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Vinteren 2001-2002 levde jeg sammen med en liten
gruppe jegere i Transbaikal. De tilhører en
urbefolkning som kalles evenker og som befolker et
stort område i Øst-Sibir. Fram til Sovjet-
kommunismens ekspansjon i de sibirske villmarker
på 1950- og 60-tallet levde ennå mange evenker i
isolerte jegersamfunn i fjelltaigaen. De jaktet vilt i
skogene og holdt små flokker av tamrein. Men
kommunistene konfiskerte tamreinen og evenkene
ble tvunget til å bo i landsbyer og arbeide på de
kollektive reinsdyrfarmene, og ungene måtte gå på
skolen. Offisielt finnes det nå ingen som lever på den

opprinnelige måten. Men fjelltaigaen er enorm i
utstrekning og terrenget vanskelig framkommelig.
Gjennom samarbeid med norske og russiske
arkeologer fikk jeg mulighet til å delta på to
sommerekspedisjoner der vi besøkte en gruppe
evenker som ennå levde på tradisjonelt vis i
villmarka, utenfor det offisielle Russland. Så ble jeg
invitert til å tilbringe en vinter sammen med
evenkene. Nedenstående beretninger bygger på egne
opplevelser og notater fra denne minnerike tiden. Jeg
vil spesielt takke Ole Grøn ved Norsk Institutt for
Kulturminneforskning, som inviterte meg til å delta i
hans studier i Sibir. Og som alltid har NINA vært
velvillig innstilt til mine mange prosjekter på
”sidelinjen”.

Villmarksliv blant rein 
Tekst og foto: Nils Røv,
Norsk Institutt for Naturforskning
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 sdyrjegere i Øst-Sibir
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– En frostklar vinterdag
La oss tenke oss en frostklar vinterdag i den
østsibirske fjelltaigaen. En lav februarsol kaster sin
glans gjennom den glisne lerkeskogen. Den totale
stillheten blir brutt av et klagende skrik av en
svartspett som har latt seg inspirere av formiddagens
varmende solstråler. I et åpent myrlendt landskap
ligger en islagt innsjø. En virvel av frostrøyk stiger
opp fra et bunnløst parti med rå fuktighet i den ellers
tilfrosne naturen. Slik er det i permafrostens land.
Vatnet som har ligget i sumpmarkene siden
sommerens regn er fanget mellom den evige telen i
bakken og den isolerende torvmyra i overflata.
Derfor kan en når som helst treffe åpent vann, selv
om gradstokken jevnt ligger på førti minus. Langs

myrdraget er den sparsomme vegetasjonen dekt av
rimfrost som glitrer i solstrålene som opplyser
vinterlandet.

Brått høres den knirkende lyden av løpende
dyreføtter; en rytmisk knusktørr melodi. En rekke
reinsdyr kommer til syne, to og to sammen med
sleder bak. Først i rekken løper to prektige bukker;
den ene helt kvit med et praktfullt gevir på det
løftede hodet. I en oppmerksom stilling på den lette
førersleden sitter en høyreist mannsperson i en svær
hvit skinnlue, og gevær over skuldrene. Fastbundet
til sleden bak løper to andre reinsdyr, jevnbyrdige
simler som trekker en noe bredere slede med
oppakning. Bak disse igjen, ennå to reinsdyr med
sleder osv., til sammen seks sleder med 12 kjørerein.
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To menn og en ung kvinne kjører hver sine sleder. I
en tett klynge ved siden av løper en gruppe årskalver,
og fastbundet bak den siste sleden en voksen simle
uten slede. To lettbeinte spisshunder følger også
med. Det går unna i raskt trav. Som en bølgende
slange runder følget en utstikkende odde og setter
kursen mot et tilfrosset vassdrag som munner ut i
innsjøen, med lerkeskog omkring. Så, etter et par
kilometer, tar følget brått av og kjører inn i skogen
mot et furubevokst høydedrag. Som på et signal blir
det full stopp. Mennene stiger av, henger fra seg
geværene, tar fram en eske billige russiske sigaretter
og tenner seg hver sin røyk. De tar noen lange drag
mens de ser seg omkring og veksler noen få lavmelte
ord. Den unge jenta er allerede i gang med å løse
kjørereinene fra sledene og pakke opp utstyret.
Reinsdyra slippes fri og begynner straks å grave seg
gjennom snøen etter mat. Men noen er så trøtte etter
den lange kjøreturen at de blir bare stående, eller de
legger seg rett ned. Også hundene trenger kvile. De
krøller seg sammen i snøen og legger seg til å sove.

På denne tiden av året
har villreinen trukket ned i låglandet. I dalene er
snødybden bare 10-15 cm, og reinen graver seg lett
ned til den rike lavvegetasjon. Vinteren er en god tid
for dyra. De slipper kampen mot myggsvermene, og
kan streife omkring i småflokker i skogen, oftest
bare 2-3 dyr sammen, sjelden så mye som 6-8 dyr.
Som all villrein, er også disse dyra stadig på

vandring. Her i ødemarkene er bestandene av de
store rovdyra på et naturlig nivå. Derfor er villreinen
ekstra vaktsom. Det er ulveflokkene som er den
største trusselen. I liene mot fjellet der laussnøen
ligger dyp, er dyra ekstra sårbare. Reinskadavrene
som ligger igjen i ulveflokkenes spor vitner om dette.
Men det er ikke bare ulven som forfølger villreinen i
vinterlandet. Siden uminnelige tider har også det
jagende mennesket jaktet reinsdyr i taigaen.

Uten å veksle et ord
går mennene i vårt følge raskt i gang med å hugge
teltstenger og hente ved. Det går ikke lang tid før et
stort telt er reist. Bunnen dekkes med et tykt lag
”slanik”, kvister av en slags buskfuru med ekstra
lange myke nåler. Over det hele legges reinskinn.
Kjøkkenutstyr og ovn settes på plass. Utenfor
brenner allerede et flammende bål og en kjele er satt
over varmen. Snart serveres glovarm te. Etterpå
fortsetter mennene å hugge ved. Natta blir kald, men
så lenge det er ved i skogen kommer ingen til å fryse.
En røy og et par jerper som er skutt under sledeturen
blir tilberedt og satt til livs med glupende appetitt.
Men utpå kvelden blir det servert ”kjøtt”; av villrein
eller annet storvilt (elg, hjort eller moskushjort). Selv

DEN FØRSTE SNØEN har lagt seg i Kodarfjella. 120 km
bak disse fjella ligger evenkenes leir. Der inne har et lite
jegersamfunn greid å opprettholde sin tradisjonelle
livsform uavhengig av russerne.
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EN LANG VINTER går mot slutten i evenkenes land.

Deres jaktterritorium er rikt på vilt og fisk, og ennå har
de kunnet utnytte denne naturen selv. Men nå rykker

russiske jakt- og fiskeekspedisjoner
gradvis inn i villmarka.

VÅR: Det er vår i
fjelltaigaen. Skogene
våkner gradvis til live, men
trekkfuglene har ennå ikke
kommet.

om evenk-jegerne gjennom året spiser store mengder
skogsfugl, ender, ekorn og ikke minst fisk, blir ikke
slik mat regnet som fullverdig kost. Om en skal
overleve i taigaen, sier de, er det helt nødvendig med
kjøtt. Evenkene forakter de brødspisende russerne.
Brød er som luft og fisk er som vann, får vi forklart.
Og ender som flyter på vannet kommer i samme
gruppe som fisk.

Nå er det villreinen
som opptar alles oppmerksomhet. Under sledeturen
ble alle spor av kryssende dyr nøye registrert og
kommentert. Antall dyr, deres alder og kjønn,
trekkretning og sporenes alder var viktig
informasjon når morgendagens jakt skulle
planlegges. Tidlig neste morgen blir kjørereinene
sporet opp og bundet ved leiren. Så drikkes te
sammen med restene etter kveldens kjøttmat. Etterpå
blir sledene gjort klare, og geværer og ammunisjon
sjekket. Som vanlig er det spørsmål om hvem som
skal ta med det tunge storviltgeværet med
heimstøpte blykuler. Hundene blir bundet, noe de
alltid misliker sterkt. Evenkene bruker aldri hund når
de jakter villrein. Hundene lever tett sammen med
tamreinen. Derfor blir de opplært til aldri å oppfatte
rein som et byttedyr. Når alt er klart, går jegerne inn
i teltet igjen og drikker enda et par kopper glovarm
te. Det blir ikke sagt et ord. Alle tenker på den
forestående jakta. Brått reiser mennene seg og går
raskt ut til kjørereinene som ventet utenfor. Jakta har
begynt. Evenkene tar aldri farvel når de drar av

gårde, selv om de skal være borte på ukevis. Å ta
farvel regnes som et dårlig ønske. Det kan bety at en
ikke vil se hverandre igjen.

Er det lite snø
kan evenkene foretrekke å ri i stedet for å kjøre med
rein. De store kastratbukkene er kraftige dyr som
med letthet kan bære en voksen mann. I fjellskogen
kan det noen ganger være så mye snø at det er bedre
å gå på ski enn å bruke rein. Ofte tar de derfor med
et par ski på sledene, men de kan også starte på ski
direkte fra leiren. Med mye dyp laussnø er en dags
jakttur på ski ingen lett oppgave. Evenkenes ski er
korte og brede med brett både foran og bak. Under
skiene er det festet leggskinn av elg med hårene
vendt bakover. Er det er kaldt bruker de alltid
skinnsko, en slags mokasiner av garvet reinskinn.
Disse bindes til skienes tå-bindinger med
skinnreimer. Skienes konstruksjon og måten de
brukes på minner mye om truger. Skistaver brukes
vanligvis ikke, men i bratte motbakker og ved
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unnakjøringer kan jegerne bryte seg ned en lang stav
å støtte seg på. Skiene har god bæreevne i dyp snø.
En kan gå opp motbakkene og renne nedover, og
samtidig ha hendene fri til geværet. Men noen
kunststykker i skibakken er det ikke mulig å
gjennomføre. Likevel ble det med beundring fortalt
hvordan ”den gamle” foretok de mest vågale
utforkjøringer i sin ungdom.

Å jakte villreinen
er alltid uforutsigbart og vanskelig. Når en sporer
dyra blir de lett skremt og vanskelig å innhente igjen.
Strategien er å komme på skuddhold uten å bli
oppdaget. Å ta hensyn til vindretningen er viktig.
Når en fikk kontakt med flokken, ble kjøre- eller
ridereinen vanligvis bundet opp og snikjakten
foregikk til fots eller på ski. De ble også fortalt at en
kunne nærme seg villreinen ved å gå tett sammen
med en tamrein. Da måtte en passe på at villreinen
ikke fikk lukt av jegeren. I den tiden evenkene jaktet
med pil og bue, var trolig en slik strategi av større
betydning. Bruk av tam rein som lokkedyr eller for å
komme seg nærmere de ville dyra, antas å være en
årsak til at reinen opprinnelig ble temmet.

Ofte ble flere dyr skutt samtidig. Da ble dyra
slaktet på en enkel feltmessig måte, og mesteparten
av kjøttet lagret på stedet. Dagen etterpå dro så
jegerne tilbake med slede- eller kløvdyr for å hente
jaktbyttet. På den måten kunne en jakte opptil 3-4

mil unna leiren, og samtidig ha muligheter til
effektivt å ta hånd om jaktbyttet.

Evenkenes tamrein
vokser opp sammen med menneskene, og føler seg
trygge ved deres boplasser. De er vanligvis lett å
fange inn og kommer ofte inn til leiren av seg selv.
Om sommeren brenner evenkene røykbål mot
insektplagen. Da kommer alltid reinsflokken til leiren
om morgenen og står i røyken gjennom dagen. I
vinterhalvåret derimot er dyrene mer uavhengige av
leiren og kan streife milevidt i skogene. Med 2-3
dagers mellomrom blir de samlet sammen og brakt
inn til leiren der de får de salt og blir bundet opp
noen timer. Da kan det være arbeidsomt å holde
kontroll på dyra, særlig om høsten før snøen kommer.
Når det er god sporsnø er det lettere å finne dyra. På
jaktturer før snøen kommer bruker evenkene å henge
trestokker i tau under halsen på dyra før de slippes på
beite gjennom natta. Med et slikt handikap drar de
sjeldent langt av gårde.

MIDTVINTER i evenkenes leir. Temperaturen ligger jevnt
på minus førti, men så lenge det finnes ved i skogene
kommer ingen til å fryse. I vinterhalvåret samles
reinsdyra et par ganger i uka. Da får de litt salt og
bindes opp noen timer før de slippes på beite igjen.
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Ofte kunne det gå lang tid
uten vellykket jakt. Så lenge en hadde rikelig med
kjøtt på oppbevaringsplattformen var det liten
interesse for å jakte. Det ble aldri lagt vekt på å
skaffe noe forråd av kjøtt som kunne vare flere
måneder. Dersom det var lite kjøtt igjen økte
jaktmotivasjonen. Men noen ganger gikk det dårlig
med jakta og matlagret kunne ta slutt. Da ble det
spørsmål om hva som var årsaken. Spesielt viktig for
jaktlykken var det å ha et godt forhold til naturens
ånder og de magiske kreftene. Derfor måtte vi alltid

LANGTUR: Kløver og
ridesadler gjøres klar til

langtur. Markedet ligger i
Perevoz 200 km unna, og
reisen kan komme til å ta

et par uker.

passe på å overholde de mange tabuer som var
forbundet både med jakta og det daglige livet.
Særlig var det mangt en måtte passe på ved slakting
og tilberedning av jaktbyttet. Både villrein og sobel
var gjenstand for spesielle ritualer. Vi måtte vise
respekt for dyrets ånd som levde videre selv om de
enkelte dyr ble drept. Da kunne vi møte igjen de
samme dyra neste år.

