hitteren, og var en behagelig og velinformert
følgesvenn, i tillegg til at han også kunne noe
engelsk. En innfødt som het Ole Svanamyr var min
jaktkamerat som vi leide inn lokalt – en snill og
enkel nordmann, og en særdeles erfaren og oppvakt
jeger. (Ole Svånåmyre var født i 1834 på bruket
Silibakken i Lesja, og flyttet i 1860-årene til
husmannsbruket Svånåmyre. Er i folketellingen fra
1875 nevnt som skytter, og døde sannsynligvis før
1885 – oversetters kommentar).

Hvor godt vi lærer de mennene vi jakter sammen
med å kjenne! Det dannes en form for gode
vennskapsbånd med en gang, bindinger av likeverd
og kameratskap som ingen form for ordinær
hverdagslig oppvartning og kontakt kan frembringe.
Disse mennene derimot deler med oss spenningen,
gløden og gleden ved jakten. Skuffelsen ved å
mislykkes eller gleden ved suksess er deres så vel
som vår. Og på samme måte som vi, gjennom jaktens
felles anstrengelser lærer deres særtrekk å kjenne,
kan også de midt under jakten inne mellom fjellene,
lese våre innerste tanker.

Innsiktsfulle Rudyard Kipling...
Rudyard Kipling satte gode og innsiktsfulle ord på
dette da han skrev:

Hvem skal møte dem ved disse alter – hvem skal
lyse dem frem til den hellige skatt?
Mokkasinfot, hvem skal lede dem til målet?
Med egen røst og egne øyne - med hvert sitt
fotefár og spor – ensomme fjell i nord, dampende
svettebad i jungelen – og til hver en mann som
kjenner sin nakne sjel!
Hvit eller gul, svart eller rød, han venter

som en elsker, røk fra pipen, støv fra hover, eller
lokomotivets taktfaste slag mot sporet – hvor det
høye gress rytteren skjuler, eller endeløse sletter
åpnes – hvor fløyten varsler damperens ankomst,
eller kanoen bringer  vandringsmannen – hvor
sporet ender i sanden - - -
Fort! Ah, ha leirbålet klart og sett kjelen over!
For de Røde Guder skal på ny lage sin medisin!

Ole Svanamyr og jeg var nære følgesvenner i en uke
og vi delte det meste slik venner gjør. Hele jakt-
ekvipasjen, fire til sammen, dro opp til en fjellhytte
omkring 19 km fra Hoolaker, og jaktet hver dag, to
og to i forskjellige retninger, med varierende suksess.
Oppholdet måtte nødvendigvis bli kortvarig på grunn
av at det allerede var sen høst. Mulighetene for at vi
kunne bli liggende værfaste grunnet snøstorm og bli
hindret i å jakte, og endog gjøre det umulig å
returnere til fjelldalen, var absolutt tilstede. Det ville
seg imidlertid slik ved denne anledning at da jeg
støtte på rein hadde jeg også nybegynnerflaks.
Buxton og Jordhai hadde naturlig nok førstevalg mht.
til hvilke områder de ville jakte i, ettersom
opprinnelsen til ekspedisjonen var deres, og slik sett
var jeg ene og alene en tilfeldig deltaker på grunn av
at jeg hadde møtt dem, og som et vedheng å betrakte.

Begynnerflaks, la aldri noen fnyse...
Alle muligheter for nybegynnerflaks lå følgelig til
rette for meg. Med unntak av en kronhjort – min
første – skutt på Hitteren en måned tidligere, hadde
jeg så langt ingen erfaring med noen form for
storviltjakt. Jeg jaktet med en kort Sniderkarabin, et
meget dårlig våpen sammenlignet med en presisjons-
rifle, særlig på hold over 45 m. I tillegg til alt dette

«Skjelvende av ”bukkefeber” fyrte jeg
raskt av skuddet uten først å ha roet

meg ned, og borte var dyrene. Vi fant
bloddråper, men bukken var

tilsynelatende bare lettere såret.»



27

2 0 0 4
var Buxton en meget erfaren skytter, og Jordhai en
fjellets jeger med stor erfaring.

Derfor bestemte skjebnen på en naturlig, men
ubarmhjertig nøytral måte, og i henhold til en
universell lov om kompensering, at uansett hvor Ole
og jeg beveget oss i fjellet, så støtte vi alltid på rein
på dette mitt første besøk til Dovrefjell. Likeledes
ville skjebnen det slik at Buxton og Jordhai, til tross
for deres beste intensjoner og største forutseenhet, så
vel som vår egen, nesten alltid feilet.

La aldri noen fnyse av nybegynnerflaksen! Det er
en faktor som alltid må tas i betraktning når det
gjelder jakt.

I et senere kapitel gir jeg også noen eksempler på
nybegynnerflaks i tilknytning til fiske. Mange
tilsvarende tilfeller knyttet til jakt kan lett hentes
frem, f.eks. da min venn H. M. Denny første gang
kom til Hitteren sammen med sin far som jeg leide
jaktterrenget ved Havn og Aune sammen med.
Samme morgen som han ankom, og første gang han
overhodet besøkte øya, og uten tidligere erfaring
med hjortejakt, fikk han sett den største kronhjorten
som noen gang var observert på Hitteren på nært
hold på Ramfjellet. Jeg er glad for å kunne fortelle at
hans far, E.M. Denny fikk skutt denne flotte, gamle
kronhjorten den påfølgende jaktsesong. H.M. Denny
klarte også å skyte en kronhjort, nesten like flott,
første gang han deltok på jakten. Underlig nok ble
ikke den gamle kronhjorten skutt da H.M. Denny
fikk den på nært hold, og heller ingen av de andre
jegerne kom på skuddhold av den under jakta det
året, til tross for at den stort sett befant seg på
Ramfjellet hvor vi jaktet hele tiden, og hvor den
stadig ble sett.

Den flotteste kronhjort noen gang nedlagt på
Hitteren, som jeg kjenner til, ble skutt av en
gårdbruker på et avsidesliggende sted på øya, hvor
det sjelden er hjort å se. Gårdbrukeren var selv ingen
jeger og felte dyret ved et slengskudd.

Bukkefeber...
Ole og jeg så følgelig en masse rein i 1872. Første
dagen vi tok ut fra Holaker på vei til jakthytta, kom
vi over den første fine bukken. Det var sent på
ettermiddagen og vi fant et ferskt spor ved
munningen av en ulendt og steinete dal. Ved å følge
sporene over en bratt rygg kom jeg høyere opp enn
Ole, og plutselig over en kant til venstre, fikk jeg et
gløtt av et grått dyr med greinete gevir – opplagt et
reinsdyr, det første jeg hadde sett i hele i mitt liv.

Jeg vinket til Ole som huket seg ned sammen med
hunden. Vi hadde alltid med oss en trenet finnhund i
band, men i dette tilfellet hadde bukken beitet rundt i
en halvsirkel, og hunden hadde unngått ferten av
den. Jeg krøp opp langs kanten, og bukken, sammen
men noen simler, gikk høyst passende opp på den
neste ryggen og stilte seg helt fritt med bredsiden til,
mindre enn 90 m unna. Skjelvende av ”bukkefeber”
fyrte jeg raskt av skuddet uten først å ha roet meg
ned, og borte var dyrene. Vi fant bloddråper, men
bukken var tilsynelatende bare lettere såret, for ikke
lenge etter så vi den beitende sammen med simlene
knapt to km unna i en bakkeskråning. Vi returnerte
derfor nokså mismodige til hytta bare for å finne ut
at Buxton og Jordhai ikke hadde sett et eneste dyr.

SJONGSETRA: Det tar kun få minutter fra Sjongsetra
til en er ute i jaktterrenget. (Foto: Per Jordhøy)

JAKTGUIDE FRA
LESJA: Klokker og
kirkesanger Nils
Brandt Jordhøy
(1812–1891)
begeistret de
engelske jegerne
med sin kunnskap
om fjellet og
reinsjakta.
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Fortsatt med samme flaks...
Den neste uken fortsatte med samme flaks. Jeg så
reinsdyr hver dag, inklusive en eller to fine bukker,
men klarte bare å sikre meg et par moderat store
trofeer. Buxton drepte også en liten bukk, det eneste
skudd han fikk anledning til å avfyre.

Vi gledet oss over storartet marsjtrening i den mest
forfriskende luft og de vakreste omgivelser, og
returnerte til Hoolaker akkurat i tide til å unngå årets
første, alvorlige snøstorm. Jeg følte imidlertid at mitt
mellomværende med reinsdyrene på Dovrefjell på
langt nær var tilfredsstillende oppgjort, og var fullt
bestemt på beholde ”kontoen” for et endelig oppgjør
ved en senere anledning.

Min egen ekspedisjon...
To år senere, med en bedre rifle, en tanke mer
erfaring, samt tidligere i sesongen, besøkte jeg
Dovrefjell på ny, denne gang ved å organisere min
egen ekspedisjon. Jordhai fulgte meg som jeger og
guide, og min gamle venn Ole var altmuligmann. Vi
gikk opp fra samme skysstasjon, Hoolaker. Denne
gang til en fjellseter, som Jordhai anså for å ligge
spesielt strategisk til i terrenget, og i en hel måned
nøt jeg friluftslivets gleder.

Der var august måned, og vi hadde fordelen av å
kunne fornøye oss med godt ørretfiske i de dagene vi
tok fri fra jakta.

Oteren – tyvfiskeredskapen...
Fjellvatna på Dovre har svært fin ørret, men
dessverre brukte de innfødte, selv i de dager, å fiske
meget hardt med et fordervelig tyvfiskeredskap –
oteren. Historien er den at en troskyldig engelsk-
mann, for lenge siden, introduserte oteren overfor sin
norske guide. Det var en meget ulykkelig lærdom.
Oteren har siden den gang blitt vanlig i bruk blant et
folk, som naturlig nok hovedsakelig fisker for
matens skyld, og stangfiske har på grunn av dette
blitt sterkt skadelidende.

Noen lesere vil kanskje spørre – hva er en oter?

Det kan forklares på følgende måte: Ta en trefjøl, ca.
90 cm lang, 30 cm bred og 12 mm tykk. Vektbelast
denne på en slik måte at den flyter i opprett stilling i
vannet og slik at bare en liten del av fjøla stikker opp.
Fest deretter fire liner til fjøla gjennom borehull på
en slik måte at de løper sammen 30-40 cm ut fra
fjøla, og fest en løpeline til disse slik at fjøla glir
gjennom vannet etter samme prinsipp som når barnet
holder i en drage når den flyr i luften.

Lengden på løpelinen kan være 55 m eller mer. På
denne er det festet en mengde ørretfluer i korte liner.
Slipp oteren løs i vannet, enten fra stranda eller
bedre, fra en båt. Gi gradvis ut line ettersom båten
blir rodd langs vannet eller fiskeren går langs
stranden. Oteren vil på denne måten, hvis den er
riktig konstruert, flyte parallelt med båten eller
fiskeren, og linen vil være stram mens ørretfluene
sveiper på vannet mellom fiskeren og oterfjølen. På
denne måten kan 55 – 65 m av vannet fiskes
kontinuerlig i én operasjon. Elastisiteten i linen gir
nødvendig spillerom når fisken har hektet seg fast.

En ettermiddag gikk jeg ut sammen med Jordhai
for å fiske med oter i et stille fjellvann som drenerer
til Romsdalen (trolig Gautsjøen, oversetters
kommentar). Vi brakte med oss tilbake en strålende
fangst av ørreter på kiloen og over som på alle måter
tilfredsstilte vår appetitt og våre matreserver,
samtidig som måten de var blitt fanget på sterkt
krenket mitt sportsfiskerinstinkt.

Hva jeg gledet meg mye mer over var å fiske med en
liten ørretstang i fjellbekkene etter fisk som svømte
ut fra vannene på næringssøk. En ettermiddag fanget
jeg 12 ørreter som veide mange kilo i en slik
fjellbekk, og hvis tiden hadde tillatt hadde fangsten
lett kunnet fordobles.

Har for vane å forflytte seg...
Vi så ikke tilnærmelsesvis så mange rein på denne
turen som første gang jeg besøkte Dovrefjell. Disse
dyrene har for vane fra tid til annen å forflytte seg fra
ett fjellområde til et annet, en vane som knytter stor
usikkerhet til resultatet av reinsjakt. I nesten 14 dager
så ikke Jordhai og jeg et eneste reinsdyr. Så opprant
en uforglemmelig lørdag. Vi hadde begge nådd et
stadium av dyp depresjon. Å finne og drepe en
reinsbukk hadde blitt et anliggende av største
viktighet og alvor, og noe langt mer enn et spørsmål
knyttet til avslappende jakt. Denne lørdagsmorgenen,
da vi satt på en høy granittblokk og speidet med våre
kikkerter, og oppdaget tre store bukker som lå på en
snøfonn nærmere to km unna, nådde derfor vårt
ønske om å gjøre en korrekt tilnærming og avfyre de
dødelige skudd, et nervøst og nesten smertefullt
høydepunkt av iver og angst.

