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Mye har skjedd siden Villreinen 2008 gikk i trykken. For ett år siden fant jeg grunn 
til å rope et aldri så lite varsko. Det gikk på økonomi og en henstilling til rettighets-
havere om å selge årboka sammen med jaktkortene. Det er fortsatt et godt stykke til 
vi er i mål, men positive ting har skjedd i løpet av de siste månedene. Villreinrådet, 
som nå utgir årbok nummer 24, har - på sin side - tatt fl ere nødvendige grep for å 
sikre framtida for Villreinen. Ett av grepene er at jeg som redaktør for årboka, også 
har fått ansvaret for ombrekking og layout. Sjøl om jeg har jobbet som journalist og 
redaktør i mange år, har jeg i siste instans alltid overlatt artikler og bilder til typo-
grafer. Dette er fagfolk som jeg har stor respekt for. Og det har jeg fremdeles, etter 
å ha lagt inn bilder og tekst på 96 sider, pluss fi re sider omslag. Læreboka er på 400 
tettskrevne sider, og den ”spriker” nå av et større antall gule postit-lapper.

Øystein Landsgård, leder i Villreinrådet, kommer i sin hilsen på side 3 inn på fl ere 
forhold som berører deg som leser og bruker, både av årboka og fellesprosjektet 
www.villrein.no. Villreinrådet samarbeider tett med Stiftelsen Norsk Villreinsenter, 
og jeg er overbevist om at vi er på rett veg i vår felles nettsatsing. Tilbudet på sidene 
er stort allerede, og  intensjonen er å legge forholdene enda bedre til rette for deg 
som bruker. Her skal du fi nne all relevant informasjon om fjellets nomade, også ny-
hetsmessig. Legg merke til at samtlige villreinområder og samtlige villreinnemnder 
har fått sin egen side i villreinportalen. Det er bare å ta gratistjenesten i bruk!

På lederplass i 2005-årgangen av Villreinen ga jeg tydelig uttrykk for at det hadde 
vært vanskelig å gi ut årboka - uten entusiasmen og rausheten som bidragsyterne vi-
ser. I dag, fem år etter, er situasjonen nøyaktig den samme. Solide fjellfolk, forskere 
som jegere, står i kø med sine gjennomarbeidede manuskript og sine gode bilder. 
Villreinen og dens leveområder berører oss alle.

Avslutningsvis vil jeg takke Jan Hageland for godt samarbeid, og ikke minst for 
hans utrettelige innsats for Villreinrådet i nær 25 år. Lykke til videre, Jan!
 

Ha en riktig god sommer og høst!

Redaktør

Med fri sikt til villrein på trekk. Den skal tidlig krøkes som god jeger skal bli. Foto: Privat

-Vi er på rett veg!

Ha en riktig god sommer og høst!
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Vi har lagt enda et nytt år bak oss i vill-
reinforvaltningen.

Samarbeidet mellom Villreinrådet i 
Norge og Stiftelsen Norsk Villreinsen-
ter har båret synlige og merkbare fruk-
ter. Den felles nettportalen som er utvi-
klet, ble åpnet ved en enkel markering 
på Norsk Villreinsenter Sør og Norsk 
Villreinsenter Nord den 7. januar i år. 
Hensikten med samarbeidet om denne 
portalen fra Villreinrådet sin side, har 
vært å forbedre tilbudet til de som tidligere 
brukte vårt nettsted med masse ny informa-
sjon, nytt stoff og linker til en rekke an-
dre instanser. Alle brukere har nå fått et 
bedre tilbud enn de hadde før, og vi vil 
oppfordre alle til å benytte seg av dette 
flotte tilbudet - en rekke nyheter om vill-
rein og villreinfjellene, annet stoff om 
villrein fra de ulike villreinområdene, 
fra jegere, forskere og andre.

Alle våre medlemmer skal fortsatt 
ha gratis tilgang til å legge ut informa-
sjon om alt innenfor eget villreinområ-
de på det nye nettstedet - www.villrein.
no, der alle villreinområder i Norge 
har fått sin egen side. All informasjon 
som villreinområdet ønsker lagt inn på 
egen side, kan sendes vår redaktør, Arne 
Nyaas, som vil sørge for innlegging på 
nettsiden, uten kostnad for våre med-
lemmer.

Villreinrådet vil videreutvikle sine 
servicetilbud til medlemmene. Vi utfor-
dret i fjorårets utgave av VILLREINEN, 
alle villreinområdene til å komme med 
ideer og ønsker om dataverktøy som 

kunne gjøre forvaltningsarbeidet en-
klere på lokalplanet. Utfordringen har 
ikke medført innspill fra noen av med-
lemmene, men vi arbeider videre med 
ideen og vil legge fram forslag for med-
lemmene før årsmøtet som skal holdes 
i juni i år.

Villreinrådet har en viktig funksjon 
i å være bindeledd ned til det enkelte 
villreinområde rundt om. Det er av av-
gjørende betydning at villreinutvalgene 
får beholde forvaltningsoppgavene som 
i dag, og at de fortsatt har tillit i sentrale 
forvaltningsorganer. Villreinrådet burde 
kunne ha en sentral rolle som bindeledd 
fra villreinsentrene og ut til den viktige 
lokale forvaltningen som rettighetsha-
vere og fjellstyrer står for.

VILLREINEN har vært utgitt siden 
1986 – det er 24. utgave du leser nå. 
Alt stoff som gjennom mange år har 
vært samlet i denne årboka, utgjør an-
takelig den største samlingen av stoff 
om villrein og Fjell-Norge som finnes i 
Norge i dag. Villreinrådet arbeider med 
å digitalisere alle tidligere utgaver av 
VILLREINEN, katalogisere alt stof-
fet og gjøre det søkbart og tilgjengelig 
via nettet. Arbeidet med å tilrettelegge 
et slikt arkiv med alt dette verdifulle 
stoffet, anser Villreinrådet som et svært 
viktig arbeid for å gjøre det tilgjengelig 
for veldig mange. Både Direktoratet for 
Naturforvaltning og Norsk Villreinsen-
ter har vist stor velvilje og entusiasme 
for prosjektet. Finansieringen er i skri-
vende stund ikke på plass, men vi håper 

at alle brikker skal falle på plass, slik at 
arbeidet kan starte høsten 2009. 

Villreinrådet vil samarbeide med 
Norsk Villreinsenter Nord om arrange-
mentet rundt årsmøtet 2009. Vi ser for 
oss et arrangement med et bredt villrein-
faglig innhold i tillegg til selve årsmøtet 
– alle villreinområdene vil få tilsendt et 
mer detaljert program senere.

Villreinrådet ønsker alle villrein-
venner gode og interessante opplevelser 
gjennom bladet du nå leser i, og et godt 
år med fokus på behov og krav til areal 
og leveområder for den unike villreinen 
som lever i mange av våre fjellområder.

Med hilsen
Leder i Villreinrådet i Norge

Samarbeid og videreutvikling

Øystein Landsgård, leder i Villreinrådet      
i Norge. Foto (begge): A. Nyaas



2009

4

Gammelbukken i Bratthøa

Sist høst traff jeg en rein som må ha 
vært et av de eldste reinsdyra jeg har 
sett. Utgammel og ranglete. Den første 
tanken som slo meg var; ”fy …. for en 
stygg rein!” Seinere har jeg hatt dårlig 
samvittighet for den tanken. Det er sær-
lig bildet av bukken som strekker seg og 
lukter på simlene som har satt seg fast. 