Likevel kunne jakta bli dårlig og faren på
kjøttmangel overhengende. Utpå våren ble vi en
gang nødt til å leve på hundemat i flere dager, dvs.

KLARGJØRING: Sledene
er pakket og vi gjør oss
klare til en ukes jakttur

etter villreinen.
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spise gammelt og halvt bedervet kjøtt av moskushjort
som var lagt til side for hundene. Da var gode råd
dyre. Det ble ofret ekstra gode saker til ilden, for
eksempel sukker eller fett eller annen god og
næringsrik mat. Vodka var en god offergave, men
slike varer var (heldigvis) en sjeldenhet.

Nå foreslo den gamle at geværene og alt utstyr som
skulle brukes under jakta skulle ”røykes”, dvs.
bringes over åpen ild for å renses. Det ble gjort med
grundighet og stort alvor. Neste dag var jakten
vellykket. To store reinsdyr ble brakt fram til leiren
og det ble holdt festmåltid med blodmat og
beinmarg, lever, nyrer andre delikate retter. Det ble
også nå lagt stor vekt på å gjennomføre de
nødvendige ritualer. Blant annet skulle dyrenes
hoder, bein og knokler omhyggelig tas vare på og
legges på plattform bygget til formålet mellom to
trær. Hundene måtte for all del ikke få tilgang til
reinsdyrenes bein. Beina måtte få hvile på
plattformen inntil dyret ånd hadde forlatt de jordiske
levninger. På liknende måte ble ritualene for sobel
og bjørn gjennomført, tidligere også for døde
mennesker.

Det ble felt 20-30 reinsdyr
i løpet vinterhalvåret. Evenkene jaktet på reinen så
lenge den oppholdt seg i låglandet, fram til
kalvingstida i mai. Da ble det etter hvert bedre tider
og vi var ikke lenger så avhengig av reinsdyrkjøtt.
Evenkene levde nå det gode liv i vårsola, med
reinsdyrmelk, bjørkesaft og vill gressløk. Og når
snøen smeltet på de vidstrakte myrene kunne vi
plukke overvintrende tranebær som var ekstra
smakfulle etter vinterfrosten. I elver og vann svømte
flokker av ender og på den nærmeste tiurleiken var
vårspillet i full gang. Her ble det skutt et tjuetalls
tiurer hver vår uten at dette tilsynelatende hadde noen
betydning for bestanden. Det ble også satt fiskegarn i
elvene og kostholdet ble mer mangfoldig.

Fram til midten av juni
var det fine dager med sol og varme, men ennå ingen
myggplage. Det som var igjen av reinskjøtt måtte tas
godt vare på. Ute på myra ble det øverste moselaget
fjernet slik at en kom ned på den frosne bakken.
Kjøttstykkene ble så fordelt utover det islagte
underlaget og dekt over med torvmose. Men etter
noen dager måtte kjøttet tas opp til lufting. Da ble
alltid noen satt til å holde vakt over kjøttet. For nå
hadde svermer med glinsende spyfluer våknet av
vinterdvalen. Vaktposten stod klar med en
bjørkekvist og jaget fluene vekk fra godsakene. Men
når dagtemperaturen kom over tjue varmegrader var
det ikke lett å bevare ferskkjøttet. Da var det enklere
ved sommerleiren. Her hadde evenkene gravd ut en
dyp kjeller i en sandbanke der temperaturen holdt
null grader gjennom sommeren på grunn av den
evige is i bakken. Var en så heldig å felle en elg eller
en hjort, var det således gode muligheter til å
oppbevare ferskkjøtt også i sommerhalvåret. Men
oftest måtte en ta til takke med fisk og annenrangs
føde. Likevel var det et høydepunkt når de første
blåbærene ble modne. Hva er vel bedre enn fersk
reinsdyrmelk med nyplukkede blåbær, etter å ha levd
på kjøttmat gjennom en lang vinter?

I gammel tid
jaktet evenkenes mongolske forfedre på de viltrike
steppene i det sentralasiatiske høglandet. Her streifet
store flokker av bison, ullhåret nesehorn og mammut

SLAKTING: Villreinen er skutt og blir slaktet etter et
nøye fastlagt mønster. Evenkene tapper ikke blodet av
dyret etter det er blitt skutt, men det som kan samles
opp i dyrets bukhule blir tatt vare på. Magesekken blir
gjerne brukt til dette formålet.

DELIKATESSE: Evenkene vil helst ikke innrømme at de
spiser store mengder fisk gjennom året. Men røye blir
alltid regnet som en delikatesse.



67

2 0 0 4

foruten antiloper og hjortedyr, ja til og med struts.
Arkeologiske funn vitner om et jegerfolk som bodde
her allerede for 40 tusen år siden. Mye tyder på at
noen ”overvintret” på disse kalde forblåste steppene
under hele siste istid. Andre gav seg på vandring
østover, krysset Beringstredet og befolket Amerika.
Andre trengte vest- og nordover og ble forfedrene til
de mange folkeslag som fram til nyere tid har
befolket den enorme taigaen, steppene og den
arktiske tundraen i Sibir.

Det er en gåte
hvorfor ”megafaunaen” (de store pattedyrene) ble
borte fra de sibirske steppene. Og ikke minst er det
et åpent spørsmål hvilken rolle de stadig mer
effektive jegerne spilte i dette dramaet. Etter istiden
var den økologiske situasjonen forandret. Hjordene
med beitende bison og andre store pattedyr på de
gresskledde steppene var borte. Klimaet ble varmere
og andre arter dominerte. Evenkene utviklet en
jegerkultur basert på andre forutsetninger, men
fortsatt var de frodige steppenes viltrikdom
grunnlaget for deres eksistens. I løpet av de seinere
par tusen år ble imidlertid evenkene fordrevet fra
sine opprinnelige leveområder i steppelandets
frodige elvedaler, av mongolske rytterfolk som
trengte inn fra syd. Evenkene måtte flytte inn i

skogene lenger nord og spesialisere seg på å jakte
villrein og andre av taigaens dyr, mens de
mongolske nomadene okkuperte steppene med sine
hester og kameler og svære hjorder av beitende
kveg, sauer og geiter.

Kanskje utgjorde kontakten med beitenomadene
en kulturell bakgrunn for at evenkene begynte å
bruke tamrein, som trekkdyr og til kløv- og ridedyr,
og for å skaffe melk. Bruk av tamrein gjorde det
mulig å drive et effektivt vekselbruk av naturen. Det
ble enkelt å flytte mellom ulike boplasser gjennom
året og å transportere jaktbyttet til leiren. De utviklet
en halvnomadisk livsform som skulle vise seg å
være særdeles livskraftig.

Under mitt opphold blant evenkene kunne tankene
mine vandre tilbake til samenes forfedre. De som en
gang vandret omkring i finnmarkenes skoger og
fjellvidder med sine små flokker tamrein. Deres
levevis den gang var jakten på den ville reinen og en
sesongmessig utnyttelse av naturens mangfoldige
goder.

KALVING: Det er kalvingstid. Julia har alltid full oversikt over
reinsflokken. Et tjuetalls simler har kalvet og skal melkes
annenhver dag. Da må kalvene bindes på forhånd så de ikke kan
suge mora i en periode.
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Dette er ei bok som favner vidt. Her er både fortid
og nåtid, biologi og jakt, trusler, forvaltning og
kultur.Til sammen gir dette et spennende bilde av
mange tusen års sameksistens mellom rein og
menneske, og et gløtt inn i framtida. Den rike
miksen betyr også at selv garvede villreinjegere vil
finne noe nytt og overraskende. Visste du for
eksempel at den tykke vinterpelsen gjør at dyrene
kan ligge på snøen uten at den smelter og gjør
pelsen våt? Eller at mange reinsdyr er så
næringsmessig stresset om våren at de spiser
uvanlige næringsemner som smågnagere og
fugleegg?

Ut på jakt
Det er noe helt spesielt med villreinen. Og det er noe
helt spesielt med jakta, langt inne på nakne
høyfjellet. Når du står med slaktekniven i handa en
dagsmarsj fra nærmeste vei, er du virkelig «der
villmarka suser». Samtidig er det selvfølgelig greit å
vite hva du skal gjøre med kniven. Boka tar hensyn
til at interessen for denne jakta fører stadig nye
jegere til fjells. Her er blant annet
«Førstegangsjegerens ABC», og instruktive avsnitt
om slakting. Villreinjakta gir ofte svært kontrollerte
skuddsituasjoner, bare man holder hodet kaldt.
Forfatterne peker likevel på noen fallgruver, ikke

Villreinjakt er en utfordring. Kunnskap om
villreinens biologi og atferd er én viktig
forutsetning for å lykkes. Forfatterne Kjetil
Bevanger og Per Jordhøy har inngående
kjennskap til villreinen etter mange års
arbeid med de fantastiske reinsdyra. Det
bærer boka «Villrein - fjellets nomade»
preg av. Ikke gjennom fagtung
oppramsing, men tvert imot gjennom at
forfatterne har innsikt til å formidle det
viktige på en svært lesbar måte.

Av Svein Sæter

Nytt standardverk om villrein
– på norsk og engelsk

minst skyting i uvante vinkler. Dagens jegere har
mulighet til å søke jaktkort i de fleste av våre 23
villreinområder, som alle omtales i boka. Alle
områdene ligger i Sør-Norge, og har til sammen
rundt 30.000 vinterdyr (etter jakta).

Mulig for alle
Tradisjonelt har det vært fjellbønder og noen
spesialinteresserte byfolk og utlendinger som har
sverget til villreinjakta. I dag er situasjonen endret,
og det er ingen ting i veien for at den som ønsker det
kan få jakte villrein. Og de som har opplevd en
vellykket jakt vil aldri glemme det, de vil temmelig
sikkert søke etter samme intense opplevelsen senere
år etter år. «Villrein - fjellets nomade» vil garantert
gi deg intense opplevelser, enten teksten beriker deg
rent faglig eller du lar deg fascinere og inspirere av
de fantastiske bildene.

Forfattere: Kjetil Bevanger og Per Jordhøy
Norsk tittel: «Villrein – fjellets nomade»
Engelsk tittel: «Reindeer – the mountain nomad»
Forlag: Naturforlaget
Format: 21 x 28 cm
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Helseovervåkningsprogrammet for hjortevilt (HOP):

Bruddskader og andre traumer
hyppigste dødsårsak
Bruddskader, skader som følge av fall, slåssing eller av at dyr av
ulike årsaker blir hengende fast, er den klart hyppigste dødsårsaken
blant de dyr som årlig rapporteres til Helseovervåkningsprosjektet
for hjortevilt (HOP). Nest vanligst er avmagring.

Seksjon for vilthelse ved Veterinærinstituttet i Oslo
er landets eneste spesialenhet for generell
undersøkelse og overvåking av sjukdommer hos
viltlevende dyr og vilt i oppdrett. Siden seksjonen
ble etablert på 1960-tallet, er det undersøkt ca.
45.000 dyr/prøver fra ville dyr. Seksjonen har fire
fast ansatte.

I tillegg til undersøkelse av selvdøde/avliva ville dyr
og vilt i oppdrett, driver Seksjon for vilthelse ulike
forskningsprosjekter knyttet til sjukdom og
miljøgiftbelastning hos viltlevende dyr. Av faste
prosjekter inngår et nasjonalt
helseovervåkingsprogram for elg, hjort, rådyr og
villrein (HOP).

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

Vi kan nås på tlf: 23 21 63 53 eller
E-post: vilt@vetinst.no

Dette er Seksjonen
for vilthelse

Innrapporteringer i 2003
Alt fallvilt av hjortevilt, med unntak av trafikkdrepte
dyr, skal rapporteres til HOP. I 2003 meldte HOP-
kommunene inn til sammen 341 hjortedyr; 190 elg
(56%), 89 hjort (26%), 57 rådyr (17%) og 5 villrein
(1,5%). Det er noe færre enn for 2002, da 379 dyr
ble meldt inn. Fra 46 av kommunene kom det inn
rapporter om fallvilt, og den kommunen som meldte
om flest, hadde 25 tilfeller (Gaular). Elg ble meldt
fra 38 av kommunene, rådyr fra 18, hjort fra 15 og
villrein fra to kommuner. Villrein blir det sjelden
funnet kadaver av, og HOP-kommunene er heller
ikke plukket ut spesielt med tanke på å dekke
villrein. Derfor må villreinhelsa i større grad
overvåkes ved systematiske innsamlinger.

Overvekt av hunndyr
Av de innrapporterte dyra var 59% hunndyr, 31%
hanndyr og 10% av ukjent kjønn.
Alderssammensetningen var 23% speddyr og kalv,
17% var ungdyr på ett til to år, 59% var voksne,
mens 1% ikke hadde alder oppgitt. Kondisjon/hold
var oppgitt for 265 dyr; 39% var i dårlig hold, 34% i
middels, og 27% i godt hold.