Terrenget ble nøye studert og vi la en utspekulert
plan for videre fremrykning. Vi kunne nærme oss

«Vi har dem begge, sa
Jordhai. Og slik var det.
Den siste bukken var
skutt gjennom kroppen,
og kunne lett nås slik at vi
fikk gitt den nådestøtet.»
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nedover den bratte fjellsiden under oss uten å bli sett
på grunn av avstanden som omtrent var 800 m. Så
dukket problemet opp – en åpen flate måtte forseres.
Men Jordhai mente det var en gunstig forsenkning
på den ene siden hvor vi kunne nærme oss dyrene.

Vi startet – vinden var gunstig – kom til det flate
partiet, og kunne først ikke se et eneste sted hvor vi
kunne forsere uten å bli oppdaget. Det ble etter hvert
til at vi bestemte oss for å krype de bortimot 200
meterne gjennom blokkmarka – en åling jeg aldri
kommer til å glemme. Vi etterlot hunden bak oss,
bundet til en stein og med kjeften sammenbundet
med Jordhai sitt lommetørkle, og begynte å krype.
Dyrene lå helt åpent på snøen omkring 550 m unna.
Gradvis, men sakte, som utstrakte slanger ålte vi oss
frem, meter for meter inntil vi nådde baksiden av
skråningen bukkene lå. Her kunne vi stå oppreist før
vi startet den siste etappen. Vi var nå innenfor
mindre enn 150 m – og et langskudd. Vi så oss ut en
passende anleggsstein hvorfra vi kunne skyte, og
krøp bort på knær og albuer. Bukkene hadde nå
naturlig nok reist seg. To var storartede dyr med
lange greinete gevir. Den tredje var en tanke mindre.
Heldigvis for oss var det ved kanten av snøfonnen to
eller tre store blokker som vi klarte å nå fram til, slik
at dyrene ikke så oss. Vi var nå på omkring 150
meters hold. Dyrene beveget seg sakte over fonna og
vekk fra oss til et beiteområde nedenfor. Jeg hvisket
andpusten til Jordhai, som også hadde rifle, at han
skulle skyte på den fremste bukken samtidig med

meg. Vi la forsiktig an riflene på en passende stein. I
neste øyeblikk gjenlød to skudd. Begge kulene traff
den største bukken godt bak skulderen og den
sprang bare noen få meter over snøen før den falt
død om.

Vi var fremdeles blodtørstige...
Jeg vendte nå oppmerksomheten mot de andre to, og
sendte av gårde ytterligere tre skudd fra min
enkeltløpede Henry express mot den nest største
etter som den sprang opp fonna. Jordhai skjøt ikke
flere skudd. Mot toppen av den hvite skråningen
senket den farten, og stoppet til slutt helt. En bukk
nummer to var for mye å håpe på, men vi holdt
begge, nysgjerrige og spente øye med den gjennom
kikkertene. Så tok den noen skritt, og til vår
begeistring – for vi var fremdeles blodtørstige – la
den seg ned, mens den minste sprang videre og
forsvant.

Vi har dem begge sa Jordhai. Og slik var det. Den
siste bukken var skutt gjennom kroppen, og kunne
lett nås slik at vi fikk gitt den nådestøtet.

Uflaksens forbannelse var nå brutt, og hell og
lykke ble oss til del i stort monn.

Dette hendte en lørdag. Den påfølgende mandag
tok jeg til fjells igjen, til en forandring denne gang
sammen med Ole, og for andre gang skjøt vi to store
bukker av en flokk på tre.

Omtrent det samme gjentok seg. Vi oppdaget tre
bukker på en fonn, og nådde frem til dem på en god

OLDEBARN: Nils Brandt Jordhøys
oldebarn, Nils Brandt Jordhøy Bø, er
også en ivrig reinsjeger og fjellmann.

På bildet til høyre med en pen bukk
fra Snøhetta-området.

(Foto: Per Jordhøy/Nils  B.J. Bø)
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måte. Denne gangen var den siste strekningen vi
måte åle mindre krevende enn sist. De tre dyrene lå
nedenfor oss på en fonn som endte i et bratt heng.
De siste 90-100 meterne krøp jeg alene og etterlot
Ole sammen med hunden, og befant meg etter hvert
bak en passende stein med en flott bukk mindre enn
75 m foran meg. Da jeg skulle få riflen i stilling laget
jeg en svak lyd hvilket resulterte i at bukken spratt
opp med hodet vendt mot meg. Jeg trakk av med
dens gråhvite bryst i sikte. Det lød et ”øredøvende”
klikk, men intet skudd. Patronen gikk ikke av! I
nervøs forfjamselse fikk jeg åpnet Henryriflen, tatt ut
patronen og ladet på nytt. Hele tiden lå jeg fullt
ustrakt bak steinen mens dyret, som den snille og
forståelsesfulle bukk den var, stor dørgende stille,
usikker som den var på hvilken fare som lurte. Det
var utvilsomt bare noen sekunders utsettelse – men
det fortonte seg som timer for mannen som ønsket å
drepe reinsdyret. I neste nå talte riflen, og bukken lå
død på snøen.

Et heldig skudd...
De andre to bukkene, som hadde ligget litt lenger
ned, raste over snøen – akkompagnert av et
bombardement fra riflen bak. Slik skjebnen ville det
så brakk et heldig skudd bakfoten til den ene, og
bukken delvis sprang, delvis snublet over kanten av
snøfonnen og nedover mot en dyp dal lengre nede.
Da vi kom til kanten av fonna og så ned, så vi ingen
ting til bukken. Vi vurderte om vi straks skulle
forfølge den ned den bratte skrenten, men bestemte
oss for, etter først å ha slaktet den første bukken, å gå
rundt. Det var en lykke at vi så gjorde. Nederst gikk
nemlig skrenten over i et stup det var umulig å se
ovenfra. Hvis vi hadde gått ned fonna, ville
ingenting reddet oss fra en stygg ulykke. Vi fant
bukken liggende blant steinblokkene lengst nede, og
avsluttet dens liv med enda et skudd.

Underlig nok var dette de eneste reinene jeg drepte
denne sesongen. Fire fine bukker var det, tatt i løpet

av to påfølgende jaktdager. De siste 2 ukene av turen,
slik som de to første, ga ingen uttelling i form av at vi
møtte reinsdyr det var verdt å skyte.

Tildragelsen med det skjulte stupet nedenfor fonna
får meg til å minnes en annen episode som fulgte et
senere år. Igjen jaktet jeg i Snaehetten, og hadde hatt
en god jakt. En dag hadde hunden fått ferten av rein,
og vi fulgte den langs en bratt dalside og fikk etter
hvert øye på to dyr, hvorav den ene var en stor bukk
som lå i en forsenkning. Framfor oss lå en bratt
snøfonn, omkring 20 m bred, og som endte i en
omkring 100 m høy, stupbratt skrent under oss. Ole,
som var sammen med meg, nølte med å krysse den
og var stemt for å gå rundt. I min ungdommelige
utålmodighet tok jeg riflen og forsøkte å krysse
sklien. Fristelsen av reinen der fremme var
uimotståelig. Snøen var glatt og hard. Halvveis over
glapp fotfestet og jeg rutsjet nedover mot stupet.
Instinktivt slo jeg ut med venstre hånd – da jeg hadde
riflen i den høyre, og ved et underlig sammentreff
fikk jeg tak i en spiss stein like under snøoverflaten. I
ettertankens lys kan jeg ikke finne annen forklaring
på hvorfor den venstre hånden fant akkurat denne
steinen, annet enn at min tid ennå ikke var kommet.
Noen få meter til så ville den raskt økende farten ha
sendt meg ut for skrenten og ned i ura under, og til
den visse død.

Etter å ha fått tak i steinen, sikret jeg meg gradvis
fotfeste i snøen for så å springe de siste meterne til
sikkerhet og snøfri mark på den andre siden, og nå
tok igjen spenningen ved jakten over.

Ole gikk klokelig bak, og tok meg først igjen etter
en lang omvei. Alene nådde jeg derfor kanten av
forsenkningen og krøp opp langs en liten bekk og
fikk et utmerket utgangspunkt for et rent, dødelig
skudd, og derved var hendelsen med snøfonnen
lykkelig ute av sinnet.

KLARE TIL FJELLJAKT:
Reinsjegere på Lesja rundt 1918.
Hunder og kløvhester er gjort klare
for en flere dagers ekspedisjon.
(Bildet er utlånt av Øystein Mølmen)
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Spennende regis  
gamle fangstanle  
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Sommeren 2003 ble det
registrert fangstminner i Dalsida
Statsallmenning i Lesja
kommune. Arbeidet er satt i gang
av Nina/Niku i Trondheim under
ledelse av Per Jordhøy. Felt-
registreringene er utført av Jordhøy,
Endre Hage og Runar Hole. I
hovedsak har det vært snakk om å
kartlegge Øystein Mølmens
registreringer fra 1970-tallet. Disse
og en rekke nye funn er nå lagt inn
på kart ved hjelp av GPS.

Storsvartdalen er et område som skiller seg ut i
denne sammenhengen. Her finner vi det største
fangstanlegget på Dalsida. Mølmen har i sin tid
dokumentert 30 graver mellom Sørhella og
Svartdalsvatnet. Vi har påvist 55 graver på samme
strekningen, og alle ligger på østsiden av Sørhellåa.
Søk på vestsiden ga ingen funn. I tillegg har vi
registrert 3 graver innenfor Svartdalsvatnet.
Fangstsystemet består utelukkende av
jordgropgraver.

trering av 800 år
gg i Lesjafjella

JORDGROPGRAV: Artikkelforfatteren under oppmåling
av ei jordgropgrav i nederste delen av feltet. Grava som
vart brukt til fangst av villrein ligger i bjørkeskogen på
ca. 900 meter over havet.

Av Runar Hole
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OVERSIKT over fangstanlegget i
Storsvartdalen. Røde symboler
markerer enkeltgraver og
retningen på disse. (Kart: NINA)

Flere har imidlertid synlig steinsetting og noen har store
steinheller i endeveggen.

Gravenes plassering i terrenget
Tettheten på gravene varierer, og det er flere forhold som
forklarer det. Den mest åpenbare årsaken vi la merke til
er at Sørhellåa passerer gjennom flere dype gjel ned mot
Sørhella. Her passerer ikke reinen frivillig. Innimellom er
elvekantene slakere og mer tilpasset passering. De 3
sørligste gravene ligger nettopp i et slikt område, og
merkelig nok er ikke disse registrert tidligere. Videre er
noen graver plassert i myrområder og 2 var delvis fylt

med vann. Det må i denne
forbindelse nevnes at Mølmen
(1978) i den ene fant store
trestykker, som ble datert til
1200-tallet. Myrgrunn gir altså
begrensninger og muligheter
for funn.

Den mest typiske plasser-
ingen av graver er for øvrig i
overgangen mellom flatt og
skrånende parti. Grava kan
ligge i skråningen nedenfor
men ikke for bratt. Den kan
ligge i selve overgangen, men
oftest rett innafor på terrassen
eller flata. Her er det som regel
god gravegrunn. Men terrenget
lokalt styrer også reinen, så
plasseringen kan like gjerne ha
tatt mest hensyn til det. I større
målestokk ser vi denne effekten
tydelig. Det er en lengre
strekning det ikke er påvist
graver. Dette skyldes de bratte
fjellene på hver side av dalen.
Her har ikke reinen trekt på
tvers over dalen. Dessuten ville
rein på trekk her, langs

dalbunnen, lett havne i fangstsystemet i den ene eller
andre retningen.

Gravenes størrelse og retning
Gravene i Storsvartdalen er jevnt over i bra forfatning.
Noen er mye forfalt, men kun en grav har vi registrert
som usikker. Gjennomsnittsdybden er ca 90 cm. Bredde
bunn er ca 35 cm og lengde bunn er ca 135 cm.
Toppmålene er målt på høyeste vollen rundt grava. Her
har vi ca 260 cm på bredde og ca 380 på lengde. Gravene
innved Svartdalsvatnet er merkelig nok betydelig større
enn gjennomsnittet. Som et eksempel kan jeg vise til den
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største grava med en dybde på hele 180 cm. Lengde og
bredde topp er 560 cm og 460 cm. Bunnlengden er 160
cm. Bredde bunn derimot er 35 cm, samme som
gjennomsnittet. Disse gravene kan være bedre bevart på
grunn av grunnforholdene, men de kan også ha vært
brukt lengre inn i moderne tid enn resten. Kanskje er det
andre mennesker som har konstruert dem. Det er også en
mulighet at de er oppjustert til, eller laget for elgfangst.
En ting er sikkert og det er at gravene ligger i et
”veikryss”, hvor reinen har krysset i det ”enkleste”
terrenget. Gravretningen bekrefter også systemets
funksjon. Den er stort sett på tvers av dalen og samsvarer
med hovedtrekkretningen til reinen. Graver som har en
annen retning, fanger opp reinen når den bøyer av for
hindringer. Spesielt den nederste grava i hoveddrekken er
et godt eksempel på det. Denne grava fanget rein som
ikke kom over gjelet og som  trekte på terrassen langs åa.