Hvilke sjanser har vel den gamle i kampen 
med muskelbuntene som fortsatt er på 
høyden av karrieren som grabukk? Men 
at gamlingen liker damene er det ingen 
tvil om. Gammelbukken hadde klart noe 
”lurt” over seg og han har vært med på 
dette mange ganger før. I disse fjella har 
han levd sitt liv. I en årviss syklus har 
han spart på krefter og bygd seg opp 
gjennom sommeren. Han har på nesten 
mirakuløst vis overlevd jakta og han har 
feira ei vel overstått jakt med en skikke-
lig brunstrus hvert år. Så har han hangla 
seg gjennom første del av vinteren. Om 
sommeren har han tatt ferie sammen 
med at par likesinna og feita seg opp til 

ny brunst. Slik har han levd i år etter år. 
Hvor gammel han har blitt er vanskelig 
å si, men 15 år kan han ha passert med 
god margin. Det betyr at denne bukken 
har vært med på brusten i minst 10 år 
eller noe slikt som 3 reinsdyrgenerasjo-
ner. De aller fleste bukkene skytes lenge 
før de når en slik alder. Faktisk har de 
fleste hatt et fatalt møte med en jeger før 
de er 5- 6 år gamle. Slaktevekt og gevir-
utvikling følger i stor grad alder hos rei-
nen. Det er ved 6-8 års alder at bukken 
er fullt utvikla og utgjør det mest attrak-
tive byttet for jegerne. ”Gullbukk” har 
blitt et begrep i Forolhogna og det er lett 
å forstå jaktiveren hos jegere som omsi-
der har fått fellingsløyve på storbukk.

 I spørreundersøkelsen som villreinut-
valget og NINA rettet til jegerne i Forol-
hogna, framgår det tydelig at særlig ge-
viret blir verdsatt av jegerne. Vid krone, 
mange takker, stor symmetri og gjerne 
to brunstfjøler er viktige i jegernes be-

Om sommeren tok han ferie sammen med et 
par likesinna og feita seg opp til ny brunst. 

Ranglete og mager har han blitt
gammebukken i Bratthøa, men at han 
fortsatt har sansen for damene, det er det 
ingen tvil om! 

Tekst og foto: Olav Strand, Norsk
institutt for naturforskning (NINA)
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skrivelse av en fin bukk. Det er mange 
år siden ”gammelbukken” i Bratthøa 
hadde et attraktivt gevir. Som bytte for 
jegeren er han ikke lenger attraktiv og 
han har derfor større sjanse for å overle-
ve jakta. I jegerundersøkelsen var det en 
del av jegerne som påpekte at de helst 
ville unngå å felle returbukker.  Enkelte 
vil hevde at forvaltningen bør ta ut slike 
”skrapdyr” fra flokkene. Jeg mener at et 
slikt argument på mange måter en mis-
forståelse og at noen slike gamlinger er 
et sunnhetstegn for en villreinstamme. 
Det faktum at jegerne synes å unngå 
returbukkene er et mindre problem. Det 
er det aktive valget av de mest attrak-
tive dyra, med de flotteste kronene, som 
eventuelt er et problem.

Hver generasjon representerer et unikt 
utvalg med individer. Det er ikke bare 
blandingen av det genetiske bidraget fra 
mor og far som bidrar til det. Rekombi-
nasjon ved dannelsen av kjønnscellene 
bidrar til at det er ulike deler av mor og 
fars gener som blir satt sammen til et 
nytt individ. Derfor er det en genetisk 
forskjell på helsøsken. Det genetiske bi-
draget fra mor og far vil sammen med 
mors kroppslige kondisjon og evne til å 
produsere mjølk være bestemmende for 
kalvenes vekst og seinere overlevelse. 
Denne ballasten er også avgjørende for 
hvordan vær og vanskelige forhold i løpet 
av de første dagene etter fødsel påvir-
ker kalvenes overlevelse. I tette bestan-
der med stor konkurranse om maten er 
det de svakeste simlene som føder de 
minste kalvene. Det er også kalver født 
av de svakeste simlene som får minst 
mjølk og som har dårligste overlevelse 
når uværet setter inn i mai. Hvert års-
kull i villreinfjellet er derfor et utvalg av 

ulike og unike individer som gang etter 
gang ”prøves” mot miljøet de lever i. 
Dyrene som i økologiske termer er best 
”skikka” og som har den største overle-
velsen og som etterlater seg flest avkom, 
er vinnerne i dette lotteriet. Slik har na-
turen formet reinen og reinen har tatt sitt 
levesett etter fjellet og de rovdyra som 
har levd der. I intakte økosystemer, med 
rovdyr, er overlevelsen stort sett korrelert 
til kroppsvekt og alder. Rovdyra har let-
test for å ta unge, små og de eldste dyra. 
Poenget med jakta er at vi som jegere 
kan ha en annen preferanse enn rovdyra. 
Rovdyr klarer i første rekke å ta ut små 
og svake individer, mens vi drømmer 
om den ultimate gullbukken.

Forskningens oppgave er å forstå 
faktorene som har bidratt til å forme 
reinens levesett. Først da kan vi forstå 
hvordan endringer i reinens livsmiljø, 
det være seg jaktdødelighet som erstat-
ning for sult og rovdyr, tekniske inngrep 
eller klimaendringer, vil påvirke reinen. 
Det er med bakgrunn i en evolusjonær 
forståelse av naturen at vi kan klare å 
besvare noen av de større spørsmål og 
utfordringer vi står ovenfor når det gjel-
der bevaringen av natur og biologisk 
mangfold. Forvaltningen og politiker-
nes rolle er å finne løsninger og tilret-
telegge for en ønska utvikling. Men vi 
har store utfordringer, også i måten vi 
tenker på. For eksempel så har vi lett for 
å overføre våre egne verdier eller mål 
til naturen. Jakt er sett på som et gode i 
Norge og det er ingen tvil om at reinen 
fram til nå har nytt godt av jaktkulturen 
som også har bidratt til at vi har tatt vare 
på reinen og beiteområdene. Men vi må 
likevel tørre å reise spørsmålet om ikke 
også vår aktivitet som jegere kan ha ne-

gative sider. Vi møter også mange para-
dokser nå vi tar utgangspunkt i en evo-
lusjonær plattform. Vi har for eksempel 
lenge gitt reinen i Rondane og Snøhetta 
en spesiell status fordi den fra et gene-
tisk synspunkt er den mest opprinnelige 
fjellreinen. Dette er riktig og sikkert både 
vel og bra, men dette er også den reinen 
som har størst skyhet for mennesker, og 
som derfor lettest blir påvirka av men-
neskelig aktivitet og tekniske inngrep. 
Slik sett er faktisk reinen i Forolhogna 
bedre tilpassa til dagens livsmiljø enn 
de sky naboene lenger vest.

Reinen og andre klauvdyr opplever 
jakta første gang som kalver.  Kalvene 
kan være en av de mest kritiske alders-
gruppene i forhold til jaktseleksjon. 
Seinere i livet, som simler eller bukker 
er både gevir og slaktevekt i vesentlig 
grad et resultat av alder. Kalvene er 
imidlertid like gamle slik at forskjellene 
på en liten og en stor kalv i stor grad be-
stemmes av tre faktorer: kalvens gene-
tiske ballast, moras kroppsstørrelse og 
fødselstidspunktet. Jegerne har derfor 
størst mulighet til å gjøre et utvalg som 
direkte påvirker dyras genetikk når de 
jakter på kalver. Seinere i livet, når dyra 
skytes som bukk eller simle, er alders-   
effekter av større betydning. 