Dødsårsaker/diagnoser
Det er vist en oversikt over hoveddiagnoser (død-/
sjukdomsårsak) hos de innrapporterte dyra i Tabell
1. Nesten 30% av dyra var avliva pga. skaden eller
sjukdommen, mens i 15 tilfeller var det stilt en
diagnose på dyr som var felt under jakt, slik at det
unormale forholdet kan betraktes som et tilfeldig
funn. Hos en fjerdedel av dyra ble det ikke stilt noen
diagnose, i vel halvparten av disse tilfellene fordi
kadaveret var for råttent og uegna for undersøkelse,

mens 1/3 ikke ble undersøkt av andre årsaker, og 1/6
ikke hadde unormale funn.

Den vanligste dødsårsaken var, som tidligere år,
ulike former for mekanisk skade (traume), inkludert
beinbrudd, som utgjorde 27% av alle innmeldte dyr i

Av Atle Lillehaug, Seksjon for vilthelse,
Veterinærinstituttet Oslo
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2003. Traume omfatter ulike former for skade som

følge av fall, slåssing og dyr som henger seg fast (12
dyr). Trafikkdrepte dyr meldes normalt ikke inn.
Men i tilfeller der det har vært påkjørsler det ikke er
meldt fra om – eller når dyr ikke er drept i
sammenstøtet men løper videre med dødelig skade
– så kan dyrene finnes på et seinere tidspunkt og
annet sted. De blir da meldt inn med diagnose
traume eller brudd.

Avmagring og drukning
Den nest vanligste diagnosen i 2003 var avmagring,
hos 14% av dyra. Diagnosen var dobbelt så vanlig på
kalv og ungdyr som på voksne. Avmagring var
vanligste diagnose hos rådyr (30%), mens bare én
hjort var meldt inn med denne diagnosen. Dette
skiller seg klart fra 2002, da hver tredje hjort i
materialet var avmagret.

Drukning ble meldt som vanligste dødsårsak hos
hjort (27 dyr, 30%), mens bare tre elg og to rådyr ble
meldt som sannsynlig drukna. Halvparten av de
drukna hjortene ble funnet i Gaular kommune i løpet
av september og oktober, og det settes i sammenheng
med kraftig oppgang av elver etter sterk nedbør.
Skuddskader ble funnet på 26 dyr (7,6%), med størst
andel på hjort. Tre hjort ble funnet med skuddskader
på tider av året det ikke er jakt.

6 % rovdyrdrepte
Totalt ble det registrert 6% rovdyrdrepte hjortedyr i
2003. Omlag 1/3 av disse var elgkalver tatt av ulv i
juni og juli i Trysil kommune. Vel halvparten var
voksne rådyr, der de fleste var drept i perioden
desember – mars. Gaupa ble oppgitt som årsak i de
aller fleste tilfellene, mens hund ble satt i
sammenheng med de øvrige. Gaupa synes å være
mest aktiv på Østlandet og i Trøndelag, men det er
også meldt gaupedrept rådyr fra Sørlandet.
Rovdyrdrap var en av de vanligste dødsårsakene hos
rådyr (19%).

Ulike betennelsestilstander (infeksjoner) ble
diagnostisert hos 4,4% av dyra. De fleste er meldt
hos elg, og i tillegg til betennelse i forbindelse med
sår/skader, er det meldt om leddbetennelse,
lungebetennelser og bukhinnebetennelse. Svulster
ble meldt som hoveddiagnose hos fem elg, og fire av
disse hadde fibropapillomer i huden. Denne lidelsen
er omtalt nærmere i en egen artikkel i dette bladet.
To hjortekoller og ei elgku hadde skader i
forbindelse med fødsel (børframfall, skader i
fødselsvegene). To elg hadde gulsott (ikterus) av
ukjent årsak.

I tillegg var det til sammen åtte dyr som hadde
meldt hoveddiagnoser som ikke kan systematiseres i
de diagnosegruppene som er beskrevet over. Her
finnes bl.a. grå stær (katarakt), unormal tannslitasje
og forvokste klauver.

Etter en innledende prøveperiode har Helseover-
våkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) vært i
ordinær drift fra år 2000. Formålet med HOP er å
skaffe kunnskap om helsestatus hos norsk hjortevilt,
og det viktigste redskapet er registrering av sjukdom
og dødsårsaker hos hjortevilt i utvalgte HOP-
kommuner. I HOP inngår også undersøkelse av alt
hjortevilt fra hele landet som sendes inn til
undersøkelse ved Veterinærinstituttet. I tillegg
gjennomføres det forskningsprosjekter i regi av HOP,
som i stor grad er basert på prøvemateriale som
jegere blir bedt om å sende inn i forbindelse med
jakta. Denne artikkelen oppsummerer sjukdoms-
rapporteringa i 2003, og gir dermed oversikt over de
vanligste dødsårsakene hos hjortevilt i Norge.

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) er
etablert for å overvåke og dokumentere helsestatus
hos elg, hjort, rådyr og villrein. Programmet er et
samarbeid mellom viltmyndighetene ved Direktoratet
for naturforvaltning (DN) og det offentlige
veterinærvesenet ved Mattilsynet. Seksjon for
vilthelse ved Veterinærinstituttet i Oslo har ansvaret
for drifta. I Villreinen 2001 er HOP beskrevet mer
detaljert.

Sentralt i virksomheten er rutinemessig sjukdoms-
rapportering fra de 65 HOP-kommunene som er
spredd over store deler av landet. Sjukt, skadd eller
dødt hjortevilt som blir funnet og meldt inn til den
kommunale viltforvaltningen blir rapportert videre inn
til HOP-sekretariatet. Det skal da oppgis årsak til
død eller skade. I tilfeller der årsaken er uklar, kan
distriktsveterinæren tilkalles for å undersøke dyret
nærmere, evt. obdusere det. I noen tilfeller sendes
hele kadaveret eller prøver av det inn til
Veterinærinstituttet for å få fastslått dødsårsaken.
Dette er svært viktig, spesielt hvis det er mistanke
om smittsom sjukdom. All undersøkelse av ville dyr
er gratis ved Veterinærinstituttet, og privatpersoner
er også velkomne til å sende inn slikt materiale.

Dette er HOP

Spørsmål om HOP
kan rettes til HOP-sekretariatet, Seksjon for
vilthelse, Veterinærinstituttet, Postboks 8156
Dep, 0033 Oslo, tlf. 23 21 63 52 / 53
E-post: hop@vetinst.no

VILTHELSE
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Til sammen ble over 600 prøver undersøkt for
Salmonella og såkalte enterohemoragiske E. coli
(”Hamburgerbakterien”), uten positive funn. Over
300 dyr ble undersøkt for Campylobacter, og
bakterien ble påvist hos ett rådyr. Antibiotika-
resistente bakterier kunne påvises også hos hjortevilt,
men i mindre omfang enn hos husdyr.

Prøveinnsamling fra hjortevilt
– ingen funn av salmonella

Av Atle Lillehaug, Seksjon for vilthelse,
Veterinærinstituttet Oslo

I forbindelse med jakta ble det i årene fra  2001 til  2003 samlet inn

avføringsprøver fra alle de fire hjorteviltartene.  Prøvene ble

undersøkt for salmonella, den såkalte hamburgerbakterien,

camphylobacter og atnibiotikaresistens. Resultatene er svært gode.

GODE RESULTATER:
Avføringsprøver av norsk
hjortevilt samlet inn over

en periode på tre år, viser
svært gode resultater.

Veterinærene understreker
imidlertid at det ikke er

noen grunn til å ta lett på
kravene til hygiene ved

slakting.
(Foto: Rolf Øvrum)

VILTHELSE

Kjøtt som smittekilde
Årlig høstes det omlag 7.000 tonn kjøtt av hjortevilt i
forbindelse med jakt på elg, hjort, rådyr og villrein.
Det gir i størrelsesorden 1,5 kg kjøtt per innbygger.
Disse dyrene slaktes i stor grad ut under feltforhold,
og det medfører at risikoen er stor for at kjøttet
utsettes for en større eller mindre forurensning med
tarmbakterier fra dyret sjøl. Ville dyr er også en kilde
til smitte av drikkevannskilder med slike bakterier.

Salmonella og Campylobacter er viktige årsaker til
alvorlige diaréer hos mennesker, og ”hamburger-
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bakterien” er varianter av vanlige tarmbakterier (E.
coli) som produserer giftstoffer (toksiner) som kan
gi blodig diaré og nyresvikt. Andre stammer av
E.coli, samt enterokokker, benyttes som indikatorer
for å finne ut i hvor stor grad bakterier hos et individ
(dyr/menneske) er motstandsdyktige mot ulike
antibiotika. Formålet med undersøkelsen vår var å
samle inn avføringsprøver fra dyr som ble skutt
under jakt, og undersøke forekomsten av
Salmonella, Campylo-bacter og toksinproduserende
E.coli. I tillegg ville vi undersøke i hvor stor grad
bakterier hos slike ville dyr er motstandsdyktige mot
antibiotika.

Undersøkelse av prøver
I regi av Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt
(HOP) blir jegere i forskjellige områder bedt om å
sende inn prøvemateriale, bl.a. avføring, fra dyr de
skyter under jakta. I perioden 2001 – 2003 er det
samlet inn over 600 prøver som har gått inn i denne
undersøkelsen. «Hamburgerbakterien»
ble ikke funnet i noen av prøvene. Til sammen ble
206 rådyr, 150 villrein, 135 hjort og 127 elg
undersøkt. Undersøkelser av norsk storfe har vist at
forekomsten er sjelden også hos husdyr, 0 – 0,3% av
dyrene i de studier som er gjennomført. I Norge ble
det i hele 2002 rapportert om 16 tilfeller av sjukdom
hos mennesker pga. denne bakterien. Det har ikke
vært registrert dødsfall som følge av infeksjon med
”hamburgerbakterien” her til lands.

Salmonella
ble heller ikke funnet. Til sammen ble 611 dyr testet
(196 rådyr, 153 villrein, 135 hjort og 127 elg). Antall
tilfeller av salmonellose hos mennesker i Norge har
økt gradvis år for år fram til 2001 da det ble
registrert 1899 tilfeller, mens det i 2002 var en
nedgang til 1495 tilfeller. De fleste smittes i
utlandet. Det finnes lite Salmonella hos norske
husdyr og i norskprodusert mat, i 2002 var for
eksempel bare 1‰ av prøvetatt storfe positive, og
bare en av nesten 18.000 prøver av kjøtt og
kjøttprodukter hadde Salmonella. Imidlertid er
Salmonella vanligere hos småfugl og piggsvin, og en
betydelig andel av de personene som smittes
innenlands får infeksjonen fra disse artene.

Campylobacter
Campylobacter jejuni jejuni ble funnet hos ett rådyr.
Til sammen ble 150 villrein, 82 elg og 54 hjort
testet, i tillegg til 38 rådyr. Antall tilfeller av
sjukdom hos mennesker i Norge forårsaket av
Campylobacter har økt kraftig den siste 10 års
perioden, og fra 1998 har det vært meldt om flere
tilfeller enn av salmonellose. I 2002 ble det registrert
2192 tilfeller av sjukdom forårsaket av
Campylobacter, også dette en reduksjon (ca. 20%)
fra 2001. Omtrent halvparten av tilfellene er smittet i

utlandet. Drikkevann av
dårlig kvalitet og fjørfekjøtt
regnes å være viktige
smittekilder. Det samme er
kontakt med hund og katt.
Villfugl ansees å være
viktige smittebærere i
naturen.

Antibiotikaresistens
Tarmbakteriene E. coli og
enterokokker ble forsøkt dyrket fra 50 prøver fra hver
av de fire hjorteviltartene, for å undersøke i hvilken
grad de var motstandsdyktige mot antibiotika. E. coli
ble isolert fra 48 elg, 45 hjort, 44 rådyr og 42 villrein.
Alle stammene fra elg var følsomme for alle de 14
typene av antibiotika som ble testet. Ett isolat fra
hjort (2.2%) var resistent mot to typer antibiotika. To
stammer fra rådyr (4.4%) var resistente, en mot ett
antibiotikum, den andre mot tre. Hos villrein ble det
imidlertid funnet en del resistente bakterier, idet hele
ni isolater (21%) var motstandsdyktige mot ett og
samme antibiotikum (streptomycin), og tre av disse
isolatene var også motstandsdyktige mot to andre
antibiotika. I tillegg var et bakterieisolat resistent mot
bare det ene av disse to stoffene. Andelen E. coli–
isolater fra hjortedyr som ble funnet å ha
antibiotikaresistens var langt lågere enn det som
finnes i avføringsprøver fra husdyr som gris og
slaktekylling, der om lag 30% av stammene er
resistente mot ett eller flere antibiotika.

Enterokokker som kan benyttes for å kartlegge
motstandsdyktighet mot antibiotika (Enterococcus
faecium / E. faecalis) ble funnet i 19 prøver. Ingen av
disse ble funnet hos villrein. Bakteriene ble testet
mot 13 ulike typer antibiotika. Alle stammene var
motstandsdyktige mot ett (16 isolater, 84%) eller

RISIKO: Slakting under
feltforhold gjør at risikoen er
stor for at kjøttet utsettes for
tarmbakterier fra dyret sjøl.