Andre funn i tilknytning til anlegget
Når det gjelder ledegjerder har vi kun påvist 3 små
steinansamlinger ut ifra en grav. Dette kan være rester
etter stolpehull. I høyfjellet, der anleggene er laget av
stein, ser vi at det er vanlig med murte ledegjerder og det
er ofte buestillinger i nærheten. Vi har derfor god grunn
til å tro at ledegjerder i tre ble benyttet.  En kan heller
ikke se bort fra at buestillinger har vært laget i tre eller at
ledegjerdene også har blitt benyttet til dette formålet. Det
er også rester etter en boplass halvveis inn i
Storsvartdalen. Denne ligger gunstig til som
utgangspunkt for oppsyn med gravene samtidig som den
ligger noe unna reinstrekket. Tufta virker svært gammel

og den kan ha sammenheng med fangstsystemet. Mølmen
(1978) omtaler den som ”Hågåslåe” og den kan derfor ha
blitt benyttet senere enn fangstperioden. I vår tid er
plassen brukt til jervfangst da det er mura en felle av
grunnmuren.

Tradisjonstrekk
På den tiden anlegget var i bruk, trekte nok  reinen over
lengre avstander. Fangsten var nok sesongbetont samtidig
som mengden av kryssende rein kunne variere. Vi vet fra
Canada og Alaska at reinen der kan finne på å forandre
tradisjonelle trekk for kortere eller lengre tid. Ofte på
grunn av klima eller hard beskatning. Mye tyder på at
Svartdalsanlegget fanget opp rein på slike lange
tradisjonelle trekk. Ikke langt unna har vi rikt med
boplasser fra steinalderen. Disse ligger ved Gautsjøen og
det var det samme gamle trekket disse folkene levde på.
Noen av gravene har store steinheller i den ene
endeveggen, som regel mot vest. Dersom disse hellene
spilte en viktig rolle for å hindre at et fanga reinsdyr fikk
feste med frambeina, så kan det tyde på at det var mest
vanlig å fange dyrene på vei fra øst mot vest.

Mystikk og spørsmål er bra
Det er mange tanker en gjør seg når en arbeider med slike
kulturminner. Det kan vanskelig sammenlignes med det å
gå tur å dumpe borti slike ting. Da har en som regel en
annen agenda og haster videre uten å reflektere så mye
over funnene. Det er klart en blir  kunnskapsrik gjennom
slikt arbeid, men det føles ikke slik fordi en lager seg
mange nye spørsmål og problemstillinger for hver ny ting

KVANNSLÅA er
navnet på ei gammel,

forfalt steinbu ved
anlegget. Aud og Helge

Hole funderer her på om
denne ha vært brukt

under fangsten?
(Se kartet

på forrige side.)
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en erfarer. Det kan jo være greit nok, så vedlikeholder en
mystikken rundt forfedrene våre samtidig som en utvikler
en ydmyk innstilling. Mystikk er verdt å ta vare på,  for
det gir fantasi, spenning og interesse. Ofte blir en bare
mer og mer interessert jo mer en arbeider med noe over
lengre tid.

Jeg har tenkt mye over hvordan fangstfolkene
organiserte fangsten. Hvem var de, og når startet og
sluttet denne aktiviteten. En del vet vi og noe kan vi slutte
oss til. Fangstanlegg må sees i sammenheng med bofaste
folk. Det er lite sannsynlig at det er nomadiske folk som
står bak, selv om unntak finnes (Nord-Amerika). Likevel
er de fleste enige om at det er jordbruksfolk som har laget
og driftet slike store anlegg. Det er de som fremfor andre
har evne og vilje til å  planlegge og bygge seg inn i
fremtiden på denne måten. Men kom de fra bosetting på
Dalsida eller fra bygda? Tilhørte de en klan eller flere

ENDEVEGGER: Øystein Mølmen med to trefjøler som har
vært brukt som endevegger i ei jordgropgrav. Bildet er utlånt
av Øystein Mølmen. Det er tatt en gang på 1970-tallet.

MORENERYGG: Endre Hage viser her
eksempel på ei grav i den øverste delen av
feltet. Den er utgravd i en morenerygg –
som mange andre jordgropgraver. Her var
det lett å grave, samtidig som grunnen var
stabil, slik at grava holdt seg godt.

gårder? Hvor avhengige var de av fangsten? Hvordan
bearbeidet, fraktet og konserverte de kjøttet og resten av
dyret?. Vi vet at vikingtiden var en periode med
befolkningsøkning. Resultatet ble blant annet at folk
flyttet innover og oppover i landet. Nytt jordbruksareal
ble ryddet som igjen ga forutsetninger for større
ekspansjon. Det var ikke rart at disse folkene tok i bruk
sine evner og sin teknologi for høste av de store
villreinflokkene. De var bofaste men reinen er nomadisk;
så da gjaldt det å fange mest mulig på den korte tiden
reinen var i området. Bofaste er knyttet til stedet, derfor
ble denne fangsten omtrent som høsting i landbruket. Det
betydde nok at en fikk hevd eller eiendomsrett på
fangstområder eller graver, som da kunne selges eller
arves som gårder.

Kanskje var fangstmennene personer som ikke fikk
muligheten til å arve gårder, eller det var mer lønnsomt å
fange rein enn å dyrke så høyt til fjells. Det går an å
pønske ut mange hypoteser på dette.

Dersom det ble fanget mange dyr på kort tid måtte det
bety mye arbeid. Tenk om alt skulle fraktes til bygda
også. Det er nesten så en kunne kalle dette for den store
kjøttonna. Men jordbruksfolk ligger ikke inne i fjellet og
venter, så det er logisk at de hadde organisert noen få til å
passe på og varsle i det tidsrommet reinsflokkene kunne
ventes. Var ”Hågåslåe” tiltenkt disse oppsynsmennene?
Kjøttet ble sikkert tørka for frakten og holdbarhetens
skyld. En skal ikke se bort ifra at reinsprodukter  fra
Lesja kunne bli frakta langt av gårde som handelsvare.
De var helt sikkert dyktige til å utnytte hele reinen på best
mulig måte slik at gevinsten skulle bli størst mulig.

Fjøler fra 1200-tallet
Trefjølene fra en av gravene er datert til 1200-talet. Grava
kan være laget lenge før denne perioden.
Trekonstruksjonen kan ha hatt lang holdbarhet også ved
lufttilgang, Derfor er det godt mulig at anlegget gikk ut
av bruk etter 1349. Svartedauen  endra som kjent hele
bosettingsmønsteret  i Norge for flere århundreder.
Kanskje forandret reinen da trekket sitt på grunn av færre
hindringer? Det ble i alle fall ekspansjonsmuligheter for
reinen etter befolkningsnedgangen. En ting helt til slutt.
Hva med ledersimlene i gravfangertiden? Det må da ha
vært et utsatt lederverv?

Anvendt litteratur: Mølmen, Ø. 1978.
«Villreinen i Snøhettafeltet», DVF Viltforskningen
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Importør: Vaabenhuset Nygaard AS - Tlf. 72 41 77 60
www.vaabenhuset.no

VI HAR FORHANDLERE OVER HELE LANDET

TITAN 6 Produsert av østeriske Røssler
Rifle konstruert for hurtig kaliber/løpskift

Salgssuksess pga. kvalitet
og en meget gunstig pris

Svært sjeldan har jegrar så langt attende hatt evnen eller
teke seg bryet med å skriva ned notater om opplevingane
sine i fjellet. All ære også til redaktøren av boka som har
samla og omskrivi stoffet, eit stort arbeid ligg bak! Soga om
eit langt og variert fjelljegerliv på «Doverfjelle og i
Rondom» (m.fl.) for hundre år sidan vert på denne måten
tilgjengeleg for oss. Mykje variert og god historisk
kunnskap ligg mellom permane og syner mellom anna kva
avstandar ein mtte g i motsetnad til idag. Fjellet var større
en stort og turar pÅ 4 mil og meir var meir enn vanleg for
reinsjegaren. Kontrasten til dagens situasjon der fjellet vert
mindre og mindre er slåande. Også skildringa av epoken og
kontakten med engelske jegrar er interessant.

Eg la meg på sofaen ein kveld for å sjå gjennom boka.
Enden på visa var at eg ikkje greide å leggja ho vekk før ho
var lese frå perm til perm! Denne innhaldsrike boka vil eg
rå alle villrein- og jaktinteresserte (og fleire med) til å lesa!
Eit framifrå bidrag til kunnskapen om vår rike
fjelljakttradisjon!

Gratulerer!

Per Jordhøy

Ei sjeldan interessant jegarhistorie
Boka om storjegaren John Ruste som kom ut på Snøhetta
forlag nyleg er i mine augo eit storhende.

KULTURHISTORIE: Boka om John Ruste sine
jaktsoger er berre ei lita bok, men ein stor

kulturhistorisk skatt.
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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

2003 8 601 4 417

Fellingstall siste 22 årene

Ikke siden høsten 1974 er det blitt felt færre villrein. Av en
jaktkvote på 8 600 dyr ble 4 400 skutt. Nedgangen skyldes dels
at kvoten på Hardangervidda var satt lavere enn før og dels at
flesteparten av grunneierne her lot være å jakte høsten 2003. I
tilegg ble fellingskvotene betydelig redusert i to andre store
villreinområder.

De siste årene har fellingskvoten på Hardangervidda, som
er landets største villreinområde, blitt redusert. Årsaken er at
villreinbestanden har vært lavere enn målsettingen. I fjor høst
ble til sammen 133 dyr felt på de områdene som tillot jakt. Til
sammenligning ble det på Hardangervidda bare to år tidligere
gitt tillatelse til å felle 11 500 dyr, og 2 700 ble felt.

Stor reduksjon i Snøhetta
I Snøhetta villreinområde ble kvoten redusert med 64

prosent. Området består av en østlig del og en vestlig del, og i
fjor høst ble villreinen på Snøhetta Øst fredet. Det skyldes at
bestanden var betraktelig lavere enn forutsatt. Totalt var det
gitt tillatelse til å felle 350 dyr i Snøhetta Vest, og 190 ble felt.

God fellingsprosent i Forelhogna
Også Forelhogna villreinområde måtte redusere kvotene i

fjor høst på grunn av nedgang i bestand. Totalt var det gitt
tillatelse til å felle 400 dyr, mot 750 høsten 2002. I løpet av
jakta felte jegerne 362 dyr, og det gir en fellingsprosent på 91.
De siste årene har fellingsprosenten i Forelhogna ligget rundt
90, og det kan ha sammenheng med de mange
overgangsavtalene som er inngått mellom grunneierne.

God felling i Ottadalen
Ottadalen er det villreinområdet hvor det ble skutt flest

villrein, i alt 1 055 dyr. Målt i antall fellingstillatelser var
Setesdal Ryfylke, Rondane og Ottadalsområdet de største
villreinområdene i fjor høst. På hvert av områdene var det gitt
tillatelse til å felle i underkant av 1 400 dyr.

Antall villreinjegere
Statistikk som viser hvor mange jegere som jaktet villrein

høsten 2003 samles først inn våren 2004, men de siste tallene
viser at høsten 2002 totalt var 9 600 jegere på villreinjakt.

Villreinjakta 2003
– rekordlav felling
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Villreinjakt. Villreinområde, etter alder og kjønn 1996-2003
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 6 617 1 029 857 638 252 1 737 2 104 58
2003 4 417 640 657 400 177 1 187 1 356 51

Villreinområde
Setesdal Ryfylke 264 33 28 25 12 39 127 19
Skaulen Etnefjella 30 1 6 3 1 7 12 43
Setesdal Austhei 27 9 1 2 - 6 9 34
Hardangervidda 133 16 7 19 7 56 28 14
Blefjell 13 3 3 1 1 2 3 26
Nordfjella (Hallingskarvet) 408 52 38 30 22 121 145 51
Fjellheimen 88 16 19 5 4 17 27 54
Brattfjell-Vindeggen 84 12 15 18 6 17 16 37
Lærdal-Årdal 9 - - - - 8 1 53
Vest-Jotunheimen 67 6 5 13 3 24 16 80
Ottadalsområdet 1 055 157 171 63 27 314 323 77
Førdefjella 9 3 1 2 - 3 - 100
Sunnfjord 12 2 1 3 - 5 1 60
Snøhetta 190 23 16 31 4 54 62 54
Rondane 827 83 102 79 48 220 295 60
Sølnkletten 44 4 6 2 2 17 13 37
Forelhogna 362 86 96 51 4 104 21 91
Knutshø 327 46 39 25 21 91 105 63
Norefjell-Reinsjøfjell 432 83 96 24 14 74 141 86
Våmur-Roan 16 3 5 4 1 1 2 44
Tolga Østfjell 20 2 2 - - 7 9 40

Kvalitetsvåpen
med livstidsgaranti på

deler. Haglene er C.I.P-
testet og godkjent for

stålhagl.