Selektive bukkejegere har i hovedsak 
en preferanse for bukker som er 5- 6 år 
gamle. Yngre bukker og returbukker 
framstår som mindre attraktive og vil 
ha større muligheter til å overleve et 
selektivt jaktregime. Et viktig og fort-
satt dels ubesvart spørsmål er i hvilken 
grad gammelbukken i Bratthøa var en 
av de minste og genetisk sett svakeste 
individene i sitt årskull. På bakgrunn av 
jegerbesvarelsene og alderssammenset-

Legg merke til den unge bukken 
til høyre i dette bildet. Dette er 
underdanig atferd og han er fullt 
våken på at det betyr trøbbel å 
komme så nært simla. Ennå er 
han for liten til å ta et oppgjør 
med storbukken. Men i jakta kan 
disse dyra skytes på samme kort. 
Ungbukken er akkurart for stor 
til å kunne skytes på ungbukkkort. 
Storbukken her er for mange av 
oss den våte bukkedrømmen. Det 
er liten tvil om hvilken av de to vi 
ville valgt! 
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vil han etter hvert stryke med en seinhøst 
eller etterjulsvinter og være til glede for 
rev, kongeørn, ravn eller andre rovdyr. 
Det kan skje at dens siste gjerning blir 
å fylle magen på en fjellrev oppmed 
Nordytjønna en plass. Det hadde vært 
en avslutning storbukken verdig!
 

ningen i jaktuttaket forventer vi det. De 
som var større og som hadde ”bedre” 
gener, ble skutt som yngre dyr. I dette 
perspektivet er det gammelbukken som 
har ”vunnet”, og som kanskje har etter-
latt seg flest kalver. Dersom det er slik, 
så har jakta også medført et seleksjons-
regime som forandrer reinen. 

Gammelbukken i Bratthøa kommer 
trolig til å overleve møtet med jegerne. 
Om han ikke døde allerede sist vinter så 

Når høsten tar tak i fjellet er det brunsten som 
rir bukkene. I et par ukers tid er det urkreftene 
som tar styring i flokkene; - det er beint slik at en 
fjellrekende fant får heimlengsel! 

Glemt er de fredelige sommerdagene med like-
sinnede ungkarer på tur. Nå er det en kamp på 
harde livet. Men grabukker er de og grabukker 
blir de, og en skikkelig brunstfest har de som 
overlevde jakta, fortjent! 
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Overgangen fra en bestandsorien-
tert forvaltning til et bærekraftig 
landskapsperspektiv.
Bærekraftig utvikling innebærer en ba-
lanse mellom bruk og bevaring som er 
positiv for samfunnsutvikling og beva-
ringen av det biologiske mangfoldet. 
Dette er en kompleks oppgave som 
betinger nok og riktig kunnskap om na-
turmiljøet, våre egne utviklingsbehov 
og effektene som vår aktivitet har på 
økosystemene. I avveiningen mellom 
bruk og bevaring har vi derfor behov 
for planleggingsverktøy som er langt 
mer tverrfaglig enn det som så langt har 
vært vanlig i forvaltningen av biologiske 
ressurser. Villreinen kan brukes som ek-
sempel for å illustrere disse behova. 

Kunnskapsgrunnlaget for 
villreinforvaltningen
Norsk villreinforvaltning skiller seg fra 
forvaltningen av mange andre klauv-
dyrbestander ved at vi har valgt å ”re-
gulere” bestandene ved akseptable be-
standsnivå av hensyn til beitetilgang og 
muligheter for jakt. Bestandsmåla i de 
enkelte områdene er utvikla ved hjelp 
av modeller som maksimerer avkast-
ningen fra bestandene, men med lokale 
tilpasninger i forhold til beite- og natur-
forhold generelt. Måla i villreinforvalt-
ningen skiller seg også i betydelig grad 
fra mål for forvaltningen av hjort og elg. 
Det er i første rekke antall høstbare dyr 
som assosieres med et vellykket resultat 
i elg og hjorteforvaltningen, mens en i 
villreinforvaltningen i større grad har 
fokusert på å tilpasse bestandsstørrelsen 
til de lokale beiteforholda. 

Den delegerte (lokale) forvaltnin-
gen av villreinstammene har ført til at 
forvaltningen er basert på en blanding 
mellom formell og erfaringsbasert 

kunnskap. Det vi betegner som for-
mell kunnskap framkommer gjennom 
forskning, mens den erfaringsbaserte 
kunnskapen har framkommet gjennom 
praktisk erfaring med forvaltning eller 
jakt. Det er et viktig poeng at kunnskap 
må være sosialt akseptert for at den 
skal brukes i den daglige forvaltningen. 
Kombinasjonen av den delegerte for-
valtningen og anledningen til å samle 
relevant informasjon om bestandene, 
har derfor vært viktig for utviklingen 
av villreinutvalgene og dagens forvalt-
ningsstruktur. Kunnskapen som ligger 
til grunn for bestandsforvaltningen bygger 
også på relativt enkle prinsipper og har 
etter hvert blitt godt kjent. 

Parallelt med utviklingen av den 
moderne villreinforvaltningen har det 
også vært en systematisk oppbygging 
av kunnskapsplattformen for forvaltnin-
gen. Hovedfokuset for  forskningen har 
vært å forstå dynamikken i villreinbe-
standene og forholdet mellom bestands-
tetthet, vitale rater og avkastning. I løpet 
av de seinere åra har en også fokusert på 
effektene som høsting kan ha på bestan-
dene. De mulige effektene av mennes-
kelig forstyrrelser og tekniske inngrep 
har også fått betydelig oppmerksomhet. 
Først gjennom studier som i all hoved-
sak fokuserte på individuelle eller fysio-
logiske responser på forstyrrelser, men 
etter hvert også undersøkelser som har 
studert slike effekter på bestands- eller 
landskapsnivå. 

Målvalg og måloppnåelse 
i bestandsforvaltningen
For noen år siden foretok vi en gjen-
nomgang av måla som er satt i de lokale 
forvaltningsplanene. Denne gjennom-
gangen viste at alle forvaltningsplaner 
hadde tydelige mål i forhold til antall 
dyr, kjønnssammensetning og kondi-
sjon hos dyra. Samtlige av disse måla 
følges også opp gjennom overvåknings-

programmet for villrein. En spørreun-
dersøkelse rettet mot rettighetshaverne 
viste at data fra overvåkningsprogram-
met brukes aktivt og at resultatene fra 
programmet ble vurdert som svært vik-
tige for den lokale forvaltningen. 

Data fra overvåkningsprogrammet 
viser at en stort sett har lyktes med å 
regulere veksten i villreinbestandene 
og at det i dag er et rimelig samsvar 
mellom målsetning og måloppnåelse i 
de fleste områdene. Usikkerheten i be-
standsforvaltningen er imidlertid større 
i de største villreinområdene. Generelt 
sett har disse områdene både mer usikre 
bestandsdata og større usikkerhet i selve 
forvaltningssystemet. Begge forhold bi-
drar til at det er vanskeligere å utøve en 
presis forvaltning med bestandsfluktua-
sjoner og et mer variabelt jaktuttak som 
resultat. Måla om stabilitet i bestandene 
og jaktuttaket har sammen med øn-
sker om kondisjonssterke dyr preget 
bestandsforvaltningen og er et viktig 
målkriterium i de lokale forvaltnings-
planene og blant jegerne. I dag har vi 
kunnskap som tilsier at disse måla kan 
være vel optimistiske i forhold til be-
grensningene i det eksisterende forvalt-
nings og overvåkningssystemet. Vi må 
derfor regne med at det også i framtida 
vil bli endringer i dyretall og jaktmulig-
heter som oppfattes som uønska blant 
enkelte rettighetshavere og jegere. 

Landskapsperspektivet
Bevaringen av villreinen og andre mi-
grerende arter er særlig krevende fordi 
disse artene ofte kommer i konflikt 
med vår arealbruk. For forvaltningen er 
det er derfor svært viktig å få svar på 
spørsmål som; hvor har reinen de vik-
tigste funksjonsområdene? Når bruker 
reinen disse? Hvor finner vi de viktigste 
trekkorridorene og hva er effektene av 
menneskelige forstyrrelser? Hvor mye 
aktivitet kan vi ha før reinen skyr et om-

Villreinen og krystallkula
Av Olav Strand, Per Jordhøy og 
Roy Andersen, NINA

Foto: Olav Strand
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råde, og finnes det muligheter for å til-
rettelegge ferdsel og løypenett på en slik 
måte at vi reduserer de negative effektene 
på reinen? 