(Foto: Rolf Øvrum)

VILTHELSE
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flere antibiotika (3 isolater, 16%). En stamme var
resistent mot fire forskjellige typer antibiotika. En
regner at ulike enterokokker er naturlig
motstandsdyktige mot de to stoffene som flest
isolater var resistente mot (virginiamycin,
flavomycin). Det legges derfor ikke vekt på at en
finner enterokokker hos hjortevilt som er
motstandsdyktige mot disse. Til sammen 14 stammer
var resistente mot bare virginiamycin. Undersøkelser
av enterokokker fra avføring fra svin og
slaktekylling har vist at langt over halvparten av
isolatene er motstandsdyktige mot ett eller flere
antibiotika, også når virginiamycin og flavomycin
ikke inngår i undersøkelsen.

Hjortevilt som smittekilde
Resultatene av denne undersøkelsen gir holde-
punkter for at norsk hjortevilt bidrar lite som
smittekilde for Salmonella, Campylobacter og
”hamburgerbakterien”, da det eneste positive funnet
som ble gjort var av Campylobacter hos ett rådyr.
Dette er likevel ingen garanti mot at et tilfeldig dyr
kan være smittebærer av en av disse bakteriene, eller
av andre sjukdomsframkallende organismer. Derfor
kan en ikke ta lett på hygieniske prinsipper når en
slaktebehandler hjortevilt. Tilsøling av slaktet vil

også ha svært negativ innflytelse på holdbarheten av
kjøttet i forhold til bederving.

Antibiotika i reinbeite?
Nivåene av antibiotikaresistens hos tarmbakteriene
til de ville hjortedyrene var låge, noe en kunne
forvente, i og med at dyrene ikke utsettes for
behandling med slike medikamenter. Men noe
antibiotikaresistens ble funnet. Det skyldes nok først
og fremst at noen av de bakteriene som ble benyttet i
undersøkelsen er naturlig motstandsdyktige mot
enkelte av de typene antibiotika som ble testet.
Resistens som ble funnet utover dette, kan først og
fremst tilskrives at en vil finne en tilfeldig forekomst
av antibiotikaresistens hos slike bakterier.
Situasjonen synes imidlertid å være en noe annen
hos villrein, der en nokså stor andel av
kolibakteriene var resistente. En mulig forklaring
kan være at denne dyrearten kan få i seg antibiotika
eller lignende stoffer gjennom næringsopptaket. For
eksempel produseres streptomycin av spesielle
jordbakterier, og en kan tenke seg at slike kan finnes
i reinbeitet. Dette er imidlertid ikke undersøkt
nærmere. Disse resultatene fra ville hjortedyr vil
kunne være et verdifullt sammenligningsgrunnlag
når en tester slike indikatorbakterier fra husdyr.

VILTHELSE
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Når kraftlinjer
og veier blir
barrierer for
villreinen
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Kartlegging av lavslitasje og
reinens beitebruk i Rondane,
Nord-Ottadalen og Snøhetta
viser at paralelle kraftlinjer og
veier kan være sterke
barrierer for villreinen. På
begge sider av kraftlinjer og
veier var det opptil fem ganger
mer lav på den ene siden enn
den andre siden av
kraftlinjene, innen få kilometer
i aktivt brukte beiteområder.

2 0 0 4
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Per Jordhøy og Olav Strand

Denne artikkelen er skrevet av Ingunn Vistnes1,
Christian Nellemann2, Per Jordhøy3 og Olav Strand3

1Institutt for naturforvaltning, Norges
landbrukshøgskole, 1432 Ås. Postadresse: Norut-
NIBR Finnmark, Follumsvei 33, 9510 Alta.

2Norsk institutt for naturforskning, Fakkelgården,
Storhove, 2624 Lillehammer.

3Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2,
7485 Trondheim.

Kan kraftlinjer eller veier virke som barrierer for
villrein, selv om det er fysisk mulig for reinen å
krysse dem? For å finne svar på dette kartla vi
lavslitasje, og dermed reinens beitebruk, på begge
sider av kraftlinjer og veier i tre villreinområder;
Rondane, Nord-Ottadalen og Snøhetta. I områder
som var delt i to av parallelle kraftlinjer og
vinterstengte veier var det opptil fem ganger mer
lav på den ene siden enn den andre siden av
kraftlinjene, innen få kilometer i aktivt brukte
beiteområder.

Disse forskjeller var markante selv om vi
sammenlignet like høydelag, vegetasjonstyper og
snøforhold. I et tredje område, Rondane, varierte ikke
mengden av lav på hver side av en vinterstengt vei
uten kraftlinjer. Våre data samsvarer med
satellittkartlegging av utbredelsen av lavhei i
områdene. Resultatene tyder på at reinen krysser
vinterstengte veier relativt fritt, men at to parallelle
kraftlinjer i kombinasjon med vinterstengt vei danner
en barriere der villreinen bare krysser sporadisk, selv
30 år etter at kraftlinjene ble bygd. Dette fører til
tydelige forskjeller i beitepress på hver side av
barrieren. I Snøhetta har vannkraftutbygging og
kraftlinjer ført til bortimot stans i trekket mellom øst-
og vestområdet, og Snøhetta forvaltes i dag som to
adskilte villreinområder. I Slådalen i Nord-Ottadalen
har kraftlinjer og en vinterstengt vei ført til en
redusert bruk av den østre delen av villreinområdet.
Enkelte større grupper av rein har riktignok blitt
observert under og på østsiden av kraftlinjene, men
oppholdene på østsiden har vært for kortvarige til å
bli reflektert i vinterbeiteslitasjen. Fragmenteringen
av villreinområdene har derfor ført til reduserte
beiteområder og isolering av sesongbeiter, noe som
har ført til at områdene totalt sett trolig har plass til et
mindre antall rein i dag enn det de hadde før
fragmenteringen.

Mennesket har jaktet villrein i de sørnorske
fjellområdene siden siste istid. Utstrakte funn av
fangstgraver, buestillinger og ledegjerder har lagt
grunnlaget for å kartlegge historiske villreintrekk og
villreinhabitat, og dokumenterer et i hovedsak
sammenhengende villreinområde i de sørnorske
fjellene fram til 1900-tallet.

Fragmentering de
siste 100 år
Gjennom de siste 50-100 år har inngrep som veier,
jernbaner, vannkraftutbygginger og kraftlinjer
fragmentert det opprinnelige villreinhabitatet.
Utbyggingen skjedde først langs naturlige

FRA DALSIDA: Bildet viser kraftlinje som skjærer gjennom
Snøhetta-området, på Dalsida i Lesja. Linja er ei av de barrierene
som undersøkelsa har sett nærmere på. (Foto: Per Jordhøy)



77

2 0 0 4

Figur 1. Studieområder med kraftlinjer og veier i Rondane, Nord-
Ottadalen og Snøhetta villreinområder.

ferdselsårer i de skogkledde, dypere dalene, men i de
siste tiårene har utbyggingen i økende grad funnet
sted i mer utilgjengelige fjellområder. Villreinen
forvaltes i dag i rundt 23 villreinområder med liten
utveksling mellom områdene.

Infrastruktur kan danne
barrierer for dyrelivet
Det er dokumentert at infrastruktur kan danne
barrierer for dyr. Dette gjelder et vidt spekter av
arter, fra svartbjørn til sommerfugler. Generelt
konkluderer forskningen med at dyrene krysser
barrieren sjeldnere enn forventet, og at
kryssingsfrekvensen varierer med trafikkmengden
langs barrieren. Flere studier har sett på reinens og
caribouens adferd og kryssingsfrekvens når dyrene
nærmer seg infrastruktur som kan oppfattes som en
barriere. Studier av kryssingsfrekvens og adferd i
umiddelbar nærhet av infrastruktur har imidlertid
ofte vist seg å kun gi et bilde av kortvarige effekter
av utbygging. Dersom størsteparten av reinstammen
reduserer bruken av områdene nær f.eks. en
kraftlinje, vil ikke dette fanges opp av studier som
ser på adferd rett ved denne kraftlinjen. Endringer i
lavmengde og beiteslitasje vil derimot kunne vise
langvarige forskjeller i bruk av vinterbeitene over
korte avstander. Slike forskjeller er tidligere
dokumentert i forhold til avstand til utbygging, der
man har funnet de tykkeste lavmattene nærmest
utbygging fordi reinen har redusert bruken av disse
områdene. Ingen studier har imidlertid sett på
endringer i lavmengde og artssammensetning som
følge av forskjellig beitetrykk på hver side av en
potensiell barriere.

Dette studiet kartlegger beitepresset på hver side
av parallelle kraftlinjer og/eller veier i tre
villreinområder. Dette sammenliknes med
satellittkartlegging av lavhei i områdene, og med
tettheten av rein over ca. et tiår. Infrastrukturen i de
tre områdene består av 1) to parallelle kraftlinjer og
en vinterstengt vei i Nord-Ottadalen, 2) to parallelle
kraftlinjer og en vinterstengt vei i Snøhetta, og 3) en
vinterstengt vei i Rondane.

Studieområdene Snøhetta, Rondane og
Nord-Ottadalen
Studiet ble gjennomført i tre tilgrensende
villreinområder; Snøhetta, Nord-Ottadalen og
Rondane (fig. 1). Vi konsentrerte oss om vinterbeiter
mellom 1000 og 1500 m.o.h.

Funn av dyregraver, buestillinger og ledegjerder
fra steinalderen dokumenterer at reinen tidligere har
vandret mellom de tre områdene. Den nåværende
reinen i Nord-Ottadalen skiller seg likevel genetisk
fra Snøhetta- og Rondane-reinen fordi den stammer
fra tamrein.

Fragmenteringen av området til tre villreinområder

FRAGMENTERING: Kartet over viser hvordan Dovre/Rondane
etter hvert er blitt splittet opp i sju forskjellige delområder.
(Kart: NINA)
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fant sted i første halvdel av 1900-tallet. Før 1920
vandret reinen mellom vinterbeiter i Rondane og
sommerbeiter i Snøhetta. Dette trekket opphørte etter
byggingen av jernbane, vei og kraftlinje over
Dovrefjell. Etter 1920 har det kun blitt registrert
sporadiske kryssinger mellom de to områdene, som
regel i perioder med mye rein og dårlige beiteforhold
i Snøhetta. Trekk til og fra Nord-Ottadalen er også
sjeldne. Nord-Ottadalen er skilt fra Rondane og
Snøhetta av jernbane, vei og bosetting.

I siste halvdel av 1900-tallet har det også foregått
utbygging innen de tre områdene. I Rondane har
veien gjennom Grimsdalen blitt utbedret, men veien
er stengt vinterstid. I Snøhetta ble Aursjø-magasinet
bygd ut i 1954, med tilhørende kraftlinjer (132 og
300 kV i hhv. 1958 og 1973) og vei i Dalsidedalføret
på 1960-tallet. I Nord-Ottadalen går det to parallelle
kraftlinjer (132 og 300 kV) og en sommeråpen vei
gjennom Slådalen i nordøstre hjørne av området.

Registrering av beiteslitasje
Beitedata ble samlet inn i Rondane i juli 1997, og i
Snøhetta og Nord-Ottadalen i februar 2000. Til
sammen 42 ruter, hver på 20 x 50 m, ble tilfeldig
plassert innen 2-5 km fra den potensielle barrieren.
På hver side av de tre potensielle barrierene ble det
plassert 7 ruter. Vi unngikk områder mindre enn 2
km fra infrastruktur fordi disse områdene potensielt
kan ha redusert beitebruk som følge av at reinen
holder seg unna bl.a. kraftlinjer og veier. I terrenget
ble rutene plassert på vindblåste rabber mellom 1000
og 1500 m.o.h. I Rondane, der feltarbeidet ble utført
om sommeren, ble rutene først lokalisert i mars 1996
for å sikre at man målte områder som var
tilgjengelige for rein om vinteren, det vil si på
vindblåste rabber med lite snø.

Innen hver rute registrerte vi utbredelsen av de
dominerende lavartene gulskinn, rabbeskjegg og
kvitkrull. Vi målte også gjennomsnittlig høyde på
laven. I tidligere studier i de samme områdene har vi
funnet lavmenden i gram/m2 når vi vet lavdekket (%
pr m2) og lavhøyden. Denne sammenhengen brukte
vi også i dette studiet til å finne lavmengde ved å
måle lavdekket og lavhøyden.

Som et tillegg til lavmålingene på bakken, så vi på
utbredelse av lavhei fra et vegetasjonskart basert på
et satellittbilde fra LANDSAT-5/TM fra 23. juni
1986.

Snømålinger
I de 42 rutene hvor vi gjorde lavmålinger ble det
også foretatt snømålinger. Snødybde og snøhardhet
ble registrert ved hjelp av et såkalt ramsonde-
penetrometer. Dette instrumentet kan beskrives som
et metallrør med en spiss i den ene enden som
bankes ned i snøen ved hjelp av et lodd. Ved å telle
antall ganger man slipper loddet, hvor høyt man
slipper det fra, og hvor dyp snøen er, regner man ut

en såkalt ram-hardhet som sier noe om hvor hard
snøen er å trenge gjennom.