Velrenommert
Endelig er den

velrenommerte kikkerten
tilbake i Norge.

Importør: Vaabenhuset Nygaard AS - Tlf. 72 41 77 60
www.vaabenhuset.no

VI HAR FORHANDLERE OVER HELE LANDET

SUKSESS KIKKERTSIKTE
Topp kvalitet til fornuftig pris

Leveres i 1" og 30 mm
stålrør og 30 mm alu.rør.

Lys i 7x50, 7x56, 3-12x50,
1-4x22 og 3-12x56.
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Ett av problemene under reinsjakta kan være som
følger : jegeren skyter på frittstående dyr. Etter
skuddet klumper dyrene seg sammen, og flokken
forsvinner over en haug ute av syne. Jegeren følger
etter flokken. Hvis dyret har skilt seg ut eller falt
dødt på den tiden det tar å få øye på flokken igjen,
kan dette være problematisk. Det er særlig i slike
situasjoner det er god hjelp i å kunne tilkalle en
hund. En død rein i vier og kupert landskap er ikke så
god å få øye på.

Klokka er 20.00
En våt og sliten Fjelloppsynsmann stavrer inn døra i
bua. Hakk i hæl kommer en blaut gråhund. Det fyres
i ovn og begge tørker fort opp til akkompagnement
av spraking fra tørre bjørkekubber. Så ringer
telefonen, en jeger har skutt på en bukk i 18 tida.
Dyret hadde etter ei stund vinklet ut av flokken, men
jegeren hadde ikke sett hvor det ble av den. Det
avtales at jeg skal møte jegeren kl 8 dagen etter for å
gå på med hund.

Dagen etter møter vi jegeren som avtalt. Vi setter
hunden på sporet i det området reinsflokken  var.
Ettersøket viser seg å bli noe mer trøbblete enn
forventa. Her hadde det gått mye rein på kryss og
tvers. Etter å ha trålet en del i det området bukken
sist var sett, tar vi en pause og en kaffekopp. Etter
rasten får Stoja plutselig overvær mot ei lita myr. Jeg
skjønner at reinen er like i nærheten og avanserer
forsiktig, men kan ikke se noe til tross for at det er
helt åpent. Hunden begynner å se seg rundt, et
tydelig tegn på at det er dyr like i nærheten. Da får
jeg se det leer seg inni noe vierkratt, der er bukken.
Avanserer enda nærmere ser bukken strekker hals og
er i ferd med å reise seg. Skyter et halsskudd og
bukken er kvitt lidelsene.

Tekst og foto : Per-Erik Sannes,
Fjelloppsyn Sel Fjellstyre

Som Fjelloppsynsmann i
Rondane har jeg stor nytte av
å bruke hund generelt i
oppsynstjenesten men spesielt
under oppsyn i reinsjakta. Jeg
ønsker med denne artikkelen å
sette fokus på den store
fordelen det er å benytte hund
under utøvelse av reinsoppsyn.

Misvisende jaktstatistikk ?
I 2003-utgaven av Villreinen hadde Karl G. Hoven en

artikkel med overskriften «Misvisende jaktstatistikk for

jakta i Setesdal-Ryfylke». Det skyldtes at Statistisk

sentralbyrå (SSB) hadde ført de felte dyrene til den

kommunen hvor fellingstillatelsen var utstedt, og ikke til

den kommunen hvor dyrene faktisk ble felt. Det er riktig

som Hoven skriver at SSB tidligere har ført de felte

dyrene til den kommunen hvor fellingstillatelsen var

utstedt. Etter hvert som det har blitt mer vanlig å

samarbeide på tvers av vald- og kommunegrenser, har

SSB sett et økende behov for å gå bort i fra denne

praksisen. Når det gjelder villreinstatistikken ble den

ført på denne måten siste gang for jakta høsten 2002.

Fra og med 2003-jakta blir felte dyr ført til den

kommunen de felles, selv om det fra tid til annen vil gi

en fellingsprosent på over 100.

Terje Olav Rundtom
og Madli Irene Judin,
Statistisk sentralbyrå

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:

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.

Sekretær Jan Hageland, 2881 Aust-Torpa
Telfon og fax 61 11 95 70,
Mobil 90 55 27 90

Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no
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Denne bukken ble avlivet 17 timer etter at den ble
påskutt dagen før. Dyret hadde ett lavt vomskudd.

Det er tjukk tåke.
Hører det smeller et skudd på Sletthø. Da jeg er på
vei opp fjellsiden tar Stoja plutselig overvær, og vil
bortover i sida. Jeg følger på litt og får se ei simle
med kalv som står helt rolig. Setter meg ned for å se
om det er noen av dyra som er skadd, da jeg synes
jeg kom vel nærme uten at simla blei støkt. Kan ikke
se noen skader og fortsetter til toppen. Her driver det
en jeger og slakter. Fjelloppsynet på Dovre er på
stedet og har allerede kontrollert at jegeren har felt
rett dyr. Mens vi sitter ved fallet og tar en kaffekopp,
kommer det plutselig en enslig kalv forbi oss. Jeg
blir sittende å fundere på dette. Var dette den kalven
som gikk sammen med simla jeg så på tur opp? Tar
med hunden og går mot stedet der jeg så dyrene, og
ganske riktig Stoja fører meg rett på simla som
ligger død. Simla hadde lungeskudd, hun hadde nok
blitt borte for jegeren i tåka. Jeg vommer ut dyret og
får en jeger til å ta det på kortet sitt.

Dette er to enkelt episoder som viser den store
fordelen det er å bruke hund under oppsynstjenesten.
Forutsetningen er selvsagt at man har en hund som
ikke loser eller klynker ved syn av rein. Det beste er
selvsagt en godkjent ettersøkshund. Ellers bør det
nevnes at det i flere tilfeller mislykkes i å spore opp
enkelt rein. Under sporingen dukker det ofte opp
rein rett framfor hunden, dette vanskeliggjør selvsagt
ettersøket betraktelig. Er det først rein på et terreng
er det som oftest mye dyr som kontinuerlig avsetter
spor og lukt.

«Fjelloppsynshunden» – et
undervurdert hjelpemiddel

I tillegg til ved vanlig ettersøk er det en stor fordel
med hund som kan spore etter flokkene. Om det er
med sterkt skadde dyr, vil disse vinkle ut eller sakke
akterut. Uten hund vil disse dyrene være svært
vanskelig å gjenfinne. Dette er en fin måte å
kontrollere om det er skadde dyr i flokken, samtidig
som oppsynet hele tiden kan følge rein og påse at
jakta foregår på en human måte.

I tillegg benytter flere Fjelloppsyn hund til
transport eller kløv. Dette kan være med slede eller
at man snørekjører. En miljøvennlig og rask måte å
forflytte seg på.

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

NYTTIG HUND: Den skadde bukken ble funnet ved hjelp av hund,
17 timer etter at den ble påskutt.  Den lå da med et lavt vomskudd.
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Faun Naturforvalting as er leid inn til den praktiske
gjennomføringen av arbeidet.  Hovedmålet med
prosjektet er å sikre en best mulig forvaltning av
villreinstammen i Våmur Roan. For å sikre en best
mulig forvalting av villreinen er det nødvendig å
opparbeide bedre styringsverktøy for å følge
bestandsutviklingen.

Bakgrunn
Våmur-Roan Villreinområde ble opprettet i 1992.
Villreinområdet strekker seg over et areal på 406
km2. Målsetting for bestandsstørrelse pr. dato er ca.
150 vinterdyr. Villreinen som etablerte seg i området
på 1980-tallet, kom opprinnelig fra Setesdal Austhei
Villreinområde. I løpet av perioden som har gått etter
at reinen etablerte seg i området, har reinen delvis
endret noe på oppførsel og områdebruk. Fra i starten
å gå i større flokker oppe i de mest høyereliggende
områdene, har reinen etter hvert begynt å gå i mindre
flokker. Nå oppholder dyra seg i tillegg mer nede i
skogsterreng, noe som gjør det vanskelig å skaffe seg
oversikt over bestanden.

Endringene i områdebruk har også vært
medvirkende til at fellingsresultatene har vist en jevn
negativ trend de siste åra. Som følge av lav
fellingsprosent og usikkerhet med hensyn til

bestandsstørrelse, ble kvota nær halvert i år 2000 (fra
70 til 40 dyr). Som et ledd i å skaffe bedre oversikt
over stammestørrelsen ble jegerne f.o.m. 1997 pålagt
å fylle ut sett-rein skjema. På tross av innføring av
sett-rein skjema føler en seg likevel svært usikker på
hvor stor bestanden innenfor Våmur-Roan er per
dato. Under jakta de siste årene er det observer
urovekkende lite rein, noe som på ny har satt fart på
spekulasjonene om hvor stor stammen er.

Forsøk på tellinger
For å prøve å få bedre oversikt over
bestandsstørrelsen, har det i løpet av de siste årene
blitt gjennomført gjentatte forsøk på tellinger av rein.
Tellingene har i hovedsak basert seg på bruk av
snøscooter, men mikrofly og delvis helikopter er og
benyttet ved enkelte anledninger. De gjennomførte
tellingene har ikke vært noen stor suksess, da kun et
fåtall dyr har blitt registrert. En mulig nedgang i
bestanden kan selvfølgelig være medvirkende til at
det har vært vanskelig å finne rein under de siste års
forsøk på tellinger.

Bedre styringsverktøy
I arbeidet som nå er satt i gang er en av oppgavene å
utarbeide bedre rutiner for innrapportering av
reinsobservasjoner gjennom hele året. Oppsett av
info. plakater, annonsering i lokalpresse, samt bedre
innformasjon til alle grunneierne i området har
inngått i denne prosessen. Videre er det planlagt å
bruke småfly for å telle regn vinterstid. Håpet er å få
til en god telling vinteren 2004, noe som vil avhenge
av gode snøforhold. Erfaringer fra telling av rein i
andre villreinområder har vist at småfly er et godt
alternativ til helikopter, ikke minst så er dette et langt
rimeligere alternativ.

Jakta 2003
Høsten 2003 ble det felt 16 rein av en kvote på 36
dyr. 1 dyr blei felt i Kviteseid, 5 i Nissedal og 10 dyr
falt i Fyresdal. Grunneierne bestemte seg for å frede
storbukk i 2003, dette er årsaken til at kvota ble
redusert med 4 dyr.

Av Ole Roer, Faun Naturforvating

Forvaltning av villreinen
i Våmur Roan
I 2003 ble det i regi av Våmur Roan Villreinnemnd og Fylkesmannen i
Telemark, Miljøvernavdelingen satt i gang et arbeid hvor målsettingen
er å opparbeide en bedre oversikt over villreinbestanden i området.

Tildelte og felte dyr i 2003

Tildelet 03 Felt 03 Felt 2202
Kalv 20 8 8
Simle/Ungdyr 12 7 8
Mellombukk 4 1 2
Storbukk 0 0 3
Sum: 36 16 21

Slaktevekter - snitt 2003, antall dyr i ( ):

Kalv 1,5 år Eldre
Hann 19,9 kg (3) 35,5 kg (4) 48,0 kg (1)
Ho 18,7 kg (5) 26,5 kg (1) 37,0 kg (2)
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Jakthistorie
opp
av isen
i Oppdal

Jakthistorie
opp
av isen
i Oppdal

De siste årenes varme somre
har ikke vært noen drøm for
villreinen. Men aldri så galt, så
er det godt for noe. Varmen har
krympet fonnene og opp av
«den evige sne» har det
dukket utrolig flotte jakt-
historiske skatter i form av piler
og pilspisser. I Knutshø
villreinområde i Oppdal ble det
både i 2002 og 2003 gjort flere
funn. Pilspissen til høyre er
1400-1600 år.