Ved hjelp av moderne GPS teknologi 
og fly- eller satellittbilder har vi fått mu-
ligheter til å besvare slike spørsmål. Når 
det gjelder villrein startet vi  dette arbei-
det på Hardangervidda i 2001. Seinere 
har dette blitt videreført i det vi kaller 
villreinprosjektet i Langfjella. Her inn-
går både Setesdalsheiene, Hardanger-
vidda og Nordfjella. Mye av metodene 
som ligger til grunn for dette prosjektet 
ble først utviklet på Hardangervidda. 
Dette arbeidet besto i første rekke av 
å lage modeller for å kartlegge reinens 
beiter fra satellittbilder, slik at vi både 
kunne kjenne igjen de viktigste vegeta-
sjonstypene men også måle tykkelsen 
på lavmatta, som er reinens viktigste 
beiter vinterstid.

Vi har også brukt relativt mye tid på 
å lage modeller som forklarte reinens 
arealbruk med utbredelsen av beiter, 
beitekvalitet, topografi, snømengde eller 
menneskelig aktivitet. I disse analysene 
kan vi tenke oss at vi stabler ulike kart 
oppå hverandre (Figur 1). Hensikten 
med denne øvelsen er at vi ønsker å 
kartlegge ressursene for rein på Hardan-
gervidda. Vi kan anta (og det er en helt 
grunnleggende antagelse i disse analy-
sene) at de områdene som brukes mest 
av reinen også er de mest verdifulle 
områdene. Beregningen vi har gjort tar 
utgangspunkt i ulike kart som viser bei-
teressursene, snø og alle andre variabler 
som vi har kartfesta og som kan tenkes 
å ha betydning for reinens arealbruk. 
Sluttresultatet fra beregningene er kart 
som viser den beregna verdien av Har-
dangervidda om vinteren, i kalvinga og 
om sommeren.

For å forstå bruksverdien av disse 
resultatene er det viktig å være klar 
over at de beregna habitatverdiene er 
summen av mange faktorer og at vi 
ved hjelp av modellen kan gjenkjenne 
og kartlegge bidraget fra hver enkelt 
faktor som påvirker reinens arealbruk. 
Datasettet fra Hardangervidda viser for 
eksempel at reinen oppsøker områder hvor 
tykkelsen på lavmatta er stor, og at reins-
dyra samtidig unngår områder med mye 
snø. Avstand til veg har for eksempel en 
negativ effekt slik at kort avstand til veg 
gir mindre bruksintensitet og dermed 
lavere habitatverdi. Tilsvarende finner 
vi at tykkelsen på lavmatta har en svak 
positiv effekt om sommeren, at høgda 

over havet har en positiv effekt når det 
er varmt og at avstand til turistforenin-
gens løypenett på samme vis som veger 
har en negativ effekt. I og med at mo-
dellene har disse egenskapene kan vi 
også utforske effektene av for eksempel 
å endre snømengden, noe som er særs 
aktuelt for å forstå mulige effekter av 
klimaendringer. Det store poenget med 
disse modellene er at vi får et kartfesta 
resultat som beskriver verdien av habi-
tatet for reinsdyra.

Med disse resultatene som bakgrunn 
var det stor interesse for å starte et til-
svarende prosjekt i Setesdalsheiene. 
Samtidig tok villreinutvalgene og vill-
reinnemndene på Hardangervidda og 
Nordfjella initiativ til å videreføre un-
dersøkelsene på Hardangervidda, og til 

å utvide disse med å inkludere Nordfjella 
i prosjektet. Utvidelsen av prosjektet 
har gitt oss en unik mulighet til å do-
kumentere reinens arealbruk i områder 
der leveforhold og menneskelig påvir-
kningsgrad er svært forskjellig.  

Langfjella
”I Langfjella blir det snø og stiv kuling”- 
det har vi hørt ofte når Meteorologisk 
Institutt formidler Vårherres planer 
om å forpurre lenge og nøye planlagt 
feltarbeid. Det er ikke så rart at vi har 
hatt mye vær i forbindelse med vill-
reinprosjektene i Langfjella. Dette er et 
stort fjellområde som ligger på skillet 
mellom Vest- og Østlandet. Langfjella 
omfatter flere av våre største villrein-
områder. Lengst nord ligger Nordfjella 

Figur 1. Eksempel på hvordan ulike datalag (fra nederst til øverst; topografi og referan-
sedata, beitekart, estimert biomasse i lavbeitene, snømengde, samla menneskelig påvir-
kningsgrad og GPS data fra radiomerka reinsdyr) legges sammen i modeller som brukes 
for å estimere verdien av ulike årstidshabitat for villrein.
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(ca 3000 km2). Her har forvaltningen et 
bestandsmål på ca 2500 dyr. Deretter 
har vi Hardangervidda på ca 8200 km2 
og med målsetning om en vinterstamme 
på 9000 - 10 000 dyr. Lengst sør har vi 
Setesdalsområdene med Setesdal Vest-
hei Ryfylkeheiene (ca 5500 km2) og 
Setesdal Austhei (ca 2400 km2), med 
mål om vinterstammer på henholdsvis 
1800 og 1000 dyr. Til sammen utgjør 
disse villreinområdene ca 19 100 km2 
eller ca 55% av det samla villreinarealet 
i Norge. 

Langfjella har et mangfoldig land-
skap. Nordfjella har for eksempel et 
vestlandsk preg med mye høge topper og 
bratte partier. Hardangervidda er nesten 
like mangfoldig som de andre områdene 
til sammen. I vest, og særlig i sør- vest, 
finner vi høglendte områder der snøen 
ligger lenge. Sentralt på Hardangervidda 
er det slettelandskapet som domine-
rer, mens vi i øst finner tørre områder 
med utprega lavheier. På vestheia i Se-
tesdalsområdene er det igjen kystland-
skapet som dominerer, og som navnet 
sier; dette er heier, med mye lyng, men 
med svært lite vinterbeite for villreinen. 
Vestheia domineres også av mye nedbør 
og er på mange vis vårt mest marginale 
villreinområde. På østheia domineres 
landskapet i større grad av skog og reinen 
her bruker skogslandet både som kal-
vingsland og sommerbeite. 

Reinens bruk av Langfjella
Reinens viktigste atferdstrekk er at den 
vandrer. I store flokker er dyra på sta-
dig vandring fra det ene beiteområdet til 
det neste. Reinens årvisse migrasjoner 
er noen av naturens mest spektakulære 
fenomener. Plutselig kan fjellet fylles 
med dyr, og flokken ligner ewwwn stor 
organisme som glir gjennom landska-
pet. De største og mest spektakulære 
migrasjonene finner vi i Nord Amerika 
og Sibir. Her kan flokkene enkelte gan-
ger telle flere hundretusen dyr. Flokkene 
her hjemme blir små i forhold til dette, 
men flere tusen dyr som har samla seg 
på Hardangervidda er en sterk opple-
velse for den som er så heldig å få møte 
reinen slik. Kartlegging av gamle fangs-
graver viser at vi i tidligere tider utøvde 
massiv fangst av rein som var på vand-
ring mellom sesongbeitene. De største 
og mest brukte anlegga finner vi langs 
aksen mellom Snøhetta, Rondane og 
Knutshø på Dovrefjell. Her kryssa dyra 
når de var på vandring mellom sommer 
og vinterbeiter. Det var også stor fangs-

taktivitet på Hardangervidda. Det er 
særlig i området mellom Nordfjella og 
Hardangervidda at vi finner de største 
fangsanleggene. Ved hjelp av slike kul-
turhistoriske data har vi forsøkt å gjen-
skape hovedstrukturen i de opprinnelige 
villreintrekka i Langfjella (Figur 2). 