Reintellinger
Rein ble registrert ved systematiske fly- eller

bakketellinger vinterstid. Flytellinger ble brukt i
Nord-Ottadalen og Snøhetta, mens reinen i Rondane
ble registrert ved bakketellinger. I dette studiet
inkluderte vi kun reinobservasjoner 2-5 km fra de
potensielle barrierene, og mer enn 4 km fra andre
inngrep. For å unngå år der reinen oppholdt seg i helt
andre deler av villreinområdet, inkluderte vi kun
tellinger fra år der det var observert rein på minst én
side av den potensielle barrieren. Dette utgjorde
mellom 8 og 11 år i hver av de tre områdene i
perioden 1974-2000.

Store forskjeller i lavmattene mellom
øst- og vestsiden av kraftlinjene

I Nord-Ottadalen var lavmengden 5,3 ganger
høyere på østsiden enn på vestsiden av de to
kraftlinjene og den vinterstengte veien (henholdsvis
1235 og 233 g tørrvekt/m2, figur 2). I Snøhetta var
lavmengden 2,8 ganger høyere på vestsiden enn på
østsiden av de to kraftlinjene og den vinterstengte
veien (henholdsvis 847 og 300 g tørrvekt/m2, figur
3). Det var dermed store og godt synlige forskjeller i
lavmattene på hver side av kraftlinjene og veien over
korte avstander på noen kilometer. Lavmengdene
varierte derimot ikke mellom nord- og sørsiden av
den vinterstengte veien i Rondane (henholdsvis 373
og 280 g tørrvekt/m2, figur 4).

Kraftlinjer avskjærer rein fra
område i Nord-Ottadalen

Våre registreringer av lavmengde, lavarter og rein
tyder på at kraftlinjene og den vinterstengte veien
gjennom Slådalen i Nord-Ottadalen har redusert
bruken av vinterbeitene øst for linjene. Riktignok
krysset en gruppe på 1129 rein kraftlinjene i 1980, og
en annen gruppe på 391 rein krysset linjene i 1983.
Totalt har 6 grupper krysset over til østsiden av
kraftlinjene i de 8 årene det er registrert rein i
området, sammenliknet med 22 registrerte grupper
med rein i et område av tilsvarende størrelse på
vestsiden av kraftlinjene. Vi fant derfor signifikante
forskjeller i reintetthet mellom øst- og vestsiden av
kraftlinjene (henholdsvis 0.9 og 5.0 rein/km2 år).
Kryssingen av kraftlinjene til østsiden har antakelig
vært sjeldne og kortvarige, siden vi fant så store
forskjeller i beiteslitasje på hver side av kraftlinjene.
Beiteregistreringene og satellittbildet viste at
lavbeitene var i svært godt hold på østsiden
sammenliknet med vestsiden. Satelittbildet viste 16%
og 6% lavdekke på henholdsvis øst- og vestsiden av
kraftlinjene. Innslag av kvitkrull og den store andelen
rabbeskjegg på østsiden forteller også om et lavt
beitepress på østsiden.
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Store forskjeller i Snøhetta vest og øst
etter vannkraftutbygging
Bestanden i Snøhetta nådde en topp rundt 1960-62,
da bestanden telte rundt 14 000 dyr. På grunn av
hardt beitepress brøt bestanden sammen og nådde et
bunnivå på 1400 dyr i 1971. Disse dramatiske
svingningene i bestanden skjedde etter utbyggingen
av Aursjø-magasinet på 1950-tallet, og mesteparten
av endringene i bestanden skjedde i Snøhetta øst.
Dette gjenspeiles i våre lavregistreringer, der
andelen rabbeskjegg er betydelig høyere i Snøhetta
vest enn i Snøhetta øst, noe som forteller om et
mindre beitepress i vest. Innen studieområdet viser
satellittbilder dobbelt så stort lavdekke på vestsiden
sammenliknet med østsiden (henholdsvis 4% og 2%
av det totale vegetasjonsdekket). På tross av store
forskjeller i lavmengde over korte avstander på hver
side av kraftlinjene, krysser reinen sjelden den 15
km vide korridoren mellom Snøhetta vest og øst.
Størsteparten av Snøhettareinen har vært på østsiden
etter utbyggingen av Aursjøen. På vestsiden var det
kun rundt 100-200 dyr, i hovedsak bukkeflokker, i
flere tiår etter utbyggingen. Simler etablerte seg på
vestsiden på midten av 1980-tallet, og bestanden i
Snøhetta vest har fått vokse til rundt 700 dyr per
2000. Bestanden i Snøhetta øst har blitt regulert til
rundt 1500 dyr per 2000. Vi registrerte ikke
signifikante forskjeller i reintetthet mellom
områdene 2-5 km øst og vest for kraftlinjene
(henholdsvis 1.9 og 0.5 rein/km2 år). Dette kan
skyldes at vi så på for små områder på hver side av
kraftlinjene, da tidligere studier som har sett på
større områder har dokumentert store forskjeller i
reintetthet.

Rondane takler mye rein
på vinterbeite
I Rondane fant vi gode vinterbeiteforhold og relativt
høye tettheter av rein. På grunn av lite nedbør har
Rondane et av de beste vinterbeitene for villrein i
Norge, med en høy andel av lavdominerte
vegetasjonstyper (henholdsvis 22% og 12% av
vegetasjonsdekket sør og nord for veien). Vi fant
signifikant forskjell i reintetthet mellom nord- og
sørsiden av veien (henholdsvis 2.3 og 8.2 rein/km2

år). Lavheier er utbredt sør for Grimsdalsveien, og
kan trolig forklare den store tettheten av rein her
uten synlig slitasje, noe som bekreftes ved innslaget
av kvitkrull. Kvitkrull er vanligvis blant de første
lavartene som forsvinner ved beiting og tråkk av
rein.

Figur 2. Lavmengde på vest- og østsiden av to parallelle kraftlinjer
og en vinterstengt vei i Nord-Ottadalen villreinområde 2000.
Lavmengden er i snitt over fem ganger større på østsiden av
kraftlinjene og veien enn på vestsiden.

Figur 3. Lavmengdene på vest- og østsiden av to parallelle
kraftlinjer og en vinterstengt vei i Snøhetta villreinområde 2000.
Lavmengdene er i snitt 2,8 ganger større på vestsiden av
kraftlinjene og veien enn på østsiden.

Figur 4. Lavmengdene på nord- og sørsiden av en
vinterstengt vei i Rondane villreinområde 1997.

Lavmengdene varierer ikke mellom nord- og
sørsiden av veien.
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Samsvar med lokale observasjoner
og med annen forskning
Utbyggingshistorien til Snøhetta, Rondane og Nord-
Ottadalen gjenspeiler 90 år med fragmentering av
villreinens leveområder. Forskjellene i lavmengde
tyder klart på at kombinasjonen av to parallelle
kraftlinjer og en vinterstengt vei i Snøhetta og Nord-
Ottadalen delvis oppfattes som en barriere for
villrein. Den vinterstengte veien gjennom
Grimsdalen i Rondane ser derimot ikke ut til å danne
en barriere for villrein om vinteren. Dette samsvarer
med lokale observasjoner i de tre områdene, og i
Snøhettas tilfelle også med tidligere telemetristudier.
Det samsvarer også med tilsvarende undersøkelser i
Alaska, der caribou lettere krysset en enkelt
oljerørledning eller vei enn en oljerørledning i
kombinasjon med vei. Man har også dokumentert at
oljefelt som består av bygninger, oljerørledninger og
veier kan være en barriere for caribou, selv om det
generelt ser ut til at caribou i Nord-Amerika krysser
inngrep enklere enn det norsk villrein gjør.

Naturlige forhold kunne ikke forklare forskjellene
Registreringene av snø og høyde over havet viste at

disse naturlige faktorene ikke kunne forklare
forskjellene i lavmengde på hver side av de
potensielle barrierene. Snødybdene på eksponerte
rabber varierte mellom 3 og 5 cm, og dette er dybder
som generelt ikke hindrer reinen i å nå beiteplantene.
Andre forklaringer på forskjellig beitetrykk mellom
områder kan være forskjeller i rovdyrtetthet eller
klima, men dette vil ikke variere over så korte
avstander som 5-10 km, når vi befinner oss i samme
høydelag og sammenliknbart terreng. I tillegg vil
rovdyrtettheten, i dette tilfelle jerv, trolig være høyest
i de indre delene av området der risikoen for jakt og
annen menneskelig forstyrrelse er minst.

Reinen forbinder trolig kraftlinjer
med mennesker og risiko
Det var fysisk mulig for reinen å krysse alle de
potensielle barrierene, og rein ble observert innen 5
km fra de potensielle barrierene gjennom hele
studieperioden. Reinen øst i Snøhetta og vest i Nord-
Ottadalen burde ha gode grunner til å krysse de to
parallelle kraftlinjene og den vinterstengte veien for å
nå gode beitemarker på den andre siden. Når
størsteparten av dyrene likevel ikke krysser, kan dette
skyldes at reinen vurderer faren ved å være nær
menneskeskapte inngrep som større enn gevinsten
ved å komme til bedre beitemarker.  Rein holder seg
også unna kraftlinjer i områder uten veier og ferdsel
av folk. Menneskeskapte inngrep forbindes
sannsynligvis med mennesker og høy dødelighet
siden jakt er den klart største dødsårsaken for norsk
villrein. Tilsvarende risikovurderinger har blitt
observert i andre nordlige områder, når f.eks. simler
med kalv velger å beite i områder med lite rovdyr på

bekostning av områder med kvalitetsbeite. Reinens
reaksjoner på forstyrrelse kan på mange måter
sammenliknes med dens reaksjoner på rovdyr.

Konklusjon
Resultatene fra dette studiet viser at to parallelle
kraftlinjer og en vinterstengt vei i kombinasjon
oppfattes som en barriere av villreinen, og at trekket
under kraftlinjene dermed reduseres, selv 30 år etter
at kraftlinjene ble bygd. En enkelt, vinterstengt vei
ble ikke oppfattet som en barriere. På bakgrunn av
resultatene fra dette og tidligere studier bør man
unngå bygging av ny infrastruktur, inkludert
parallelle kraftlinjer, i villreinområder, spesielt der
dette kan krysse trekkleier eller avskjære deler av
beiteområdet fra resten av beiteområdet.

Fragmenteringen av villreinhabitat reduserer
reinens mulighet til å beite fritt og dermed mest
mulig effektivt. Den gode forfatningen til
vinterbeitene i Rondane på tross av en høy reintetthet
tyder på at området kunne hatt plass til mer rein hvis
de ikke hadde vært begrenset av mangelen på gode
sommerbeiter. Likeledes kunne en større
Snøhettabestand bedre ha utnyttet de gode
sommerbeitene i området, hadde den ikke vært
begrenset av mangelen på vinterbeiter.
Beitekapasiteten til disse to områdene i kombinasjon
ga trolig plass til langt flere rein før fragmenteringen
tok til, sammenliknet med i dag. Det er verdt å merke
seg at reinen ikke har vent seg til infrastruktur selv
om Dovrebanen ble anlagt allerede i 1921. En
ytterligere fragmentering av villreinens leveområder
vil kunne føre til økte begrensninger i
beitekapasiteten og beitemulighetene, noe som vil gi
plass til færre rein.

Referanse
Fullstendige resultater fra studiet med
referanser er publisert i artikkelen Vistnes, I.,
Nellemann, C., Jordhøy, P., og Strand, O.
2004. Effects of infrastructure on migration
and range use of wild reindeer. Journal of
Wildlife Management 66: 101-108. Ingunn
Vistnes har oversatt og bearbeidet artikkelen
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s kjøkkenkrok

Enkel, men god viltpaté
Det finnes utallige oppskrifter på viltpatéer. Alle har det til
felles at de er veldig gode. De fleste har det til felles at de
er ganske omstendelige. Her kommer det imidlertid en
oppskrift som er enkel - og som gjør lykke.

750 gram kjøtt av rein, hjort, rådyr eller elg
500 gram lettsaltet sideflesk eller bacon

1 hakket løk
2 egg
1 dl portvin
2 ts salt

1/2 ts pepper
1 ts timian

10 knuste einerbær
25 rosa pepperkorn

Kjøttet og sideflesket/baconet kvernes, og de øvrige
ingrediensene blandes i. Farsen kan kjøres noen sekunder
i en foodprocessor. Men den blir da fastere, og – etter min
mening – ikke så «gammeldags» smaksrik som den bør

være. (Bruker du foodprocessor, vent med de rosa
pepperkornene til du har farsen i formen.)

Fyll Farsen i en godt smur form og stek den i ved 170
grader i ca. én time. Bruker du steketermometer bør
kjernetemperaturen være ca. 75 grader.

Varm smaker den himmelsk med en sjy-/rødvinssaus,
kokte poteter, rosenkål og rognbærgele til. Vil du ha den på
et koldtbord, serveres den med cumberlandsaus. Da kan
du med fordel – etter at patéen er kald – med fordel fylle
opp forma med en gele bestående av

3 dl vann
4-5 plater gelatin

2 buljongterninger
2-3 spiseskjeer sherry

Lykke til og god apetitt, hilsen Rolf Ø
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Villreindelen av overvåkningsprogrammet:

Rapport fra
villreintellingene
i 2003

Rapport fra
villreintellingene
i 2003

Av Roy Andersen, Per Jordhøy
og Olav Strand, NINA

Framdrift og
gjennomføring i 2003
har i grove trekk gått
etter planen, men
ekstreme værforhold
har umuliggjort
datainnsamling i
enkelte områder
(strukturtellinger i
Setesdals
Ryfylkeheiene).