Foto: Tord Bretten
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Dyregravene er vanskelige å tidfeste, men de store
systemene som er registrert mange steder i landet
vitner om at fangsten i perioder må ha hatt betydelig
omfang.  Funn av våpen og redskaper er gjort i
graver, ved boplasser, i snøfonner og som tilfeldige
strøfunn (Farbregd 1972).  Jakten med pil og bue har
trolig vært drevet både som posteringsjakt, drivjakt
og stillingsjakt, noe mengden av bågåstø og
plasseringen av disse vitner om.   I denne artikkelen
tar vi spesielt for oss de mange funn som er gjort i og
i tilknytning til snøfonner i fjellet i Oppdal kommune
i Sør-Trøndelag.

På siste halvdel av 1930-tallet var det flere somre
med sterk snøsmelting, og i Oppdal ble det gjort
svært mange funn av piler, pilspisser og skaft på og
ved snøfonner. (Farbregd 1972). Det er opp gjennom
årene gjort en rekke funn av pilspisser også utenom
fonner, men det spesielle med fonnfunnene er
mengden, bevaringsgraden og det at det er mulig å
finne skaft som har blitt bevart i isen i fonnene

JAKT PÅ FONN
På varme dager sommer og høst er det vanlig at
reinen trekker ut på snøfonnene, trolig for å avkjøle
seg og for å slippe unna reinbrems. Dette blir utnyttet
av villreinjegere i våre dager, og pilefunnene viser at
de også gjorde det i tidligere tider. Fordelene med å
jakte rein på fonn var nok mange; dyrene var lette å

Mange nye funn av
jaktpiler og pilspisser

Av Tord Bretten og Ingolf Røtvei,
Oppdal Bygdealmenning

Da isen for ca 10 000 år siden trakk

seg tilbake etter siste istid invaderte

fjellvegetasjon de blottlagte områdene

og villreinen fulgte raskt etter. Villreinen

har til alle tider vært en viktig ressurs

for mennesket og de første ”nordmenn”

baserte mye av sin eksistens på

villreinen. Sporene etter jakt og fangst

på villrein kan vi følge hele tida fra

steinalderen og fram til våre dager.

Spor i form av fangstgraver,

massefangstanlegg, spydspisser,

pilespisser, og nedfrosset i snøfonner

til og med pileskaft og endog hele piler.
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oppdage og bortskutte piler ble kanskje ikke så
ødelagte som de kunne bli om de ble skutt på
steindekt mark. Når piler likevel ble ”skutt bort”,
kan dette enten skyldes at fonnoverflaten som regel
smelter slik at det øverste laget består av kram snø
som en pil lett vil kunne skjære seg ned i ved
bomskudd. I tillegg kan bortskutte piler eller piler
som faller ut av påskutte dyr lett bli trampet ned i
kramsnøen når flokken flykter. Mengden av deler av
pileskaft som er funnet på fonnene kan tyde på at det
siste kunne forekomme ganske ofte, eller at piler lett
ble ødelagt ved at det skutte dyret falt oppå den
utstikkende pila.

Å snike seg innpå rein nedenfra er svært vanskelig
når reinen har overhøyde. Mange av fonnene ligger
innunder bergkanter som gjør det mulig å komme

seg usett helt inntil kanten på oversiden av fonnene,
og dermed få korte skuddhold. Trolig er de fleste
pilene skutt fra oversiden av fonner som for
eksempel Brattfonna, Kringsollfonna og fonna i
Lertjønnkollen. På store, flate fonner som for
eksempel Storbreen i Snøhettaområdet er det svært
vanskelig å snike seg innpå rein som ligger langt fra
fonnkanten, der er det mulig at reinen har blitt drevet
av fonna og felt av jegere som har ligget i skjul ved
kanten av denne. Et funn av et bågåstø ovenfor øvre

NEDSMELTING: De store fonnene i Oppdalsfjella har de to siste
somrene vært mindre enn på svært lenge. På og ved fonna på
dette bildet ble det gjort en rekke funn. (Foto: Tord Bretten)
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kant av Storbreen kan kanskje ha vært brukt til en
slik form for jakt. Ofte ser man at reinen kan trekke
en del rundt på fonna i løpet av en dag, slik at jegere
som lå i skjul ved fonnkanten før eller siden kunne
fått en skuddsjanse selv på slike store fonner.
Reinsjakt på fonn kunne altså ha vært drevet både
som stillings-, posterings- og drivjakt, eller en
kombinasjon av disse metodene.

TYPER PILESPISSER OG
ALDERSBESTEMMELSE
Jaktvåpen (spisser) og redskaper lar seg tidfeste etter
materiale og utforming. Spissene kan være laget av
stein, bein eller jern, alt etter hvor gamle de er. De
eldste pilspissene er lagd av stein. I Oppdal er det så
vidt oss bekjent bare funnet en i fjellet, dette var
bakre del av en skiferspiss funnet i 2003.
Steinspissene har trolig blitt avløst av beinspisser. Av
slike er det funnet to i fjellet i Oppdal.

Når vi kommer til jernspissene, forteller både
tyngde, hovedform og eventuelt skaft mye om
alderen. Særlig er formen på tangen, den delen av
spissen som danner innskjeftingen i skaftet, av
betydning. Oversikten nedenfor er utdrag fra
Farbregd (1972) og gir en grov veiledning, men er på
ingen måte utfyllende. For mer detaljer, se blant
annet Farbregd (1972, 1983).

Fra rundt 400 e. Kr. ble det vanlig med jernspisser.
De eldste spissene har flat tange som ble festet i en
spalte i skaftet. Rundt 600 e. Kr. gikk man over til
spiss tange som ble stukket inn i et hull i skaftet.
Overgangen mellom tangen og resten av spissen var
jevn, uten avsats. Neste trinn var at tangen fikk en
avsats slik at spissen ikke sprengte seg inn i skaftet

ved anslag, denne endringen kom trolig ved
overgangen mot vikingtid og holdt seg slik helt opp
til og med de yngste; armbrøstspissene. For å skille
mellom spisser fra vikingtid og senere er både vekt,
form og utførelse viktige elementer.

NYE FUNN
Somrene 2002 og 2003 var svært varme, noe som har
medført sterk snøsmelting og svært små fonner.
Bilder fra 1930-tallet av fonner i Oppdal viser at de
nå var svært mye mindre enn den gang.
Nedsmeltingen de siste to årene har inspirert flere til
å lete ved fonnene. I 2002 ble det i Oppdal funnet en
pilspiss og en del av et armbrøstskaft. Sommeren
2003 var snøfonnene enda mindre enn i 2002, og det
ble i løpet av høsten gjort en rekke funn. Mange av
funnene ble gjort i forbindelse med reinsjaktoppsyn.

I alt ble det i 2003 registrert og innlevert 18
pilefunn og en kniv fra Oppdal kommune. Alle
funnene ble gjort i Knutshø villreinområde, med
unntak av en pilespiss som ble funnet som ”lausfunn”
(Uten tilknytning til snøfonn/bre) i Snøhetta
villreinområde. Av ”fjellfunn” fra andre kommuner i
2003 har vi hørt om en pilespiss fra Sunndal
kommune i Møre og Romsdal og to fra Vågå
kommune i Oppland.

Tabellen gir en mer detaljert oversikt over de fleste
funn fra Oppdal i 2003.

Alle funn er gjort i Knutshø villreinområde.
Tidfesting er foretatt av Oddmunn Farbregd.

Det spesielle med funnene som er gjort i
snøfonnene er som nevnt bevaringsgraden. Av de
skaftene som ble funnet var det flere som hadde
nesten intakte surringer, enten ved innskjeftingen

GODT BEVART:
Pilspisser og biter av
pilskaft som har ligget i
snø og is i 1400–1600 år.
Funnene er oppsikts-
vekkende godt bevart. På
enkelte pilskaft er det
funnet så å si intakte
surringer.
(Foto: Tord Bretten)
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eller bak ved strenghakket. På en av skaftene var
styrefjærene med surringer nesten helt intakte etter
rundt 1500 år i isen!

Som funnlisten viser er alderen på jernspissene fra
300 til 1600 år (4-1700 e. Kr). Fonnene har altså
samlet opp bortskutte piler, som så smelter fram
igjen og blir funnet enten på fonnoverflaten eller i
smeltesonen rundt kanten. De fleste funnene som ble
gjort på 1930-tallet stammet fra perioden 800-1700
e.Kr. (Farbregd 1972, 1983). De fleste funnene i
2003 er fra perioden 400-600 e.Kr. Dette kan nok
forklares ved måten fonnene vokser og minker på. I
de periodene fonnene vokser kommer det mer snø
om vinteren enn det som smelter bort om sommeren.
Når forholdet er omvendt, minker fonnene. Det er
rimelig å tro at fonnene var mindre i perioden 400-
600 e.Kr. enn de har vært senere. Piler som ble
liggende igjen i fonna den gang kom dermed til å bli
liggende dypere i snølagene enn de pilene som kom
til senere.

Nedsmeltinga i 1930-årene var tilstrekkelig til å
blottlegge pilene fra 800-tallet og framover. I 2003
var fonnene mye mindre og eldre piler kom for
dagen. Sannsynligvis var fonnene i 2003 mindre enn
de noen gang har vært de siste 1500 år.

Gjennom tidene er det også gjort funn av piler i
fonn andre steder, men ikke i samme mengde som i
Oppdal. Muligens skyldes dette at det andre steder
ikke har blitt lett like mye som i Oppdal. Dersom
anledningen byr seg, oppfordrer vi til at det blir lett
ved snøfonner ellers i landet. Funn av piler gir
arkeologene et bedre materiale for å vurdere
tidligere tiders jakt og bruk av fjellet.

SLIK KAN DU LETE
Løsfunn viser at det er mulig å finne pilespisser i
fjellet i store deler av Sør-Norge. En pilespiss som
ikke ligger i tilknytning til ei fonn vil være svært
vanskelig å oppdage, og systematiske søk etter slike
vil være bortimot nytteløse. Det vil derfor lønne seg
å lete i tilknytning til snøfonner som ikke smelter
helt bort om sommeren. Her vil piler være lettere å
oppdage, og konsentrasjonen av piler ved og i
fonnene vil trolig være langt høyere enn ellers i
terrenget. I fonn er det også mulig å finne hele eller
deler av pileskaft.

Det er i fonner som er sterkt nedsmeltet at sjansen
for funn er størst. Mye møkk og hard, gammel snø
på fonnoverflata er et godt tegn, likeså hvis
størrelsen på fonna er mindre enn tidligere år. I
varme somre kan det derfor lønne seg å følge med
fonnene utover sommeren og høsten, helt til nysnø
og frost gjør videre leting umulig.

Langt de fleste funn er gjort ved nedre kant av
fonnene (Farbregd 1972 og 1983). Det kan altså
lønne seg å bruke mest tid der. Funn som nettopp er
framsmeltet vil da ligge nært nedre kant, enten som
følge av smelting langs kanten av fonna eller
framsmelting oppå fonnoverflaten og så transport
ned til nedre kant med vind, vann eller tyngdekraft.
Piler som har smeltet fram tidligere kan ligge langt
fra nedre kant, det ble i 2003 funnet spisser opp mot
20 meter nedenfor kanten av fonner. Slike spisser
kan være helt eller delvis skjult av jord og stein og
følgelig vanskelige å oppdage. Langs sidekanter og
ovenfor fonnene har det også blitt gjort funn, men
ikke i samme grad som nedenfor fonn.
Fonnoverflata kan også være interessant å sjekke,

I DAGEN: Selv om de
ligger i dagen, er ikke

pilspissene alltid enkle å
få øye på der de ligger i

ur og mudder i kanten av
fonnene.

(Foto: Tord Bretten)
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husk bare at ei fonn kan være både bratt og glatt, og
ender oftest i ei steinur. Utvis derfor forsiktighet når
du går oppå fonna!

I de tilfeller der hele eller deler av skaftet er bevart,
er det ofte dette som vises best. Finner man en
skaftbit, vil det lønne seg å legge litt ekstra innsats i
å lete etter spissen i området rundt denne. I mange
tilfeller er det ikke mer å finne. Antall skaftbiter vil
alltid være større enn antall spisser, da det er naturlig
å anta at et stort antall piler brakk under jakten. For
jegeren hadde et brukket pilskaft liten verdi, selv om
det er funnet noen få eksempler på skjøting av
pilskaft (Farbregd 1972). Av brukne piler ble nok
spissen tatt med, mens skaftbitene stort sett ble
etterlatt på stedet.

HVA GJØR DU HVIS
DU FINNER NOE?
Funn bør om mulig fotograferes på funnstedet før
berøring. Ta et oversiktsbilde som viser hvordan
funnet ligger i forhold til fonna og et detaljbilde av
selve funnet før du rører noe som helst. Funnet må
kartfestes, bruk av GPS gir absolutt best nøyaktighet.
Man bør også skrive ned litt om funnforholdene, for
eksempel hvor langt fra fonna funnet lå, om det var
ovenfor eller nedenfor fonna og så videre.