Vi vet ikke i hvilken grad Langfjella 
fungerte som et stort sammenhengende 
leveområde for reinen eller om det også 
i historisk tid var lokale delbestander 
her. Analysene av GPS datasettet fra 
Hardangervidda viser at reinen har en 
årviss migrasjon mellom geografisk at-
skilte sesongbeiter/funksjonsområder. 
Reinen på Hardangervidda har derfor 
det vi kan kalle et migrerende levesett. 
Avstanden fra vinterbeiteområdene til 
kalvingsland, sommerbeiter og tilbake 
til vinterbeitelandet utgjør ca 144 km 
på Hardangervidda. Lengden på års-
migrasjonen er betydelig kortere i de 

andre områdene i Langfjella (Figur 3) 
og det er bare på Austheia i Setesda-
len at vi finner et tilsvarende tydelig 
migrasjonsmønster. Dyra her har sine 
vinterbeiter i de nordlige områdene og 
over skoggrensa, mens kalvingsområ-
dene og sommerbeitene finnes ned mot 
skogkledde områder i sør. Når dyra på 
Austheia skal skifte beiter må de trekke 
gjennom områdene ved Bjørnevann. 
Dette har lenge vært et konfliktområde i 
arealforvaltningssammenheng. Resulta-
tene fra merkeprosjektet har bekreftet at 
dyra fortsatt bruker denne trekkorrido-
ren og at området faktisk er den tydeligste 
flaskehalsen for noe villreintrekk vi har 
studert i Norge.

Vinterbeitene er som tidligere nevnt 
en klar begrensning for dyra i Setesdals-
områdene og det er stort sett i områdene over 
skoggrensa vi finner beitelav på Aust-
heia. På Vestheia er det i første rekke 

Figur 2. Forsøk på å rekonstruere de viktigste trekkretningene og utvekslingsområdene for 
villrein i Langfjella. 

Figur 3. Tetthet av GPS punkter i løpet av vinter- kalvings og sommer- sesongen. Legg 
merke til at avstanden mellom sesongområdene varierer mye i de ulike villreinområdene. 
Reinsdyra har lengst og tydeligst årsmigrasjon mellom sesongbeitene på Hardangervidda 
og i Setesdal Austhei. Legg også merke til delingen av Setesdal Vestehi Ryfylkeheine i et 
nordlig og sørlig område. Vi finner tilsvarende i Nordfjella der området deles i to av Rv50 
og Geitryggen.
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på kantene ut mot Setesdalen at dyra 
har tilgang til lavbeiter. Lenger vest er 
det mye mer snø og lite lav. Resultatene 
fra Hardangervidda og tilsvarende un-
dersøkelser fra tundralevende caribou 
stammer i Nord Amerika viser at reinen 
samler seg for kalving og i forbindelse 
med den mest intense innsektplagen 
om sommeren. Vinterstid sprer dyra 
seg mer og de søker på nomadisk vis 
nye beiteområder. Når vi ser på plas-
seringen av de gamle fangstsystemene 
og utbredelsen av vinterbeitene i Lang-
fjella, kan vi lett tenke oss at Hardan-
gerviddabestanden også har hatt stor 
betydning for de andre fjellområdene i 
denne regionen. Vi har noe dokumen-
tasjon på dynamikken i dette systemet 
fra de siste 50 – 60 åra. På 1960 tallet 

og i første del av 1980 tallet var det en 
stor villreinbestand på Hardangervidda. 
I begge perioder søkte reinsdyra ut av 
Hardangervidda for å finne vinterbei-
ter i andre områder. Tilførselen av dyr 
fra Hardangervidda førte blant annet til 
etablering av villreinstammene i Ble-
fjell, Brattefjell Vindeggen og Grunge-
dalstangen. I Nordfjella førte innvand-
ringen fra Hardangervidda til mer eller 
mindre fullstendig nedbeiting av lavres-
sursene. Forvaltningen i Nordfjella har 
siden jobbet systematisk for å restituere 
vinterbeitene (se figur 4). 

Inngrep i Langfjella
Vår bruk av fjellet har også endra seg i 
løpet av åra som har gått siden overbei-
tingsperiodene på 1960- og 1980-tallet. 

Eksempler i så måte er nye veger, veger 
som har fått bedre standard og som nå 
er vinteråpne - og områder hvor det 
har blitt bygd mange hytter. Løypenett, 
kraftledninger og neddemte arealer og 
trekkveger er andre eksempler på aktiviteter 
og tekniske installasjoner som det har blitt 
flere av i løpet av de siste 50 åra. Vi vet 
at både mattilgang og menneskelig aktivitet 
(forstyrrelser eller tekniske installasjo-
ner) påvirker reinens arealbruk. Vi må 
derfor ta hensyn til begge faktorer når 
vi skal forstå reinens bruk av Langfjella. 
Bestandene på Hardangervidda og Vest-
heia i Setesdalen har vært små de siste 
åra og en jobber planmessig for å øke 
dyretallet i begge områder. Bestanden 
på Vestheia ser i dag ut til å være delt 
i to av Blåsjømagasinet, og det er sær-

Figur 4. Endringer i reinens bruk av Hardangervidda. A) Dyrenes trekkmuligheter før betydelige tekniske inngrep var foretatt. Hardanger-
vidda var sannsynligvis et sentralt område for utveksling av rein til sørnorske fjellområder, noe bl.a. funn av massefangstanlegg indikerer 
(kjente fangstanlegg angitt som sirkler; antatte, viktige utvekslingsveier antydet med piler). B og C) Endringer i arealbruk er nært knyttet 
til perioder med bestandsvekst og mange dyr. På sekstitallet skjedde en betydelig overbeiting, og reinen søkte til nye beiteområder og la 
grunnlag for dagens villreinstammer i Brattefjell-Vindeggen og Blefjell. I samme periode innvandret rein til Hardangervidda fra Norefjell. 
Det etablerte seg også dyr på Grungedalstangen (administreres under Hardangervidda). Fra midten av syttitallet økte bestanden på nytt 
og nye vinterbeiter ble tatt i bruk i grenseområdene mot Nordfjella og på nordsiden av Bergensbanen. D) I løpet av siste tiårsperiode har 
reinen i all hovedsak benyttet vinterbeiter sentralt og øst på vidda, med sommerbeiter i sentrale og sørlige deler. Kalvingsområder har 
tradisjonelt vært i vest, men også her med betydelige variasjoner fra år til år.
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lig sør for Blåsjømagasinet vi finner 
lite reinsdyr. Nord for Blåsjømagasi-
net er det betydelig flere reinsdyr og 
tettheten i den lokale bestanden her er 
trolig nær bestandsmålet. På Austheia er 
situasjonen motsatt, med forholdsvis stor 
dyretetthet. Vi må regne med at de lo-
kale forskjellene i dyretetthet også har 
stor betydning for dyras arealbruk. På 
Hardangervidda og i det sørligste delområdet 
av Vestheia må vi regne med at dyra bruker 
relativt begrensa arealer som følge av at 
bestandene er små og at dyra finner nok 
mat i de sentrale områdene. Tilsvarende 
kan vi regne med at den utprega vand-
ringen mellom nord og sør på Austheia 
dels er et resultat av at det er mye dyr 

i dette området. Det er tvilsomt om vi 
hadde lyktes med å dokumentere betyd-
ningen av trekkorridoren over Bjørne-
vann dersom prosjektet hadde blitt gjennom-
ført i en periode med liten bestand. 