Kalvetellinger ble gjennomført i alle
områder. Vi takker eksterne
medarbeidere for aktiv deltakelse
under årets kalve- og strukturtelling,
og Direktoratet for Natruforvaltning
for velvillig finansiering av
programmet.

Overvåkningsområdene for villrein har vært under-
lagt tilsvarende overvåkning etter samme metodikk
siden starten av overvåkningsprogrammet.

Kalvetellinger
for estimering av tilvekst utføres primært i måneds-
skiftet juni - juli, når dyra ennå har vinterpels og gir
gode visuelle holdepunkter for klassifisering av dyra.
En benytter her enmotors overvinget småfly eller
helikopter til lokalisering og fotografering av
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fostringsflokker. På dette tidspunkt opptrer simler og
kalv, samt åringene av hunndyr i de samme
flokkene. I løpet av vårvinteren går bukkeåringene
gradvis inn i bukkeflokkene. Tellingen er basert på
et stikkprøveutvalg (Skogland 1985).
Fotograferingen gjøres ved bruk av digitale
speilreflekskameraer (Canon 10D eller Nikon D100)
med et lyssterk zoom objektiv (eks. 70-200mm/f-
2.8). Sammensetningen i flokkene finnes ved å telle
antallet dyr av forskjellig kategori fra digitale bilder
i et egnet program (eks. Adobe Photoshop
Elements). Kalv og simle (inkl. åringssimler) i
fostringsflokkene som observeres er et statistisk
representativt utvalg av kalv/100 simle 1 år+ i hele

STRUKTURTELLING: Kim Berget (t.v.) og Lars Børve har
lokalisert en flokk ved Vangsvatnet i Snøhetta Vest – og tellingen
kan starte. Godt lys og klart vær styrker mulighetene til å få en
god oversikt over kjønns- og aldersfordelingen i den stående
bestanden. (Foto: Per Jordhøy)

bestanden Variasjonen omkring middelverdien
(standardfeilen SF) er en funksjon av antall opptalte
dyr (Paulik og Robson, 1969). Jo høyere antall
opptalte dyr jo snevrere blir sikkerhetsmarginen
(sikkerheten øker). Hvor mange dyr som må telles
opp for å gi sikre estimat avhenger også av forholdet
mellom antallet kalv i forhold til antallet simle 1 år+.
Jo færre kalv/simle 1 år+, jo flere må telles opp.
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Åringene kan i en viss grad skilles fra simler på
størrelse og kroppsform. Tilveksten angis som antall
kalv/100 simler-ungdyr (simler 1 år+). På den tid
tellingene finner sted kan simle og bukk (2 år+) lett
skilles fra hverandre på gevir, størrelse og
kroppsform. I store flokker betinger dette imidlertid
at en tar en rekke bildeutsnitt for å få de nødvendige
holdepunktene.

Strukturtellinger
utføres fra bakken, primært i brunstperioden ettersom
alle kategorier dyr da er samlet i flokkene. Et unntak
er i Rondane, hvor strukturtelling foregår på vinteren
fordi reinen stedvis går i skogen under brunsten og er
utilgjengelig for telling. Vintertelling krever at en får
talt tilnærmet hele bestanden ettersom bukkene i stor
grad opptrer i rene bukkeflokker på denne tiden. En
bør bestrebe seg på å få med minst halve bestanden
også under «brunsttellinger», ettersom vi har erfaring
for at fordelingen innen ulike flokker kan variere
betydelig. Strukturtellingene har 3 mål; de skal gi et
estimat på kjønnsforholdet og alderssammen-
setningen i bestanden, og de kan sammen med
kalvetellingene være et viktig korrektiv til
minimumstellinger. Kjønnsforholdet (andelen simle
og ungdyr fra strukturtellinger) sammen med
produksjonen (fra kalvetellinger) er viktig ved

beregning av den totale produksjonen i bestanden.
Effekten av jakt på alderssammensetningen i
bestanden kan også belyses gjennom strukturtelling.
Gevir, halsragg og kjønnsorganer er viktige ytre trekk
for aldersbestemmelse av bukk under brunsten.
Simler og bukkeåringer er de kategoriene som er
vanskeligst å skille. De bestemmes på bakgrunn av
kjønnsorgan og i noen grad gevir. Simler kan ikke ut
fra ytre trekk aldersbestemmes etter 1,5 års alder.
Standard metode er å klassifisere bukker i 3 grupper;
1.5 år, 2.5 år og 3.5 år og eldre (Jordhøy et al. 1996).

RESULTATER

Kalvetellingene
Det ble i perioden 26.06-17.07.2003 gjennomført
flyfotografering av fostringsflokkene for å få oversikt
over kalvetilveksten i de villreinområder som inngår i
overvåkningsprogrammets villreindel. I tillegg er
Ottadalen Nord tatt med for sammenligningens skyld.
Det ble gjennomført telling i dette området på
oppdrag fra villreinutvalget. Tabell 1 viser
resultatene fra de enkelte områder.
Gjennomføring og kommentarer

RONDANE – et imponerende fjellparti når været er fint og lufta klar. Her fotografert fra Folldals-sida. (Foto: Per Jordhøy)
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Flyselskap/flyger under kalvetellingene i de nordlige
villreinområdene: Ole Jørgen Kjellmark, Røros
(Forelhogna, Knutshø, Rondane og Ottadalen Nord)
og Erik Haugseggen, Røros (Snøhetta). Det ble bruk
fly av typen Cessna 172 i disse områdene.

Forelhogna
Fotograf: Roy Andersen, NINA
Observatør: Jon J. Meli, Forollhogna villreinutvalg

Den 28. juni ble det fløyet systematisk over området
Gjersjøhøgda, Rundhøa, Ravaldslettfjellet,
Eventjønnhøa, Y-tangene og i Bratthøa (vedlegg 1).
Dyrene gikk her veldig spredt i mange småflokker.
Med unntak av en større fostringsflokk og enkeltdyr
ble samtlige dyr funnet i området omkring
Ravaldkampene og Ravaldslettfjellet mot Rundhøa
og Gjersjøhøgda. Til sammen ble det funnet 1535
dyr fordelt på 27 flokker. Flokkene varierte i
størrelse fra 1 til 448 dyr. Produksjonen på 53 kalv/
100 simle-ungdyr er lavere enn normalt for området.

Område Dato Af Tot SU K B K/S
Forelhogna 28.06 27 1535 735 396 404 53,9 ± 2,9
Knutshø 28.06 1 934 592 342 1 57,8 ± 3,2
Snøhetta Øst 27.06 5 1187 775 390 22 50,3 ± 2,9
Snøhetta Vest 27.06 7 558 373 161 24 43,2 ± 4,2
Ottadalen Nord 26.06 5 1643 1085 542 16 50,0 ± 2,4
Rondane nord 28.06 3 1492 1074 352 66 32,8 ± 2,4
Rondane sør 28.06 3 1962 1258 611 93 48,6 ± 2,3
Setesdal-Ryfylkeh. 15.-16.7 17 1210 806 335 69 41,6 ± 2,9
Hardangervidda 17.07 7 4296 1724 1033 1539 59,9 ± 1,8

Tabell 1. Oversikt over resultater fra kalvetellingen i de enkelte
områdene. Af: Antall flokker, Tot: Totalt antall dyr i opptalt, SU:
Simler-ungdyr, K: Kalv, B: Bukk, K/S: Antall kalv/100 simler-ungdyr
±95% konfidens-intervall

FLYRUTE i forbindelse med
kalvetelling i Forelhogna. Flokker
funnet er angitt som røde trekanter
(bukkeflokker) eller grønne ringer
(fostringsflokker). I alt ble 27 flokker
funnet.

Snøhetta
Fotograf: Roy Andersen, NINA.
Observatør: Tord Bretten, Oppdal bygdealmenning

I Snøhetta Øst ble det funnet 3 større
fostringsflokker i området Sletthø rett sør for
skiferbruddet. I tillegg ble en bukkeflokk og en liten
fostringsflokk observert i Nystuguhø. Til sammen
ble det funnet 1187 dyr, derav 775 simle-ungdyr.
Produksjonen på over 50 kalv/100 simle-ungdyr er
over gjennomsnittet i dette området.

Det svært kuperte landskapet i Snøhetta Vest gjør
kalvetelling på forsommeren meget vanskelig.
Mislykkede tellinger de 3 siste årene er en
bekreftelse på dette. Det lyktes i år å få til en
brukbar telling her. Til sammen ble 558 dyr funnet,
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derav 371 simle-ungdyr i 7 ulike flokker. Produk-
sjonen på 44 kalv/ 100 simle-ungdyr er som normalt
for området. Det var imidlertid stor variasjon i
kalveandelen mellom de ulike flokkene (fra 10 til 70
kalv/100 simle-ungdyr).

I østområdet ble det her funnet flere simle-ungdyr
enn det ble funnet dyr totalt under minimums-
tellingen sist vinter. Dette kan skyldes at mange dyr
ikke ble funnet under vintertellingen eller at dyr
trekker mellom øst- og vest-området i større grad enn
det som er registrert tidligere år. Se kart for oversikt

OTTADALEN: Flyrute i forbindelse med kalvetelling i
Ottadalen. Flokkene funnet er angitt med grønne ringer
(fostringsflokker). 5 flokker ble funnet.

SNØHETTA og KNUTSHØ: Flyrute i forbindelse
med kalvetelling i Snøhetta og Knutshø. Flokkene
funnet er angitt som røde trekanter (bukkeflokker)
eller grønne ringer (fostringsflokker). Flokkene er
nummererte fra 1-7 i Snøhetta vest, fra 1-5 i
Snøhetta øst og 1 i Knutshø.

over flyrute og funn av flokker i Snøhetta i for-
bindelse med kalvetellingen.

Knutshø
Fotograf: Roy Andersen, NINA.
Observatør: Jon J. Meli, Forollhogna villreinutvalg

Området mellom Fundin og Drivdalen ble
systematiske avsøkt (vedlegg 2). En stor flokk ble
funnet i Nordre Knutshø. Antall dyr funnet (942)
tilsier at ikke alle fostringsdyr ble funnet.
Produksjonen på 58 kalv/100 simle-ungdyr er over
gjennomsnittet for dette området.

Nord-Ottadalen
Fotograf: Roy Andersen, NINA
Observatør: Jon J. Meli, Forollhogna villreinutvalg

På oppdrag for villreinutvalget i Ottadalen ble også
nordområdet i Ottadalen tatt med under årets
kalvetelling. Vi fikk forut for tellingen melding om
mye dyr nord for Lordalen. Her ble det imidlertid kun
funnet en mindre fostringsflokk, mens hovedtyngden
ble funnet på Kjølen fordelt på 4 flokker. Til sammen
ble det funnet 1643 dyr. Produksjonen i området var i
år ca. 50 kalv/100 simle-ungdyr, hvilket ligger nær
gjennomsnittsverdiene for området de siste 10 åra. Se
for øvrig vedlegg 3 for flyrute og flokkobservasjoner
i området.

Rondane Nord
Fotograf: Roy Andersen, NINA
Observatør: Jon J. Meli, Forollhogna villreinutvalg

Hovedtyngden av fostringsdyrene ble også i år funnet
omkring Foksådalen. Men også i Vuludalsområdet
ble det funnet en større fostringsflokk. Til sammen
ble det funnet 1492 dyr, derav 1074 simle-ungdyr.
Samlet sett var produksjonen i området lav i år, ca.
33 kalv/100 simle-ungdyr. Variasjonen mellom
flokker var imidlertid stor. Flokken i
Vuludalsområdet hadde over 50 kalv/100 simle-
ungdyr mens flokken ved Foksådalen hadde under 30
kalv/100 simle-ungdyr. Se for øvrig kart for flyrute
og funn av flokker (1-3) i Rondane Nord.
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Rondane Sør
Fotograf: Roy Andersen, NINA.
Observatør: Jon J. Meli, Forollhogna villreinområde

I området mellom rv27 og Friisveien ble dyrene
funnet noe lengre sør enn det som har vært vanlig de
siste årene. Fostringsdyrene ble funnet på
Hirisjøflyin mot Grøtørhøgda i en meget stor flokk
(1900 dyr). To små bukkeflokker samt en del bukk i
fostringsflokken ble observert. Kalveandelen på ca.
48 kalv/100 simle-ungdyr er omtrent som
gjennomsnittet for området.

Det ble ikke gjort forsøk på å finne fostrings-
flokker sør for Friisveien i år. Dette skyldes
tidsmangel i forbindelse med tellingen i området og
erfaringen med at det sjeldent lykkes å finne dyrene i
skogsområdene lengre sørover. Se for øvrig vedlegg
4 for flyrute og funn av flokker (1-3) i Rondane Sør.