Pilespisser funnet i fonn er vanligvis godt bevart
og solide, og krever ikke spesiell behandling utover
det å pakke dem slik at de ikke tar skade under
transport ned fra fjellet. Verre kan det være med
pileskaft. Enkelte kan være svært skjøre og krever at
skaftet eller skaftbitene emballeres godt. Mange av
skaftene er våte, og vil ved brå opptørking slå seg.
Disse bør pakkes i plast slik at de holder seg fuktige.
Hele skaft kan pakkes i et rør og settes i sekken. Nå
er ikke slikt noe man vanligvis medbringer, men
dersom man går ut for å lete etter skaft og regner

med å finne noe, er det lurt å ta med seg noe å ha
eventuelle skaft i. Ellers kan det nevnes at det å putte
pilskaft inni løpet av hagla og så sette den i sekken er
en utprøvd metode som fungerer godt. Dersom det er
surringer eller styrefjær på skaft/skaftbiter, må man
være svært forsiktig for å unngå at disse ødelegges.
Her er det også svært viktig å holde skaftet fuktig for
å unngå at surringene tørker opp og blir skjøre.

I henhold til lov om kulturminner er løse
kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år
1537), slik som for eksempel piler, statens eiendom.
Finner av løse kulturminner plikter snarest mulig å
melde funnet til vedkommende politimyndighet på
stedet eller til vedkommende myndighet etter loven.

Funn kan leveres inn til Fylkeskommunenes
kulturavdeling eller til nærmeste landsdelsmuseum
(som er Vitenskapsmuseet i Trondheim, Historisk
museum i Bergen, Oldssaksamlingen i Oslo og
Tromsø museum). Funn kan også leveres til
nærmeste lensmannskontor som kan videresende det.

LITTERATUR

Farbregd, Oddmunn. 1972: ”Pilefunn frå
Oppdalsfjella” . Miscellanea/Det kgl.
Norske Videnskabers Selskap, Museet; 5.
Archeological series.

Farbregd, Oddmunn. 1983: ”Snøfonner,
pilefunn og dyregraver”. I Arkeologisk
serie 1983:5, s. 7-46.

JERNSPISS: En godt
bevart jernspiss med
flat tange, ca. 1500 år
gammel. Den ble funnet
i mudderet like
nedenfor ei fonn.
Spissen er litt bøyd,
noe som kan tyde på at
den er skutt i stein
eller bein.
(Foto: Tord Bretten)
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Gjenstand

Del av pilskaft.  11,0 cm
langt, en del opptært.

Pilspiss, flat tange, 13,6
cm,16 gram, og skaft 13
deler, bevart lengde 67 cm

Bakre del av skaft, med 4
styrefjærer og surringer.

Pilspiss, flat tange, 16,0 cm,
29 gram

Pilspiss og bakre del av
skaft, bevart lengde 59 cm.

Bakre del av skaft, 5,8 cm.

Pileskaft, bakre del, 59 cm,
surringsspor.

Knivblad med tange, total
lengde 22,2 cm.

Pilspiss, flat tange, 13,6 cm,
18 gram.

Bakre del av pilespiss av
skifer, bevart lengde 7 cm.

Pilspiss, 13,2 cm,  18 gram,
flat tange, og  fremre del av
skaft, 58,5 cm.

Helt pilskaft, 73,3 cm langt.

Pilspiss, 35 gram, med to
biter av skaft, lengde 20 og
8 cm.

Fremre del av armbrøstskaft
18,5cm langt, kløvd,  med
hull til tange.

Pilspiss, flat tange, 24 gram,
15,8cm lang.

Pilspiss, flat tange, 17 gram,
13,1 cm.

Pilspiss, spiss tange, 16,4
cm, 23 gram

Armbrøstspiss, 13 cm, 47gr.

Nr Dato

1 24.08

2 24.08

3 28.08

4 03.09

5 06.09

6 06.09

7 08.09

8 08.09

9 13.09

10 13.09

11 15.09

12 15.09

13 15.09

14 18.09

15 18.09

16 21.09

17 21.09

18 22.09

Alder

Ukjent

4-600 e.Kr

4-600 e.Kr.

4-600 e.Kr.

13-1700 e.Kr.

4-600 e.Kr.

Mellom 300 og
1000 e.Kr.

600-800 e.Kr

4-600 e.Kr.

Steinalder

4-600 e.Kr.

1000-1700 e. Kr.

9-1100 e.Kr.

Ca 13-1700 e.Kr.

4-600 e.Kr.

4-600 e.Kr.

6-700 e.Kr.

13-1700 e.Kr.

Merknader

Funnet ca 1 meter nedenfor fonn, ved bekkesikkel.
Trolig vasket fram fra fonna? Ukjent alder.

Spissen og framre del av skaft funnet ca 20 cm fra nedre
fonnkant, de øvrige 12 biter av skaftet 1,5-2 meter lenger
ned. Innskjeftingsdelen funnet ved spissen passer helt
sammen med de neste fragmenter av skaftet.

Funnet på berghylle ovenfor fonn, har ramlet ned mellom
fonna og berget? Fonna var dekt av et tjukt møkklag.
Svært få piler med styrefjær på er funnet tidligere.

Funnet 4-5 meter nedenfor fonnkanten, i småsteinet ur.
Lå helt åpent, spissen pekende nedover.

Funnet ca 3 meter ovenfor øvre kant av fonn. Spissen sto
i jord, bare tangen stakk opp. Skaftet har trolig vært skjøtt.

Funnet 1 meter nedenfor nedre fonnkant, i bekkesikkel.
Vasket fram fra fonnas underside.

Funnet på fonn, 15 meter fra nedre kant. Fremre del
avbrutt, spissen og resten av skaftet ble ikke funnet.

Funnet på bergkant ovenfor fonn. I følge O. Farbregd var
form og dekor typisk for perioden 600-800 e. Kr. Knivfunn
i fjellet er sjeldne, vi kjenner bare til ett funn fra Oppdal.

Funnet nedenfor fonn.

Funnet nedenfor fonn.

Funnet i mudderet på fonn.
Surringene rundt innskjeftingsdelen var så godt
som intakte.

Funnet 1,5 meter nedenfor fonn. Skaftet hadde hull til
tange foran, og surringer ved strenghakket.

Lå i ura 6 meter ovenfor fonn. Ura ovenfor fonna raser,
slik at skaftet var ødelagt av stein. En del av skaftet og
litt av eggen på spissen var synlig.

Lå på mudderlaget oppå fonn. Det ble lett i mudderet etter
resten av skaftet og etter evt. spiss, uten resultat.

Lå under mudderlaget nedenfor fonna, helt inne ved
fonnkanten. Odden var litt bøyd, skutt i stein eller bein?

Funnet nedenfor fonn. Spissen har tre egger med 120°
vinkel mellom eggene. Spissen er av en type som ikke er
registrert i Oppdalsfjella før.

Funnet nedenfor fonn.

Funnet nedenfor fonn.

Tabell med detaljer fra funnene
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Dette er et omfattende verk, 280 sider med grundig
dokumentasjon bak det som presenteres. Forfatter er
Jan Arve Gjøvik. Han er også forlegger, og har en
klar hensikt med utgivelsen; Å forsvare vår
tradisjonelle høstingsorienterte naturbruk. Boka gir
et etisk grunnlag for bruk av dyr til husdyr, kjæledyr
og til rike opplevelser gjennom jakt og fiske.

Boka inneholder 8 kapitler i tillegg til en svært
nyttig innledning. Første kapittel behandler det mest

fundamentale ved hele boka – selve «Natur-synet».
Det er et historisk overblikk over og en klargjøring
av det vesentlige skillet mellom mennesker og dyr.
Gjennom de øvrige kapitler får leseren en grundig
innføring i viktige problemstillinger, bla. analyser av
«dyrefrigjørerne» og deres alliertes fundament og
argumenter.

Kapitlet om Jakt, er sikkert det mest aktuelle for
Villreinens lesere. For norsk hjorteviltforvaltning
generelt er det ikke nytt, men likevel skremmende
dokumentasjon: Den økende jaktmotstanden i
samfunnet, og hva det kan medføre. Her er mange
sider ved jakta beskrevet og kommentert, og jakt er
satt inn i en større sammenheng. Ulike holdninger til
jakt er også berørt og kommentert i forhold til jaktas
politiske økonomi i de ulike land, og forfatteren har
her en viktig presisering med at den tross alt brede
oppslutningen om jakt i Norge er knyttet til god,
demokratisk adgang til jakt opp gjennom tidene.

Mitt hovedinntrykk av bokas innhold: Et grundig,
solid forfatterarbeid. Med en slik grundighet, ikke
minst med kildehenvisninger og sitater, vekker boka
tillit. Innholdet vil engasjere de aller fleste som på et
eller annet nivå har deltatt i diskusjonen om jaktas
historie og framtid. Selv om deler av innholdet er
krevende å fordøye, er dette en nyttig og verdifull
presentasjon av de verdisyn og analyser som ligger
bak de ulike bevegelser og «dyrefrigjørings-ismer».

Uten motargumenter og kunnskap blant jegere,
fiskere og folk flest, kan dette bli en alvorlig trussel
mot jakt og moderne viltforvaltning.

Er du i ferd med å avgå en stille hjernedød mens
jaktblikket og avtrekksfingeren fortsatt er på topp –
må du skynde deg å lese denne boka. Den bør være
en obligatorisk «førstehjelpspakke» for slike.  Det
bør den også være for den pliktoppfyllende saks-
behandler eller leder i det offentlige byråkratiet,
enten det gjelder naturforvaltning, landbruk,
dyrehelse eller kulturbyråkratiet. Ikke minst kan
boka være nyttig lesning for våre politikere.

Kjell Huseby

Viktig bok om menneskets
forvalterrolle i naturen
Dovre Forlag ga i 2003 ut boka «Hvitbok for kjøttspisere» – Håndbok i etisk
argumentasjon for jegere og fiskere.  Boka har ikke vært lett tilgjengelig, fysisk
sett. Den må bestilles direkte fra forlaget. Men den velkjente jungeltelegrafen og
utallige omtaler av boka har tydeligvis gitt den en betydelig leserskare. Mange
snakker om den.
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ViSa bygger på forståelsen av at kunnskaps-utviking
oppstår i grenseflatene mellom ulike organisasjoner,
aktører og posisjoner, og prosjektet søker å etablere
en arbeidsform der en gjennom dialog og
kunnskapsdeling avklarer grunnleggende prinsipper
og perspektiver for fremtidig villreinforvaltning.
ViSa ønsker å være en arena der aktører med ulik
bakgrunn føres sammen i en systematisk, men
samtidig kreativ prosess.

I løpet av 2004 skal sentrale utredningsaktiviteter
knyttet til villrein i ulike fagmiljøer kobles til
syntese- og dialogprosess i en bredt sammensatt
ViSa Rådgivningsgruppe med brukere, forvaltere og
forskere fra villreinarenaen.

FØRSTE MØTE:
ViSa-prosjektets rådgivinings-
gruppe var samlet til sitt første
møte på Kongsvoll 10. februar.

(Foto: Per Jordhøy)

Prosjektet Villrein og Samfunn (ViSa) er et bredt anlagt samarbeids-
prosjekt om utfordringene i fremtidig villreinforvaltning. Målet er å
fremskaffe solid forankret kunnskaps for utvikling av nye mål og
tiltak, som kan trygge framtiden for villreinen både som art,
høstingsressurs og opplevelse.

ViSa – nytt løft for villreinen

Hva er ViSa?
Hva skjer når 30 forvaltere, forskere, ”brukere og
vernere” med ulik erfaringsbakgrunn på
villreinarenaen møtes for å diskutere fremtidig
villreinforvaltning? Det er i alle fall ikke særlig
sannsynlig at man kommer opp med én løsning med
to kraftige streker under svaret som vil oppfattes
som ”helt riktige” blant alle grupper. Snarere
snakker vi om mer eller mindre akseptable
kompromiss. ViSa har som ambisjon å tjene en aktiv
rolle som leverandør av prinsipper og
kunnskapsgrunnlag, samt foreslå nye tiltak og
virkemidler på veien mot akseptable
kompromissløsninger.
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Bakgrunn og problemstilling  
Norge har betydelige interesser i å trygge framtiden
for villreinen både som art, opplevelsesverdi og
høstingsressurs. Samtidig har vi et særskilt
internasjonalt ansvar for forvaltningen av denne
arten i et europeisk perspektiv. Villreinen forvaltes i
dag med få unntak i en rekke mindre og oppstykkede
bestander, og kontaktpunktene mellom villrein og
samfunn er mange. Aktørene som påvirker villreinen
som art og dens leveområder kommer fra ulike
samfunnssektorer på lokalt, regionalt og sentralt
nivå. Det finnes en rekke kryssende interesser, både
mellom og innenfor de ulike interessegruppene.
Dersom forvaltningen og den nødvendige
balansegangen mellom de ulike legitime interesser
skal lykkes kreves det et bredt og konstruktivt
samarbeid mellom alle involverte parter.