Ved oppstarten av Langfjellaprosjek-
tet pekte de lokale styringsgruppene på 
flere fokusområder hvor en var særlig 
interessert i å få mer spesifikk kunn-
skap. Eksempler på slike på Vestheia 
var; vegen mellom Brokke – Suleskar, 
Blåsjømagasinet og trekkvegen ved 
Steinsbuskaret, kalvingsområdene på 
Vestheia, vegen inn til Store Urevatn, 
bruken av randområdene og trekkvege-
ne til Austheia. Tilsvarende var en sær-
lig opptatt av avgrensningen sørover og 

trekkvegen over Bjørnevann på Autheia. 
På Hardangervidda er det særlig effekte-
ne av Rv7 og mulighetene for avbøtende 
tiltak i forbindelse med denne som har 
vært i fokus. I tillegg har en vært opptatt 
at utvandringsmulighetene mot nord og 
sør, bruken av tangeområdene, effektene 
av vinter- og sommerløypene til DNT 
og mulige stengsler for reinens trekk i 
løpet av jakta. I Nordfjella har det vært 
tilsvarende ønsker om å skaffe mer data 
på bruken av de sørligste delene av om-
rådet som grenser mot Hardangervidda, 
trekkvegen ved Geitryggen og effekter 
av veg, høgspentledninger og løypenett 
i forbindelse med denne. I Nordfjella er 
det også et særlig fokus på mulige effek-
ter av løypenettet i de østligste delene 
av området.  I tillegg er en opptatt av 
å skaffe data på bruken av viktige beite 
og kalvingsområder som enten har vært 
berørt av vannkraftutbygging (eks. Kve-
vatnet og Kongshelleren) eller som er 
under press i forbindelse med planlagte 
tilleggsreguleringer av vassdrag (eks. 
Gravdalsområdet). 

Fokusområdene og problemstillinge-
ne som belyses i Langfjellaprosjektet er 
svært mange og det er en stor utfordring å 
studere så mange ulike forhold innen ett 
og samme prosjekt. Svært mye av arbei-
det kommer også til å bli av beskrivende 
karakter (se figur 5 for et eksempel på 
hvordan ulike kartlag kan kombineres). 
Gjennom styringsgruppene har en imid-
lertid ambisjon om at noe av arbeidet 
også skal få preg av å være av eksperi-
mentell karakter. En tenker seg da at vi 
i denne fasen av prosjektet skaffer data 
og gjennomfører analyser som dokumen-
terer dagens situasjon. I avslutningen av 
prosjektet har vi i oppgave å vurdere be-
hov og muligheter for avbøtende tiltak 
der det kan være hensiktsmessig. Sam-
arbeidet med styringsgruppene vil bli 
svært viktig i denne fasen av prosjektet 
og vil forhåpentligvis gi rom for at sty-
ringsgruppene (som består av de viktigste 
aktørene på arealsiden) kan anbefale og 
eventuelt iverksette avbøtende tiltak. En 
eventuell videreføring av prosjektet blir 
å teste  effekten av slike. 

Den nye krystallkula
Forvaltningen av villreinarealene er en 
kompleks oppgave som berører mange 
ulike samfunnsaktører med interesser 
som kan komme i konflikt med hveran-
dre. Forvaltere og politikere som skal 
foreta avveiningen mellom bruk og 
bevaring av arealer eller landskap tren-

Figur 5. Hovedtrekk ved de radiomerka dyras bruk av områdene mellom Hardangervidda 
og Nordfjella (øverste bilde) og detaljer i forhold til Nordfjella (nederste bilde). Vi har vist 
gjennomsnittlig snødybde som en blå skravering (mørkere farge betyr større snødybde). I 
tillegg til dette har vi vist samtlige GPS data som prikker. Lavholdige vinterbeiter er vist 
med gul skravering, mens veger, kraftledninger og merka løyper er vist med henholdsvis 
røde streker, svarte streker og prikka rosa streker. Tettheten av hytter er vist som rød - 
grønn skravering.
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ger derfor spesifikk kunnskap av både 
biologisk og samfunnsmessig karakter. 
Derfor er det viktig å kunne besvare 
spørsmål som Hvem? Hvor? Når? Og 
hvor mye? I og med at avveiningen mel-
lom bruk og bevaring handler om land-
skap er det også viktig at kunnskapen, 
enten den er av biologisk eller samfunns-
messig karakter, kan formidles og brukes 
i et landskapsperspektiv. Utvikling av 
landskapsmodeller som viser biologiske 
og samfunnsmessige verdier vil være av 
stor nytte i denne sammenheng. Tenk 
bare på eksemplet fra Hardangervidda: 
Vi kan ved hjelp av modellene vise 
hvorfor enkelte områder er mer viktige 
for reinen enn andre. Vi kan også kart-
legge de viktigste enkeltfaktorene som 
beiteressurser eller forstyrrelser som bi-
drar til at verdifulle beiter brukes lite. 

Trolig kan vi bruke samme type 
modeller for å kartlegge andre verdier 
i landskapet. Eksempler kan være bio-
diversitet eller også opplevelsesverdi 
for mennesker. På samme måte kan vi 
trekke inn økonomiske størrelser. Vi 
kan dermed se for oss en svært stor sta-
bel med ulike kart som virkelig utvider 
perspektivet vårt. I denne ”krystallkula” 
vil det være mulig å se hvor, når, hvor 
mange og hvem. Det vil uten tvil bli lettere å 
dele informasjon og kunnskap, dermed 
er det også lettere å finne gode løsninger 
på komplekse problemer som må løses 
av mange aktører. 

Et samfunn i rask endring medfører 
også at det oppstår nye verdinormer, noe 
som i sin tur vil gi endra ramme-betin-
gelser for bevaring og bruk av naturmil-
jøet. Dette er særlig viktig når nye ver-
dier og kulturformer fører til irreversible 
naturinngrep som ikke er forenelige 
med bærekraftig bruk. Utfordringen i 

avveiningen mellom bruk og bevaring 
er å lage kriterier for næringsutvikling 
og verdiskapning som øker mulighetene 
for bærekraftig utvikling. Det kulturelle 
aspektet og tradisjonsbruken av villrei-
nen er eksempler på slik kobling mel-
lom kultur og miljø. Erfaringene med 
den delegerte villreinforvaltningen viser 
at villreinen fram til nå har nytt godt av 
dette forholdet. En av hovedgrunnene til 
at en har lyktes med bestandsforvaltnin-
gen var for eksempel at en på et relativt 
tidlig tidspunkt oppretta sammenheng-
ende forvaltningsenheter for de enkelte 
bestandene. Parallelt med utvikling av 
forvaltningssystemet fant det også sted 
en oppbygging av kunnskapsplattfor-
men for forvaltningen. Bruken av denne 
kunnskapen i den praktiske forvaltnin-
gen medførte ei blanding mellom for-
mell og erfaringsbasert kunnskap brukt 
i driftsplaner som inneholder relativt 
klare og definerte mål for bestandsfor-
valtningen. Forvaltningen har også hatt 
løpende tilgang på data fra overvåk-
ningsprogrammet, noe som har tillatt 
jevnlig vurdering av måloppnåelsen. 
Opp gjennom tidene har det oppstått 
konflikter mellom lokal og sentral for-

valtning, men disse har en lyktes med å 
finne løsninger på. Høstingstradisjonen 
og engasjementet rundt villreinen har 
slik sett vært en viktig pådriver i demo-
kratiseringen og utviklingen av den mo-
derne villreinforvaltningen. Organisering 
av forvaltningen og formell delegering av 
myndighet til de ulike forvaltningsled-
dene har også skapt arenaer for dialog 
og utviking av tillit. Samtlige av disse 
faktorene har vært av betydning for ut-
viklingen av det vi i dag kan kalle en 
vellykka bestandsforvaltning. 