Setesdal Ryfylkeheiene
Helikopterselskap: Fjellfly, Hovden
Pilot: Einar Andersen
Fotograf: Roy Andersen, NINA.
Observatører: Sjur J. Vatnedal, Villreinlaget og
Birger Trydal

I forbindelse med utarbeiding av ny driftsplan for
området ville utvalget i området bruke ekstra midler
til å prøve å finne mest mulig av bestanden her.
Kalvetellingen ble derfor gjennomført over 2 dager
under gode forhold. De fleste av de observerte
dyrene stod også på snøfonner disse dagene. Den
første dagen ble området sør og vest for Blåsjøen,
samt de sørligste delene av ”nordområdet”
undersøkt. Den andre dagen ble de nordligste

områdene undersøkt. I ”sørområdet” ble det funnet 2
større fostringsflokker. Det samme antallet ble
funnet i ”nordområdet”. I tillegg ble det funnet flere
mindre flokker og noen enkeltdyr. Til sammen ble
det funnet 1210 dyr, derav 806 simle-ungdyr.
Kalvetilveksten ble samlet sett funnet å være ca. 42
kalv / 100 simle-ungdyr. Tilveksten i ”nordområdet”
var noe høyere enn i sør. Se for øvrig vedlegg 5 for
flyrute og funn av flokker (1-17) i Setesdal-
Ryfylkeheiene. Siden det sist vinter ble observert
overgang av mye dyr til Setesdal Austhei og det var
usikkert om alle disse hadde kommet tilbake, ble det
brukt noe tid til å lete i dette området også. Her ble
det kun funnet noen spredte bukker.
(Se kart på neste side.)

Villreinområde N K S B1 B2 B3+
Forelhogna 877 18,7 51,8 6,8 5,4 17,3
Knutshø 598 23,9 45,8 11,9 8,0 10,4
Snøhetta øst 785 23,9 43,6 9,3 7,1 16,1
Snøhetta vest 245 23,3 45,7 6,5 9,4 15,1
Rondane Sør** 1547 - 83,2 - 16,8 -
Rondane Nord* 1446 23,8 49,9 6,3 20,0 -
Hardangervidda*** 859 20,4 39,4 9,6 10,4 20,2
Svalbard* 746 28,1 37,8 4,2 29,9 -

Tabell 2.
Strukturtellinger i 2003.
Kjønns- og aldersfor-
delingen er angitt i %.
N = Totalt antall
strukturtelte dyr.
K = Kalv.
S = Simle et år og eldre.
B1 = Bukk 1.5 år.
B2 = Bukk 2.5 år.
B3+ = Bukk 3.5 år
og eldre.

* Bukk 2.5 år og 3.5 år+ er slått sammen
** Bukk 2.5 år og 3.5 år+ er slått sammen; simle, ungbukk og kalv er slått sammen.
*** Kategoriene Bukk 1.5 år inneholder også dyr kun klassifisert som ungdyr (dvs også simle 1.5år)

RONDANE: Flyrute i forbindelse med kalvetelling i
Rondane. Flokkene funnet er angitt med røde

trekanter (bukkeflokker) eller grønne ringer
(fostringsflokker). 3 flokker ble funnet i både

Rondane Sør og Nord.
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Hardangervidda
Helikopterselskap: Airlift, Kinsarvik
Fotograf: Olav Strand, NINA.
Loggfører/observatører: Bjørn Haugen, Hardanger-
vidda Fjelloppsyn, Erling Bjørkheim, Villreinutvalet
og Ragnar Ystadnes, Ullensvang Fjellstyre.

Søksområdet ble definert før telling og det ble satt en
grense fra Bordalen i sør-vest til Sandfloeggi og
Valldalen i vest. Videre ble det satt en grense langs
Valldalen og Holmavatnet til Kvennsjøen. Mot nord
ble grensa for telleområdet satt langs Kvenna til
Møsvatnet, og i skoggrensa fra Møsvatnet til Songa,
Fjølabutangen og Bordalen. Dette søksområdet ble
delt inn i 6 mindre områder hvor det ble fløyet
transekter med 1- 3 kilometers avstand. Plotting av
flyruta på GPS og digitale kart viste at
områdedekningen var relativt god (vedlegg 6).
Gjennomføringen av tellingen gikk stort sett greit
med unntak av de østligste områdene hvor været
forstyrret tellingen på ettermiddagen. Lokalt
tordenvær bidro til at vi måtte ta en pause i
flygingen, og observasjonsforholdene var ikke
optimale under siste del av søket.

Dyra ble i år funnet i to hovedkonsentrasjoner, en
vest for Viernuten og en øst i Vesle Tangefjell. I
tillegg ble det funnet en bukkeflokk i Meinsvass-
nuten. Opptelling av flokkene ga totalt 4296 dyr,
hvorav 1724 simler og ungdyr, 1033 kalver og 1539
bukk 2 år og eldre. Totalt gir dette 60 kalver/100
simler og ungdyr.

HARDANGERVIDDA: Flyrute i
forbindelse med kalvetelling
på Hardanger-vidda. 4 flokker
ble funnet. Disse er merket
med blå ruter. Som en ser av
kartet, ble dyra funnet i to
hovedkonsen-trasjoner, en
vest for Viernuten og en øst i
Vesle Tangefjell. I tillegg ble
det funnet en bukkeflokk i
Meinsvassnuten.

SETESDALEN: Flyrute i forbindelse med kalvetelling i
Setesdalen vestheia. Flokkene funnet er angitt med røde
trekanter (bukkeflokker) eller grønne prikker (fostringsflokker). 17
flokker ble funnet. Flyrute fra området Rjuven, øst for
Svartedalsvatnet og Rosskreppfjorden ble dessverre ikke lagret.



89

2 0 0 4

RESULTATER

Strukturtellinger
Det ble i 2003 gjennomført strukturtelling i alle
områdene som inngår i overvåkningsprogrammet
med unntak av Setesdalen Ryfylkeheiene. Data-
grunnlaget er bra og resultatene er vist i tabell 2.
Tellingen i Rondane-regionen foregikk på vinteren
som tidligere år.

Forollhogna
Deltakere: Roy Andersen (NINA), Jon J. Meli
(villreinutvalget), Jan Erik Nygaard og Stein Raae.

Årets telling foregikk i tiden 22. - 24. september.
Stort snøfall i fjellet den 23. september gjorde
forholdene vanskelige for telling. De fleste av
dyrene ble telt første dagen, men det dårlige været
og dyrenes forflytning gjorde at opptellingen av den
siste flokken er noe usikker da dette muligens kan
være dyr som er telt før. Denne flokken var
imidlertid den som var lengst unna de dyrene som
ble telt den første dagen (rekognosering ble foretatt
fra fly den 24.).

Totalt ble det opptalt 877 dyr, fordelt på 4 flokker.
De 3 største flokken ble funnet ved
Busjødalsrabben, N. Gjersjøhøgda og
Svartsjølikletten. Sammenligner vi med de siste
årenes tellinger, har sammensetningen endret seg
betydelig etter jakta i år. Simleandelen er nå over
50% og storbukkandelen på ca. 17%. Den endrede
sammensetningen har trolig sammenheng med årets
jaktresultat hvor nesten utelukkende bukker og
kalver ble skutt.

Knutshø
Deltakere: Odd Enget (Folldal fjellstyre), Ingolf
Røtvei og Tord Bretten (Oppdal bygdealmenning)

Tellinga ble utført den 06. og 07. oktober. En flokk
ble telt på Vesle Elgsjøtangen. Det var flere dyr i
området noen dager i forveien men det lyktes ikke å
finne igjen samtlige av disse ved tellingen. Under 1/
2 av bestanden ble talt opp. Andelen eldre bukker er
under gjennomsnittet for de siste 10 år.

Rondane Sør
Deltakere: Amund Byrløkken (ansvarlig), Lauritz
Dalbakk, Erik S. Winther og Rannveig Helgesen
(Ringebu Fjellstyre).

Tellingen ble gjennomført i perioden 11. - 13. mars.
Til sammen ca. 2600 dyr ble funnet fordelt på 7
flokker, der hovedtyngden befant seg omkring
Rundvolskardet, Skarvvola, Kvien og Åsdalstjønna.
Av dette ble 1547 dyr strukturtelt. Siden det ikke
lyktes å skille alle kategori dyr er tellingen i år

SETESDAL-RYFYLKEHEIENE: Ljosådalen sett mot vest. Bildet
sier en hel del om hvilke utfordringer det byr på å telle reinsdyr i
dette kuperte fjellområdet. (Foto: Per Jordhøy)

regnet som mindre vellykket som strukturtelling.
Bukkeandelen (bukk 2 år og eldre) viser ifølge
tellingen en liten økning.

Rondane Nord
Deltakere: Roy Andersen (NINA), Trond Toldnes og
Asgeir Myrmoen (Dovre fjellstyre), Per Erik Sannes
(Sel fjellstyre) og
Odd Enget (Folldal fjellstyre).

Tellingen ble utført i perioden 10. - 13 mars. Til
sammen ble det funnet 1554 dyr og det lyktes å
strukturtelle 1446 av disse. Flokkene var spredt over
et større område. Hovedkonsentrasjonen stod ved
Elgvasshøa i Folldal. Det hadde vært registrert dyr i
området her i lengre tid forut for tellingen i vinter.
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Større fostringsflokker ble funnet ved Elgvasshøa,
Hornsjøhø og ved Fleskutranden. Bukkeflokker ble
funnet ved Elgvasshøa og ved Kuva (se vedlegg 7).
Årets telling regnes som meget god.

Snøhetta Øst
Deltakere: Roy Andersen (NINA), Svein Iversen
(Sunndal fjellstyre), Lars Børve og Jon Nørstebø
(Lesja fjellstyre).

Strukturtelling i Østområdet ble gjennomført 06. -
08. oktober. Foran årets telling var det stor
usikkerhet knyttet til hvor dyrene stod på grunn av
jaktfredning. Et stort område ble derfor undersøkt for
å finne dyrene, som etter hvert viste seg å gå svært
spredt. Hovedkonsentrasjonen av dyrene stod sør for
skytefeltet (Grøndalen) og i Åmotsdalen. Til sammen
ble 785 dyr funnet og strukturtelt. Endringer i
strukturen i forhold til tidligere år er små. Innslaget
av fine eldre bukker virket høyere enn tidligere år.

Snøhetta Vest
Deltakere: Roy Andersen (NINA) og Lars Børve
(Lesja fjellstyre)

Det lyktes meget raskt å lokalisere og strukturtelle en
større fostringsflokk allerede første dag. Rådende
værforhold og snøforhold i fjellet gjorde at det ikke
ble brukt mer tid enn denne dagen i området.
Nærmere 250 dyr ble telt. Sammensetningen er
nokså lik sammensetningen ved siste vellykkete
strukturtelling i området for 2 år siden.

Setesdal-Ryfylkeheiene
Det lyktes ikke å gjennomføre strukturtelling i dette
området høsten 2003.

Hardangervidda
Deltakere: Olav Strand (NINA), Bjørn Haugen, og
Georg Gjøstein (Hardangervidda Fjelloppsyn a/s)

Årets strukturtelling ble gjennomført tirsdag
14.oktober. Dette var i en periode med urolig vær og
det var betydelig med snø i fjellet forut for tellingen.
Strukturtellingen ble derfor igangsatt på relativt kort
varsel og forsøkt gjennomført i løpet av en dag.
Flokkene ble funnet ved at vi først fløy med
helikopter og foretok en radiopeiling sør for- og
langs med Kvennavassdraget, og tilsvarende sør for
Lågen fra Møsvatnet til Grøndalen. Radiopeilingen
viste at dyra sto svært spredt men dog i tre
hovedkonsentrasjoner, en vest for Litlosvatnet, en på
Låven og i Bjønnavassdraget, og en i området
Grotflott / Olavsdalen. Vi lyktes med å telle og
klassifisere i alt 859 dyr fordelt på 9 flokker.
Opptelling av resultatene viser en struktur som
avviker lite fra det vi har sett de seinere åra og
gjenspeiler en vinterbestand som består av ca 20%
kalv, 45- 50% simler og ungdyr og ca 30% bukk 2 år
og eldre.

Svalbard
Deltakere: Roy Andersen (NINA), Jan Erik Nygaard
og Tor Andersen.

Det ble i perioden 04. - 08. august utført
strukturtelling og registrering av kadavre på den
vanlige overvåkningsruten. Tellingen foregikk fra
bakken og det ble benyttet håndkikkerter og teleskop
(Swarovski 60HD: 20-60x). Hovedinntrykket under
årets telling var mye kalv og få kadavre. Sist vinter
har vært gunstig for reinen i området og det ble
observert flere dyr i år (781) enn i fjor (532), men
allikevel betydelig færre enn toppåret i 2001 (1064).

Otta

Folldal

RONDANE NORD:
Andre uka i mars ble
det funnet vel 1.500 dyr
i Rondane Nord.
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1. VILLREINRÅDET I NORGE
er en frivillig sammenslutning av villreinutvalg og
villreinnemnder. Alle villreinområder har anledning
til å være medlemmer.

Villreinrådet i Norge har som formål  å virke som
bindeledd mellom de enkelte villreinområdene.
Organisasjonen skal verne om villreininteressene ved
å ta opp til behandling spørsmål som har felles
interesse for villreinområdene.