Derfor har NINA på oppdrag fra Direktoratet for
naturforvaltning satt i gang prosjektet Villrein og
Samfunn (ViSa) etter mønster fra prosjektet Rovvilt
og Samfunn (RoSa). RoSa-prosjektet samlet store
deler av utredningsaktiviteten i forkant av den nye
stortingsmeldingen om rovviltforvaltning.

Formål
I ViSa skal en prøve å bli enige om kunnskaps-
grunnlag og viktige prinsipper som bør ligge til
grunn for fremtidige beslutninger om villreinfor-
valtningen. Det vil ikke bli servert fiks ferdige
oppskrifter. Det vil heller si noe om hvordan ulike
ingredienser kan påvirke smaken av det ferdige
produkt. Et hovedformål blir dermed:

«Å fremskaffe et bredt forankret
kunnskapsgrunnlag for utvikling av nye mål og
tiltak, som gjennom seinere beslutningsprosesser kan
trygge framtiden for villreinen både som art,
opplevelsesverdi og høstingsressurs.»

Prinsipper for arbeidet
ViSa-prosjektet innebærer en kobling mellom
utredningsaktiviteter i fagmiljøene og syntese- og
dialogprosess i en bredt sammensatt rådgivnings-
gruppe med forskere, brukere og forvaltere fra
villreinarenaen. Gjennom et snaut år skal
rådgivningsgruppa møtes 4-5 ganger for å drive
kunnskapsutveksling mellom ulike aktører. Gjennom
arbeidet og diskusjonene på møtene skal vi prøve å
komme frem til prinsipper for- og forslag til
utvikling av nye tiltak og virkemidler i fremtidig
villreinforvaltning. I løpet av prosessen har vi
muligheten til å initiere avgrensede
utredningsaktiviteter og knytte til oss kompetanse
både fra forskningsmiljøer og fra andre aktører på
områder vi mener vi trenger bedre
kunnskapsgrunnlag om.

Ved siden av å ha en innspillsfunksjon mot
pågående aktiviteter innen ulike forskningsmiljøer,

Sentrale prinsipper for arbeidet

– Etablering av en bredt sammensatt rådgivningsgruppe
(RG) der (1) de involverte er invitert i kraft av sin
kompetanse og erfaringsbakgrunn på ulike områder, og
representerer først og fremst seg selv og ikke den
organisasjon eller institusjon de ellers har sitt virke i,  (2)
dialog søkes fremfor debatt, (3) gruppa gir innspill til
utredningsaktiviteter i fagmiljøene, (4) gruppa kan ta
initiativ til igangsetting av andre nødvendige FoU-
prosjekter og (5) det er mulig å tenke høyt og kreativt.

– En prosess med arbeidsmøter i RG parallelt med
pågående og evt. nystartet utredningsaktivitet med vekt
på kunnskapsutveksling og og syntesearbeid.

– Ferdigstilling av fagrapporter i forksningsmiljøene

– RG må utarbeide et selvstendig produkt som
sammenfatter gruppas vurderinger om prinsipper og
utfordringer i fremtidig forvaltning. Målet er at samtlige
involverte skal kunne stå bak tilrådningene som gis i et
slik produkt.

OPTIMIST: Prosjektleder Reidar Andersen har tro på at ViSa vil
ende opp i ny kunnskap og en generelt høyere bevissthet om
villreinen som art og høstingsressurs. (Foto: Per Jordhøy)
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er ambisjonen å samle gruppas tilrådninger i et eget
sluttprodukt som kan være myntet på fremtidige
beslutningstagere, forvaltere og ellers andre som er
interessert i-, påvirket av- eller påvirker
villreinforvaltningen.

Omfang
ViSa tar for seg villrein i hele (Sør-) Norge.
Hardangervidda vil være viktig som case gjennom
den aktivitet som er igangsatt eller allerede
gjennomført der, og den forvaltningsmessige
kompleksitet som knytter seg til dette største
villreinområdet.  Kunnskap, erfaringer og
problemstillinger fra de øvrige villreinområdene vil
imidlertid trekkes inn slik at prosjektet blir
representativt og dekkende.

Tematisk vil prosjektet kunne omfatte både sikring
av leveområdene for villreinen (og dermed for en
rekke andre arter og interesser i fjellet), god og
forsvarlig bestandsforvaltning og jaktutøvelse,
rolleavklaring og bileggelse av konflikter på ulike
nivå, forholdet til andre brukerinteresser (eks
friluftsliv/reiseliv) og mulighetene for verdiskaping
innenfor forsvarlige rammer.

Innenfor rammen av prosjektet vil det ikke være
mulig å gjennomføre ny forskning, men snarere
sammenskrivninger av eksisterende kunnskap. I
tillegg vil RG kunne ta initiativ til tids- og
temaavgrensede utredninger, hvor aktuelle forskere/
utredere gis anledning til å utarbeide spesifikke
rapporter eller notater.

Tidsplan
ViSa - prosjektet ble lansert på det Nasjonale
hjorteviltseminaret på Honne på Biri 18. november
2003. Etableringen av rådgivningsgruppa var klar litt
før jul. Det første møtet ble gjennomført i februar
over 2 dager på Kongsvold fjellstue. Et av målene
med dette møtet var, gjennom variert diskusjons- og
arbeidsopplegg, å få frem bredden av synspunkter
innen RG på hvor ”skoen trykker” innen
villreinfeltet, og hvilke saksfelt vi skal jobbe med.

Ytterligere 3 - 4 møter vil gjennomføres parallelt
med utredningsaktiviteter i fagmiljøene, og prosjektet
avsluttes i november 2004 med ferdigstilling av
sluttprodukt som presenterer rådgivningsgruppas
tilrådninger og gjennomgang av kunnskap og
prinsipper.

Oppdragsgiver og
prosjektadministrasjon
Direktoratet for naturforvaltning er oppdragsgiver for
prosjektet. Oppdragsgiver deltar i prosjektet som
observatør.

NINA er oppdragstaker og sitter med
prosjektansvar og – administrasjon. Reidar Andersen
(NTNU og NINA) er prosjektleder, og Håkon Hustad
(NINA) er koordinator/sekretær.
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DOVREFJELL: En av
fjellrevens siste skanser i Sør-

Norge. Bildet over.
(Foto: Per Jordhøy)

FJELLREVEN: Tillitsfull og
svært sårbar. Her et merket
dyr. (Foto: Arild Landa)
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Bestanden av fjellrev har gått dramatisk tilbake og
det på tross av at den har vært totalfredet i mer enn
70 år. Bare i løpet av de siste 10-15 år har
regelmessige ynglinger uteblitt fra sentrale deler av
Hardangervidda, Snøhetta/Dovre, indre deler av
Nordland og Dividalen. Det er bare fjellrevbestanden
i grenseområdene rundt Børgefjell i Nordland og
muligens også Finnmark som kan sies å ennå huse en
stabil bestand av fjellrev, mens det ellers kun er små
restbestander i enkelte fjellområder. Hvorfor dette
skjer er fremdeles usikkert og det er framsatt mange
teorier på årsakene til tilbakegangen. Disse faller inn
i to hovedkategorier – 1) miljømessige endringer
(klimaendring, ekspansjon av rødrev, fravær av store
rovdyr og endringer i smågnagersyklusene) og 2)
effekter av at fjellreven er isolert i små restbestander
(tilfeldige hendelser knyttet til kjønns og
alderssammensetning og effekter av innavl). Det er
viktig å ta med seg at det kan være summen av
påvirkning som er utslagsgivende, mens det relative
bidraget av enkeltfakorer kan variere fra sted til sted.

Overbeskatning starten på nedturen
Fjellreven var tallrik i de fleste fjellområdene på
slutten av 1800 tallet. Hard jakt på grunn av
skuddpremieordninger og godt betalt pelsverk var
mest sannsynlig hovedårsaken til at fjellreven ble så
sjelden at fredning var påkrevd. At fangsten var stor
er det ingen tvil om, et blårevskinn kunne for
eksempel bli betalt med opptil 1000 kr på 1920 tallet.
Noe som tilsvarte en god lønn på den tida. Allerede i
1930 ble fjellreven totalfredet, men har på tross av
den lange fredningstida ikke økt i antall.
Tilgjengelige data tyder faktisk på at bestanden har
vært i nedgang gjennom hele 1900 tallet, og at
fjellreven har forsvunnet fra flere fjellområder både
på 1960- tallet og så seint som på 1980-tallet.
 
Generalist i spesiell økologisk nisje
En mulig forklaring på at fjellreven i dag er truet i
norske høgfjell kan være grunnleggende trekk i dens
økologiske tilpasning. Som de fleste andre hundedyr
er fjellreven en generalist som kan nyttiggjøre seg de

Fjellreven – høgfjellssymbol
på randen av utryddelse

Av Arild Landa, Olav Strand, Roy Andersen,
John Linnell og Nina Eide, Norsk institutt for naturforskning

Fjellreven er Nordens mest truede
pattedyr og står på randen av total
utryddelse. Det er trolig mindre enn
50 voksne individer tilbake i Norge
og situasjonen er nesten like
dramatisk i Sverige. I Finland er det
færre enn 10 individer tilbake.
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fleste typer føde. Alt fra rester av kadavre, smågnagere,
hare og fugl til etterlatenskaper fra mennesker står på
matseddelen. Denne allsidigheten finner vi også igjen i
den globale utbredelsen, og vi kan dele inn fjellreven i to
hovednisjer Den ene økologiske tilpasningen er i
polarområder med stabil tilgang på føde, som for
eksempel i kyststrøkene på Grønland, Svalbard og
enkelte steder i Finnmark. Den andre varianten er
tilpasset forhold med variabel og ujevn tilgang på føde og
det er denne varianten vi finner i tundraområder og i
høgfjellet hos oss.

Fjellrev i høgfjellet får kun fram unger i år med god
tilgang på smågnagere. I gode smågnagerår fødes til
gjengjeld store kull. Det høyeste antallet som er registrert
er 16 valper i ett kull, mens 10-12 valper i kullet er mer
vanlig. I år med lite smågnagere får ”innlandsrever”
sjeldent fram valper og i slike år overlever revene på
rester av døde reinsdyr og det de ellers kan finne. Den
variable mattilgangen gir høg dødelighet spesielt på
valper og bestanden svinger sterkt i antall i takt med
variasjonen i smågnagerbestandene. Fjellrever som lever i
høgfjell behøver relativt store leveområder for å finne nok
føde. I Snøhettaområdet ble det registrert leveområder på
mellom 17 og 62 kvadratkilometer. Fjellrevbestander i
høgfjellet må derfor være av en viss størrelse for at
mange nok individer skal overleve til neste topp i
smågnagerbestanden. Dersom smågnagertopper uteblir
og bestanden blir for liten kan dette ha kritisk betydning.
I 2002 var det et toppår for smågnagere i store deler av
Sør-Norge, men hvor det trolig var for få fjellrever tilbake
til at det ble ynglinger. Den tidsmessige og rommelige
variasjonen i smågnagertoppene er derfor trolig av stor
viktighet for fjellrevens overlevelse og reproduksjon.

Rødrev til besvær
Hvorfor kan ikke fjellreven som jo er en generalist flytte
ned i lavlandet og utnytte det rikere mattilbudet som
finnes der? Det stikk motsatte har skjedd –
yngleregistreringer viser at fjellreven har flyttet oppover i
fjellet og årsaken er trolig rødrevens ekspansjon i fjellet.
Når rødreven flytter opp i høgfjellet må det bare bety at
mattilbudet er så bra at også den kan leve der. Men de to
artene overlapper så mye i størrelse og diet at side om
side kan de ikke leve. Det er vist at den mindre fjellreven
taper i konfrontasjon med den tilpasningsdyktige
rødreven. I Sverige er det vist at fjellreven flytter ut og
fortrenges når rødreven flytter inn og at rødreven dreper
fjellrevvalper. I Norge og Sverige er det mange eksempler
på at rødreven nå yngler der det tidligere var fjellrev. Det
er dessverre ikke tilgang på systematiske data som viser
endringene i fjellrev og rødrevbestanden i forrige
århundre, men fjellfolk sier at det i dag er mer rødrev i
høgfjellet enn tidligere. Hvor begge arter finnes kan
fjellreven med sin spesielle nisjetilpasning kun
utkonkurrere rødreven i områder med variabel og lite
mattilgang.