Framover må vi regne med at sam-
funnets verdsetting av villrein vil endre 
seg, trolig slik at de ikke-jaktlige verdiene 
øker. Vi er også i en situasjon der pres-
set på villreinområdene er stort og det er 
mange ulike samfunnsaktører som styrer 
utviklingen av villreinarealene. Med 
bakgrunn i erfaringene fra bestandsfor-
valtningen er det klart viktig at aktørene 
i arealforvaltningen også lykkes med å 
få en felles og godt forankra kunnskaps-
plattform og at det skapes arenaer for 
dialog der aktørene kan komme fram til 
felles løsninger.  

Hva med fremtida? 
Foto: Olav Strand
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Veger og jernbane, og ikke minst 
den aktiviteten som utføres på og 
i tilknytning til disse, påvirker na-
turmiljøet på mange måter. Tradi-
sjonelt har man fokusert mye på å 
avbøte de negative effektene lokalt, 
mens de regionale skadevirkninge-
ne ikke i samme grad har vært fulgt 
opp. Villreinen er en art som helt 
klart sliter med de regionale effek-
tene av den stadig mer omfangsrike 
transportinfrastrukturen.

Økologi, veger og vegtrafikk
Veger og vegtrafikk kan ha en rekke 
negative virkninger på naturmiljøet. 
Veganlegg krever arealer, noe som di-
rekte kan påvirke både plante- og dyre-
arters leveområder. Veganleggene kan 
også indirekte redusere kvaliteten på 
og tilgangen til naturområder ved at de 
fører til forandringer av hydrologiske 
eller lokalklimatiske forhold, eller ved 
at vegene fører til økt menneskelig aktivi-
tet og endret arealbruk i områder som 
tidligere har vært relativt lite benyttet. 
Forurensning fra vegtrafikken, enten 
det er avrenning av overvann med mil-
jøskadelige stoffer til vann og jord el-
ler lokal luftforurensning, kan bidra til 
å redusere viltets bruk av naturområder 
langs vegen. Spredning av fremmede, 
skadelige arter er stadig fremme i ny-
hetsbildet, og flere av disse artene spres 
langs vegnettet. Veger og vegkanter kan 

fungere som spredningskorridorer for 
vilt gjennom urbane områder eller inten-
sivt utnyttete landsbruksområder, og 
fastlandsforbindelser til øyer kan føre 
til innvandring av uønskete arter. Man-
ge dyr er lite tolerante når det gjelder 
støy, lukt eller visuelle forstyrrelser fra 
kjøretøy, og trives dårlig i vegens nabo-
skap. I åpent landskap, og for spesielt 
sensitive arter som f eks villrein, kan 
det dreie seg om avvisningseffekter på 
flere kilometer. Imidlertid er det et langt 
større økologisk problem at veger ska-
per barrierer for viltet, enten på grunn 
av veganlegget i seg selv, eller på grunn 
av trafikken på vegen. Barriereeffekten 
av transportinfrastrukturen kan sammen 
med annen arealbruk føre til at viltets 
leveområder etter hvert blir så oppsplit-
tet at enkelte arter får problemer med 
å opprettholde levedyktige bestander 
på lang sikt. Dette kalles gjerne habi-
tatfragmentering, og blir globalt ansett 
som en av de viktigste årsakene til tapet 

av biologisk mangfold. For villreinen er 
problemet spesielt synlig.

Viltpåkjørsler
Viltpåkjørsler har generelt sett liten 
effekt på det biologiske mangfoldet, 
men sammen med andre negative fak-
torer kan påkjørsel av vilt bidra til at lo-
kale bestander av enkeltarter forsvinner. 
Hovedfokuset i Statens vegvesen har i 
denne sammenheng tradisjonelt vært på 
trafikksikkerhet, og da spesielt innrettet 
mot ulykker med elg involvert. I Norge 
regner man med at ca 6.000 hjortevilt 
mister livet på vegene hvert år; 3000 
- 4000 rådyr, 1300 – 1400 elg, ca 600 
hjort og noen få villrein. Tallene økte 
dramatisk de siste 50 år av forrige år-
hundre, og grunnen til dette var nok et 
samspill mellom mer veger, mer trafikk 
og høyere hastighet på den ene siden, og 
økende tetthet av vilt på den andre siden. 
De siste årene har det stabilisert seg noe 
når det gjelder elg og rådyr, men for 

Villrein og veger

Rødreven er en oportunist som har små 
problemer med menneskeskapte barrierer, 
også i fjellet.

Tekst og foto: Bjørn Iuell, sjefingeniør 
Statens vegvesen Vegdirektoratet
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forvaltning har anbefalt at riksveg 7 
over Hardangervidda burde stenges i 
vintermånedene, slik at villreinen kan 
benytte de tradisjonelle trekkrutene for 
å komme til beiteområder på nordsiden 
av riksvegen, og slik at utvekslingen av 
dyr mellom Hardangervidda og Nord-
fjella kan bedres. 

Etter åpningen av Lærdalstunnelen 
har man sett en gradvis forflytning av 
de tunge kjøretøyene bort fra Hardan-
gervidda. I dag er det svært få lastebil-
sjåfører som tar turen over vidda om 
vinteren. Personbiltrafikken i vintermå-
nedene desember – mars er også svært 
beskjeden; kun 200-300 biler pr døgn. 
Men motstanden mot å stenge vegen 
mellom nyttår og påske er likevel stor. 
En vinterstenging av riksvegen er ikke 
ønskelig for verken lokalmiljøene på 
begge sider av vidda, transportnæringen 
eller reiselivet, og man søker derfor å 
finne alternative løsninger. Problem-
stillingene på Hardangervidda finner vi 
igjen også på andre fjelloverganger hvor 
det er villrein. Erfaringene fra dette ar-
beidet kan derfor ha stor overførings-
verdi til andre problemområder.
 
Villreintrekk og fjelloverganger
Riksveg 7 over Hardangervidda er den 
av fjellovergangene i Syd-Norge som 
har det tøffeste været, og som av den 
grunn er mest krevende å holde vin-
teråpen. Det er en utstrakt bruk av ko-
lonnekjøring på strekningen, og vegen 
over vidda kan være stengt i flere dager 
av gangen på grunn av været vinters-
tid. For å bedre villreinens mulighet 

til å trekke over riksveg 7 og samtidig 
unngå en totalstenging av vegen har 
Statens vegvesen og Direktoratet for 
naturforvaltning blitt enige om en ord-
ning hvor vegen kan bli midlertidig stengt 
om vinteren dersom det er mye rein på 
trekk mot vegen. Denne ordningen for-
utsetter at man har en tilstrekkelig god 
oversikt over hvor mye dyr som opphol-
der seg i nærområdene til riksvegen, og 
i hvilke retning de trekker. Med de store 
arealene det her er snakk om, og med de 
værforholdene som hersker i området 
vinterstid, er GPS-merkete dyr et nød-
vendig hjelpemiddel. I løpet av de årene 
denne ordningen har vært praktisert har 
det kun vært 2 anledninger hvor man 
har vært i beredskap for å stenge vegen. 
I begge tilfellene har dyrene trukket bort 
fra vegen før det har vært gjennomført 
stenging. Denne ordningen vil bli vide-
reført, og vil bli løpende evaluert.

I enkelte andre villreinområder med 
vinterstengte veger vurderer man også 
villreintrekket når man skal bestemme 
åpningstidspunktet om våren.

Barrierereduserende tiltak
Fragmentering er et resultat av barrierer, 
og forskjellige arter opplever vegene i 
forskjellig grad som barrierer. For mel-
lomstore og store arter med god mobilitet 
er det fleste norske veger greie å passere, 
og dersom de har like store muligheter 
til å utnytte områdene på begge sider av 

hjort har det vært en fordobling i antall 
påkjørte dyr de siste 8 årene. Problemet 
med hjort er størst i Møre og Romsdal 
og i Sogn og Fjordane, med mer enn 
50 % av påkjørslene.