2. TILLITSVALGTE/ANSATTE
Styret.
Fram til årsmøtet i 2003 har styret hatt slik
sammensetning:

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

Varamedlemmer til styret:

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

Årsmelding fra styret i
Villreinrådet i Norge – 2003

På årsmøtet den 14. juni 2003 ble det valgt slik nytt
styre:

Øystein Landsgård, utvalg Norefjell (leder)
Erling Bjørkheim, utvalg Hardangervidda
Hallvard Urset, utvalg Forelhogna
Oddmund Støylen, nemnd Førdefjella
Liv Tinnes Mork, nemnd Brattefjell Vindeggen

Varamedlemmer til styret:

1. Lars Nesse, utvalg Nordfjella
2. Sverre Hestad, nemnd Sunnfjord
3. Odd Leif Angård, utvalg Rondane Nord

Valgkomite
Til årsmøtet i 2003 bestod valgkomiteen av
Øystein Landsgård, (utvalg Norefjell / Reinsjøfjell)
leder, Tarald Flateland, (nemnd Setesdal Austhei), og
Sæmund Vigenstad, (utvalg Snøhetta).
Som ny valgkomite til årsmøtet i 2005 ble valgt:
Per Aksel Knudsen, (nemnd Nordfjella) leder,
Bjørn Skinnarland, (nemnd Brattefjell Vindeggen)
medlem, og Idar Hansen, (utvalg Snøhetta) medlem.

Redaktør for Villreinen:
Rolf Øvrum var fullt ut ansvarlig for sitt første
Villreinen i 2003.

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

3.  MØTER.
a) Landsmøtet
Det 15. ordinære Landsmøtet ble avviklet på Bardøla
Hotell, Geilo den 13. og 14. juni 2003. Landsmøtet
ble holdt i tilknytning til  og i samarbeid med
konferansen ”Den nye fjellbonden” som regionrådet i
Hallingdal var ansvarlig for. Hovedtema for
Landsmøtet var:

Utfordringer for Villrein Norge, bla.
med utgangspunkt i FN-rapporten.
Hva vil vi med Villreinrådet.

DEBATT: Fra debatten om Villreinrådets framtid. Fra
venstre Rein Arne Golf, Ola L. Sukka og dirigenten,
Hallvard Urseth.
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På årsmøtedelen av Landsmøtet ble tatt opp til
diskusjon og avstemning om Villreinrådet skal bestå
eller nedlegges. Av 35 avgitte stemmer var 22,5
stemmer for at Villreinrådet skal bestå, 12,5 stemmer
var for nedleggelse.

Årsmøtet ga det nye styret følgende mandat:

«Villreinrådet sin hovedoppgave er å utarbeide
retningslinjer fram til neste årsmøte med grunnlag i
forslaget fra SRVL og forslaget fra Nordfjella ,
Rondane Nord og Lærdal/Årdal, og de synspunkter
som har kommet til uttrykk i debatten. Bladet
Villreinen skal bestå.»

b) Styremøter
Villreinrådet hadde styremøte på Bardøla Hotell på
Geilo den 14. og 15. februar 2003.

Disse sakene ble behandlet:
– Årsmelding og regnskap 2002
– Kontaktmøte med DN den 21. februar 2003
– Villreinseminar i forbindelse med Landsmøtet
– Landsmøtet 12. og 13. juni. Årsmøtedelen
– Internett og Villreinen

Den 7. november 2003 hadde Villreinrådet
styremøte på Honne på Biri hvor disse sakene ble
behandlet:

– Valg av nestleder
– Referat fra redaksjonsrådsmøte
– Kontrakt redaktør

– Kontrakt distribusjon
– Uttalelser Hardangervidda og Hjerkinn skytefelt
– Villreinrådet i framtida
– Bladet Villreinen
– Kurs for villreinnemnder og utvalg
– Undervisningsmatriell i samarbeid med NJFF
– Villreinpermen
– Foreløpig regnskap 2003

c) Andre møter
Villreinrådet hadde kontaktmøte med DN i
Trondheim den 21. februar 2003. Fra DN møtte
Janne Sollie og Johan Danielsen. Fra Villreinrådet
møtte Per Aksel Knudsen, Ola Sukka, Rolf Øvrum
og Jan Hageland. Følgende hovedpunkter ble
diskutert:

– Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS),
   bruk og vern.
– Vanskelig å få svar fra DN. Forvaltningsloven.
– Villreinseminar på Geilo 12. og 13. juni 2003.
– Villreinrådet i framtida
– Bladet ”Villreinen”
– Nettstedet www.villrein.no.
– Villreinpermen
– Prosjekt ”Oversikt villreinområder”.
– Straksbegrepet
– Bestandsplaner
– Frist for rapportering av fellingsavgifter

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

LEDERSKIFTE:
Per Aksel Knudsen (til
høyre) takket av som
leder for Villreinrådet i
Norge – og overlot
klubba til Øystein
Landsgård.
(Foto: Rolf Øvrum)
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d) Hjorteviltseminar.
Den 18. og 19 november arrangert DN sammen med
flere samarbeidspartnere nasjonalt hjorteviltseminar
på Honne. Målet var en ny giv i
hjorteviltforvaltningen og oppmerksomheten ble
rettet mot  lokal planbasert forvaltning ut fra
stikkordene: kvalitet i forvaltningen, oppgave- og
rollefordeling, beslutningsgrunnlaget,
økosystemforvaltning.

Seminardeltakerne ble delt i 6 ulike
arbeidsgrupper. I disse gruppene diskuterte
deltakerne erfaringer og skulle gi anbefalinger om
hva de enkelte aktører til sammen må gjøre for at en
i 2006 skal få en lokal forvaltning av våre
hjorteviltbestander som tilfredstiller gjeldende
overordnete mål trukket opp i handlingsplanen
”Hjortevilt mot år 2000”.

Arbeidsgruppene fikk følgende diskusjonstema:

1. Rollefordeling og medvirkning i beslutnings-
   prosesser i hjorteviltforvaltningen.
2. Beslutningsgrunnlag i bestandsplanleggingen.
3. Kunnskapsutvikling og kunnskapsfprmidling.
4. Økonomiske virkemidler i lokal forvaltning.
5. Samarbeid på lokalnivået og organisering
   av forvaltningsenheter.
6. Hjorteviltet i aleralplanlegging og
   øvrig naturforvaltning.

Fra Villreinrådet deltok Øystein Landsgård og Jan
Hageland, h.h.v på gruppe 6 og 5.

Det er utgitt en skriftlig rapport fra seminaret.

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

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

Etter Landsmøtet har mandatet til styret vært å se
på hvordan Villreinrådet kan utvikle seg i framtida.
En del forberedende arbeid er gjort på dette fram til
årsskiftet.

Styreutgifter i 2003 beløp seg til i alt kr 58 333 mot
kr 23 832 i 2002. Utgifter til administrasjon i 2002
beløp seg til kr 86 475 mot 45 397 i 2002. Dette har
bl.a. sammenheng med at det ikke var Landsmøte i
2002.

Inntekter fra medlemskontingenter var kr 74 029 i
2003. I 2002 var medlemskontingenten kr 70 000.
Ved årsskiftet stod igjen kr 25 866 i ubetalt
kontingent.

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

4. PROSJEKTER
Prosjekt  501 revisjon Villreinpermen
Villreinpermen var ferdig i 2000. Den skal være et
levende hjelpemiddel som skal utvikle seg. Nytt stoff
vil bli lagt til og noe eksisterende vil fornyes og
skiftes ut.

Nye hjorteviltforskrifter og nye måter å håndtere
fellingsavgifta på har gjort det nødvendig med en

LEDERSKIFTE:
På landsmøtet på Geilo
ble Liv Tinnes Mork fra
Villreinnemnda i
Brattefjell Vindeggen
valgt som nytt
styremedlem. Her
fotografert sammen med
den nye lederen, Øystein
Landsgård.
(Foto: Rolf Øvrum)
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grundig revisjon av Villreinpermen. Av praktiske
grunner er dette ført som eget prosjekt i regnskapet;
prosjekt 501 Revisjon Villreinpermen.

Prosjektet var påbegynt høsten 2002 og var
forutsatt ferdig våren 2003. På grunn av manglende
stoff fra DN har det ikke lykkes å få sluttført dette
prosjektet i 2003.

Totalbudsjettet for revisjon av Villreinpermen er
på 150 000. Midlene er bevilget og overført fra DN.

Prosjektet er utgiftsført med kr 17 390  i 2003, og
står ved årsskiftet med en positiv saldo på kr 122
040.

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

Dessuten har styret vedtatt at det skal lages en
egen hjemmeside for Villreinen i tilknytning til
Villreinrådet sin side. Redaktøren har utarbeidet en
skisse for denne sida, men den har ved årskiftet ikke
kommet på plass.

Styret ser det som naturlig at redaktøren er
ansvarlig for videreutvikling av hjemmesidene.

En slik videreutvikling bør omfatte:

– en oppdatering av den grunninformasjon
   som i dag ligger på sida
– legge ut stoff fra Villreinen
– forskningsresultater
– praktisk forvaltning

På styremøte den 6/3 2001 ble det bestemt at
Villreinrådet vil bekoste ei forside for hvert område
for ett år. Disse ble lagt ut våren 2001 etter å ha

innhentet opplysninger fra områdene. Disse
opplysningene har også ligget ute på nettet i 2002
og 2003. Ettersom få områder beytter seg av dette,
men heller lager sine lokale hjemmesider har styret
vedtatt at denne ordningen skal opphøre.

DN har ytet tilskudd med kr 15 000 til internett i
2003. Prosjektet er utgiftsført med kr 14 435. Positiv
saldo ved utgangen av året er kr 7 053.

Prosjekt 63. Fagseminar Geilo 2003
Villreinrådet var med som medarrangør av seminaret
”Den nye Fjellbonden” som gikk i tilknytning til
Landsmøtet. Utgifter i forbindelse med dette er
bokført med kr 8 883.

Prosjekt 64. Oppspill til Landsmøtet 2003
I forbindelse med Landsmøtet ble det arrangert et
eget miniseminar som oppspill til
Landsmøteforhandlingene. Dette omfattet ulike
innlegg med oppsummering av Villreinrådets
virksomhet så langt og innlegg om mulige veger å
utvikle seg videre. I forbindelse med dette kom det
inn seminaravgift med i alt kr 4 030. Utgifter på
seminaret var i alt 5 684, slik at netto utgift beløper
seg til kr 1 654.

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

LEDERSKIFTE:
Landsmøteforslagene ble

nøye studert av kjente
størrelser i villreinfor-

valtningen i Norge.
(Foto: Rolf Øvrum)
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Redaksjonsrådet hadde sitt første møte på Honne

den 19/11 2002 og diskuterte forskjellige sider ved
utgivelsen av bladet Villreinen, stoffinnhold m.v.

Redaksjonsrådet har hatt møter 25. mars og 6.
november 2003.

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

Arbeidet med distribusjon og regnskap har i 2003
kostet kr 64 366 ( i 2002 kr 53 774). I tillegg
kommer kontorrekvisita, porto og frakt med i alt kr
24 765 (i 2002 kr 32 776).

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

Villreinen” for 2003 har blitt trykket i et opplag på
6 000. En god del av opplaget er forhåndsbestilt,
men stadig er distribusjonen den vanskeligste biten
ved drifta av bladet. Blant annet på grunn av minimal
jakt på Hardangervidda ble det igjen over 1 000
blader av 2003 årgangen. Det er stadig store
forbedringspotensialer når det gjelder distribusjonen.

Økonomisk gikk “Villreinen” med et overskudd på
17 517 i 2003. I 2003 ble det solgt blader og
annonser for i alt 326 309. Av dette utgjør
annonsesalget kr 120 200. Reint bladsalg er dermed
206 109. DN har gitt et tilskudd på 100 000. Bladet
har ved årsskiftet en kapital på 443 790.

6.  ØKONOMI
Villreinrådet har et driftsoverskudd i 2003 på
kr 44 554 mot et underskudd i 2002 på kr 67 465.

Villreinrådet har en egenkapital ved årsskiftet på
kr 617 578.

SLUTNING.
Etter styrets oppfatning gir framlagt resultatregnskap
og balanse med tilhørende noter fyldestgjørende
informasjon om drifta og stillingen ved årsskiftet.

Organisasjonen Villreinrådet har i de senere år slitt
med manglende motivasjon hos enkelte av
medlemmene. Årsmøtet 2003 påla styret ”å utarbeide
retningslinjer fram til neste årsmøte” Det ser ut til å
være stor enighet i organisasjonen om at bladet
”Villreinen” bør fortsette. Styret vil utrede noen
mulige veivalg som legges fram for årsmøtet i 2005.

I 2003 har følgende medlemmer meldt seg ut av
Villreinrådet: Setesdal Ryfylke villreinlag,

Rondane Sør villreinutvalg, Setesdal Ryfylke
villreinnemnd, Setesdal Austhei villreinnemnd,
Ottadalen villreinnemnd.

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

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

Utbetaling til styremedlemmene er i alt 24 000 og
utgiftsdekning for reiser.

Honne den 25. mai 2004

Pelsberedning, garving og salg
av alle typer huder og skinn

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

Tlf. 53 76 87 44 – Fax. 53 76 88 71
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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.



26

2 0 0 4

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)