Større mattilgang i fjellet kan skyldes flere forhold. Et
forhold er at klimaet har blitt varmere og et varmere

klima gir større produksjon. Et annet forhold som ikke er
så mye diskutert, men som også kan være en
medvirkende årsak er at det har vært en økt menneskelig
bruk av fjellet. Det er en økt aktivitet i form av
hyttebygging, veier og anlegg i nesten alle fjellområder.
Det er en kjent sak at med menneskene flytter både
rødreven, kråke og ravn. Men årsaken til at rødreven har
økt sin utbredelse i fjellet kan også være knyttet til
forhold i skogområdene, slik at det i dag er en større
rødrevbestand og at flere rødrever er avhengige av å
trekke opp i fjellet og inn i, for dem, mindre egnede
leveområder.

Dårlige framtidsutsikter
Restbestandene av fjellrev vil trolig ikke overleve uten
hjelp som øker bestandsstørrelsen. Dersom en isolert
fjellrevbestand først har blitt veldig liten så forsterkes
sannsynligheten for at bestanden dør ut. Bestandens
naturlige dynamikk kan bli forstyrret blant annet gjennom
mindre flyt av individer (innvandring og utvandring),
problemer med å finne make under parringstiden eller
sosiale sammenbrudd. Man antar også at isolerte
bestander vil rammes av innavl over tid. Tilfeldige
hendelser får også svært stor betydning i små isolerte
bestander. Lokale fjellrevbestander i Sør-Norge er trolig
nå for fåtallige til å kunne hente seg opp igjen uten aktive
tiltak. Små og isolerte fjellrevbestander trenger aktiv
hjelp for å komme opp på en størrelse der de har større
levedyktighet. Oppdrett av fjellrev i fangenskap for så å
sette dem ut i fjellet igjen er et tiltak som forsøkes
utviklet i denne forbindelsen.

Avlsprosjektet
NINAs avlsprosjekt er et prosjekt som skal utvikle
metoder for avl av fjellrev i fangenskap. Prosjektet skal
også finne fram til metoder for utsetting av valper i
naturen på steder hvor fjellreven har forsvunnet eller er
fåtallig. Avlsdyrene er innfanget på vidt forskjellige
steder i Norge og representerer også en buffer mot tap av
genetisk variasjon.

NINA har satt i gang et forskningsprosjekt der vi
ønsker å få klarhet i om det i det hele tatt er mulig å avle
opp vill fjellrev i fangenskap og om det er mulig å sette
fjellrev som er født i fangenskap ut i høyfjellet igjen.
Dersom dette er vellykket, så kan utsetting være et aktuelt
tiltak som kan hjelpe små lokale fjellrevbestander. Ved å
redusere avstanden mellom isolerte bestander knytter man
også lokale bestander sammen igjen. Kontrollerte
parringer i fangeskap og planlagte utsettinger kan også
bidra til å redusere de negative effektene av innavl.

Fjellrevene i avlsprosjektet er pr dato oppstallet på tre
forskjellige steder. På to av stedene er avlsdyrene stallet i
ordinære farmsituasjoner i Asker og Trøndelag, men hvor
det er iverksatt særlige tiltak med tanke på å få til best
mulig trivsel for dyrene (store bur, variabelt underlag,
aktivitetsobjekter og skjul samt en tett og positiv
oppfølgning fra røkterne). Det er gjort på Langedrag hvor
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fjellrevene er satt i et naturlig miljø og i en ca. 10 da stor
innhegning.

Trivselen til dyrene og sikkerhet mot sykdom mv. står
hele tiden i fokus for prosjektet. Likeså holdes
oppstallingsmetode, fysisk plassering og behandling av
fjellrevene fortløpende under vurdering av
prosjektledelsen og prosjektets referansegruppe.
Referansegruppen er bredt sammensatt av Nordens
fremste eksperter innen fjellrevøkologi, veterinærmedisin,
avl i fangenskap, adferd/trivsel og reproduksjon.

Så snart et tilstrekkelig antall avlsdyr er sikret og vi får
et overskudd av valper vil vi gjøre forsøk på å sette valper
ut i fjellet. Dette vil vi gjøre ved en såkalt ”myk utsetting”
der valpene blir satt ut i egnede lokaliteter for fjellrev.
Fjellrevvalpenes atferd, overlevelse og overgang til det
naturlige livet vil bli kartlagt grundig. I denne tiden vil
valpene bli foret. Det vil være aktuelt å fortsette foringen
noen måneder framover. Utplasseringssted og evt. ekstra
tiltak som lokal ”kontroll” av rødrev vil baseres på
tilgjengelig kunnskap innhentet gjennom den pågående
forskningen på disse fagområdene både i Norge og
Sverige.
 
Rødrevbekjempelse

Bekjempelse av rødrev og støtteforing er tiltak som er
under utprøving både Sverige og Finland. Den samme
type tiltak er også under planlegging i Norge.
Registreringer har vist at rødreven har etablert seg i
lavereliggende fjellrevhi som tidligere var i bruk. I
Sverige er det vist at fjellreven noen steder er fortrengt
tilsvarende rødrevens krav til territorium.

 Årsakssammenhengen er ikke like tydelig alle steder.
Det finnes mange steder hvor fjellreven har blitt borte,
men der det ikke er registrert at rødreven har etablert seg i

tilsvarende nærhet eller der rødreven først har etablert seg
flere år etter at fjellreven har forlatt området. Foreløpige
resultater fra Sverige indikerer at fjerning av rødrev på
steder hvor den har fortrengt fjellrev kan resultere i at
fjellreven reetablerer seg. Dette gir dermed grunn til å
anta at rødreven kan være en viktig direkte faktor som
medvirker til at fjellreven mange steder har forsvunnet
eller er i ferd med å forsvinne.

Støtteforing
Det er som kjent god dokumentasjon for å si at fjellrevens
reproduksjon i stor grad påvirkes av tilgangen på mat. I
Sverige er det vist at støtteforing om vinteren og om
sommeren kan lede til økt bruk av hi, økt ungeproduksjon
og økt overlevelse for valpene fram til avvenning. Disse
resultatene indikerer at støtteforing kan være et aktuelt
tiltak for å hjelpe fjellreven, men det må da utføres på en
måte som ikke samtidig favoriserer rødreven eller
alternativt utføres i kombinasjon med bekjempelse av
rødrevbestanden i det aktuelle området. Resultater fra
Finland antyder at aktiv støtteforing resulterte i at vondt
ble til verre ved at rødreven etablerte seg i området.
 
Kunnskap om de langsiktige
effektene av tiltak mangler
Både bekjempelse av rødrev og støtteforing har så langt
vist kortsiktige positive småskala effekter i Sverige. Det
er imidlertid ikke vist hva som er effekten i en større
skala og over lang tid. Det er heller ikke godt å si hva
som vil skje når slike tiltak en dag eventuelt skal opphøre.
Derfor er det viktig at forskning og forvaltningstiltak som
utprøves er rettet mot mekanismer som har potensiale for
å medføre en større levedyktighet i bestanden.
Utfordringen framover blir derfor å finne ut hva effektene

KONKURRENT: Det er vist
at den mindre fjellreven

taper i konfrontasjon med
den tilpasningsdyktige

rødreven.
(Foto: Arild Landa)
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kan bli i større skala og over lang tid. I denne
sammenhengen legges det opp til et tett samarbeid
mellom de utøvende forskningsmiljøene i Finland,
Sverige og Norge. Siden både rødrev og fjellrev
opptrer i små tettheter blir det en utfordring å
designe disse eksperimentene på en måte som gir
robuste og statistisk holdbare estimater av effektene.

Nasjonalt overvåkningsprogram
Overvåking av fjellrevbestanden er den eneste måten
vi kan følge bestandens utvikling på over tid. Over-
våking av fjellrevhi har pågått i mer enn 30 år i
enkelte områder i Norge. I 2003 ble det på oppdrag
fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) startet et
nasjonalt overvåkingsprogram for fjellrev.
Programmet skal samle alle kjente hi-lokaliteter for
fjellrev i en felles nasjonal database. Norsk institutt
for naturforskning (NINA) har ansvar for
oppbygning, kvalitetssikring, oppdatering og
sammenstilling av resultatene i denne databasen.
Statens Naturoppsyn, SNO, har ansvaret for den
praktiske utførelsen av registrerings- og
kontrollvirksomheten. En gang i året overføres
resultatene til DNs Naturbase.

Samme hi gjennom århundrer
Overvåking av fjellrev foregår i hovedsak ved
kontroll av kjente fjellrevhi på sommerstid.
Fjellreven benytter ofte det samme hiet og et hi kan
til sammen ha vært i bruk i flere hundre år. Det gjør
det også lett å finne disse hiene i fjellet. Mange av

Område Reproduksjoner

1994-2003

Hardangervidda 0

Finse / Nordfjella 6

Jotunheimen 0

Reinheimen 0

Dovre 1

Knutshø 0

Forelhogna 0

Holtålen / Sylane 1*

Lierne 1

Børgefjell 22

Saltfjellet 8

Narvik 2

Dividalen 2

Alta 5

Tana 1

Nordkinn 0

Varanger 4

Tabell 1. Fjellrevynglinger
registrert siste 10 år i Norge

Vil du finne mer om forskningen og arbeidet
med fjellrev kan du logge deg inn på
www.fjellrev.no eller
http://nidaros.nina.no/fjellrev-start.htm

REDNING: Vil avl av fjellrev i fangenskap bidra til å redde
fjellreven? (Foto: Arild Landa)

hiene er utgravd i sand og moreneforekomster. Som
følge av gjentatt bruk og gjødsling med
ekskrementer, skiller hiene seg ut som grønne oaser i
fjellandskapet. Fjellreven kan også få valper i steinur
og blokkmark. Disse hiene er langt vanskeligere å
finne, og slike hi har ikke blitt registret like
systematisk som de mer ”typiske fjellrevhiene”. Nye
hi vil fortløpende bli lagt inn i databasen.

Hiet sjekkes grundig
Ved kontroll registreres det om det er/har vært
yngling av fjellrev ved hiet. Ved observasjon fra
avstand prøver man eventuelt også å få et overblikk
over antall levende unger. Døde eller rester av døde
valper samles eventuelt inn. I tillegg samler man inn
ekskrementer for å bestemmelse arten (fjellrev eller
rødrev) og gjennomføre genetikkanalyser. Ettersom
rødreven har overtatt flere fjellrev-hi i den lavalpine
sone de siste tiårene, er det også viktig å følge med
denne utviklingen.
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Fakta om fjellreven

Fjellreven blir kjønnsmoden som 1–åring, men får
vanligvis ikke valper før de er 2-3 år gamle.
Gjennomsnittlig levealder i innlandsområder er 4-5 år,
mens den gjennomsnittlige levealderen er høyere i
kystområder 6-8 år (data fra Svalbard).

●  Fjellreven i høyfjellet i Fennoskandia er tilpasset å få
fram store valpekull i år med mye smågnagere og som
vanligvis opptrer hvert 4-5 år.

●  Rekorden er 16 valper i ett kull, men gjennomsnittet
er 6,3

●  Dødeligheten til valpene er ekstremt høy og så
mange som 80% dør i løpet av det første leveåret.

●  Fjellrev som lever i områder med mer stabil tilgang
på føde som i kystområder på Svalbard føder færre
valper pr kull, men de får til gjengjeld fram valper hvert
år (gjennomsnitt 4,2).

●  Fjellrever som lever i næringsrike områder som for
eksempel ved fuglefjell med en konsentrert tilgang på
mat har små leveområder (noen få kvadratkilometer).

Latinsk navn: Alopex lagopus

●  Parringen skjer i mars/april og tispa går drektig i vel
52-54 døgn. Ungene blir født i blinde og veier 40-50
gram. Først når de er 2-4 uker gamle begynner de å
oppdage verden utenfor hiet.

●  Størrelse: 3-6 kg.

●  Fjellreven finnes i to fargevarianter, hvit og blå og
begge skifter pels to ganger i året. Om sommeren er
den hvite varianten brun på oversiden og gulhvit under.
Den blå fargevarianten er sjokoladebrun om sommeren.

●  Vinterpelsen til fjellreven er hele 200% tykkere enn
sommerpelsen og har en ekstremt god isolasjonsevne
som er den høyeste som er målt hos noe pattedyr.

●  Som regel lever fjellrevene i par og som forsvarer et
territorium. Både hannen og hunnen deltar i
ungeoppfostringen og vanligvis er det kun valper fra
årets kull som får oppholde seg i territoriet. Men den
sosiale sammensettingen varierer med tilgangen på
føde og under gode betingelser kan flere par yngle
innenfor det samme området.

Jegeransvar: Sikker og
human jakt, trygge

skuddsituasjoner og
omtanke for andre jegere
gir gode jaktopplevelser

(Se også www.dirnat.no)Foto: John Erling Skåtan, fra boka «Jakt på villrein»