Villreinen opptrer svært sjelden i sta-
tistikken over dyr som blir drept i veg-
trafikken, og det har en naturlig årsak. 
Den holder seg som regel langt borte 
fra bilveger. Villreinen har til alle tider 
vært ettertraktet, og har av den grunn 
en naturlig frykt for mennesket og alt 
den forbinder med det. Selv ferdselsårer 
med relativt liten trafikk fungerer som 
barrierer for villreinen, og sammen med 
annen menneskelig aktivitet i fjellet fører 
dette til at leveområdene til villreinen 
blir stadig mindre og samtidig mer opp-
stykket. Statens vegvesen har gjennom 
flere år bidratt med finansiering av fors-
kning på villreinens bruk av nærområ-
dene til bilveger og annen infrastruktur 
i fjellet, og på Hardangervidda er det bl. 
a. funnet klare indikasjoner på at villrei-
nen stort sett holder seg på flere kilome-
ters avstand til riksveg 7. 

Villrein og barrierer
Påkjørsler er som nevnt ikke noe stort 
problem når det gjelder villrein, utfor-
dringen ligger i å opprettholde, og even-
tuelt reetablere ødelagte, forbindelser 
mellom områder som er viktige for vill-
reinens nomadiske levesett. Villreinen 
er den mest arealkrevende arten vi har 
her i landet, og mellom de 23 villrein-
områdene forvaltningen er delt inn i er 
det til dels kraftige barrierer. Dette er 
som regel dalførene mellom fjellområ-
dene, hvor man finner boliger, nærings-
virksomhet, jordbruk, veger, jernbane 
osv. Disse barrierene er det ikke stort å 
gjøre med i villreinsammenheng, tvert i 
mot vil et gradvis mildere klima bidra til 
å forsterke dem. Det man eventuelt kan 
gjøre noe med er å eliminere eller re-
dusere de inngrepene eller aktivitetene 
som ligger i høyfjellet og som fører til at 
beiteområdene i randsonene blir stadig 
mindre tilgjengelige eller at trekkmulig-
hetene mellom beiteområdene blir øde-
lagt. Alternativene ligger et sted mellom 
å fjerne inngrepet fullstendig, flytte det, 
begrense bruken av det, eller på en eller 
annen måte redusere barriereeffekten 
med avbøtende tiltak.

Det er vinterstid, når næringstilgan-
gen er marginal og spredt over store 
arealer, at villreinen har størst behov 
for å kunne bevege seg fritt mellom 
fjellområdene. Direktoratet for natur-

Villrein i solnedgang. Ved Hårteigen, langt 
fra nærmeste veg. 
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under bruer. Dersom dette ikke er mu-
lig kan det være nødvendig med såkalte 
avbøtende tiltak, f eks ved å bygge egne 
over- eller underganger for viltet. Bruer 
og tunneler koster mye mer enn ordi-
nære veger, både å bygge og ikke minst 
å drifte og vedlikeholde. Overganger 
for hjortevilt koster f. eks. i størrelses-
orden 10 – 20 millioner kroner, avhengig 
av topografien på stedet og bredden på 
vegen. Det er derfor viktig at man har 
klart for seg om det virkelig er nødven-
dig med denne typen tiltak før man går 
i gang med slike prosjekter, at tiltaket 
blir plassert på riktig sted for viltet, og 
at den grønnstrukturen tiltaket skal være 
en del av blir sikret gjennom kommu-
nale arealplaner.

Tunneler
Med den kunnskap vi i dag har om vill-
reinen og avvisningssonene rundt men-
neskelige inngrep og aktiviteter vet vi at 
en tradisjonell 40 meter bred over- eller 
undergang vil være til liten nytte. Dy-
rene vil ikke våge seg nærme nok ve-
gen til å kunne benytte tiltaket. Statens 
vegvesen gjennomførte i 2003-2004 en 
utredning for å se nærmere på mulighe-
tene for å legge deler av riksveg 7 på 
Hardangervidda i tunnel. I tillegg til å 
redusere barriereeffekten for villreinen, 
ville dette også kunne være positivt med 
tanke på regulariteten på fjellovergan-

gen og ikke minst for sikkerheten ved 
kolonnekjøring. I høyfjellsområder med 
relativt flatt terreng, som på Hardanger-
vidda, er det imidlertid ikke bare enkelt 
å finne brukbare steder hvor vegen kan 
legges i tunnel. Og helst skal disse tun-
nelene plasseres slik at villreinen vil 
også ha nytte av dem, dvs der det er 
faste trekkruter. Ved å sammenholde in-
formasjon fra arkeologiske funn, lokal 
kunnskap om villreintrekkene og regis-
treringer fra GPS-prosjektet, fant NINA 
at de viktigste trekkrutene har ligget 
fast i tusener av år. Topografien i områ-
det styrer mye av dette. Da trekkrutene 
ble sammenholdt med mulige tunnelal-
ternativer var lokaliseringsalternativene 
stort sett sammenfallende. Flere av de 
viktigste trekkene gikk over de samme 
høydedragene som det var mulig å legge 
tunneler gjennom. Det var imidlertid et 
viktig ankepunkt som satte en stopper for 
videre utredninger av tunneler på Har-
dangervidda; prislappen lå på et sted mel-
lom 1 og 2 milliarder kroner, avhengig 
av hvor mange og hvor lange tunneler 
det var snakk om.  Kostnadene ved en 
slik løsning ligger langt over det som er 
realistisk å få prioritert over vegbudsjet-

vegen kan man ikke snakke om noen 
funksjonell barriere. Større veganlegg 
med flere kjørefelt, som ligger på høye 
fyllinger eller i trange skjæringer, øker 
barriereeffekten. Og annet vegutstyr 
som gjerder, rekkverk eller fysiske midt-
delere kan gjøre vegen til en barriere for 
de fleste dyr. Barriereeffekten av en veg 
er også avhengig av trafikkmengden. En 
veg med ca 10.000 kjøretøyer pr. døgn 
antas å være en total barriere for de fleste 
dyr, selv om trafikken på enkelte tider 
av døgnet kan være relativt lav. For å re-
dusere vegenes barriereeffekt kan man 
derfor enten gjøre vegene fysisk enklere 
å krysse, eller gjøre noe med trafikken. 

Selv om vi Norge har en topografi 
som fører til at veldig mye aktivitet skal 
ha plass på små arealer, gir topografien 
oss også muligheter til redusere barriere-
effekten av veger og jernbaner. Våre 
krav til trafikksikkerhet og fremkom-
melighet setter en rekke begrensninger 
når det gjelder muligheten til å tilpasse 
nye veganlegg til landskapet, men under 
de tidlige planleggingsfasene kan man 
unngå unødvendige barrieredannelser 
ved å finne frem til alternativer som 
ikke berører viktige trekkruter. Linje-
føringen, eller måten veganlegget leg-
ges på i landskapet, kan også bidra til 
å minimere barriereeffekten. Man kan 
eksempelvis legge vegen slik i terrenget 
at viltet kan ledes over tunneler eller 

Del av riksveg 7 med høyfjellsprofil. Ligger 
vegen høyere enn sideterrenget, reduseres 
problemene med høye brøytekanter. 
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vegen bør man derfor velge strekninger 
som ligger slik at villreinen naturlig vil 
trekke gangske nærme vegen. Alterna-
tivt kan det bygges opp voller som både 
skjermer vegen og leder villreinen mot 
krysningspunktet.

Fra undersøkelser vet man at villrei-
nen er mer redd for mennesker til fots 
enn for motoriserte kjøretøyer, enten 
det er bil, tog eller snøscooter. Aktivi-
teter langs med vegen og ferdsel med 
utgangspunkt i vegen bidrar selvsagt 
til å holde villreinen unna. I noen vill-
reinområder har man derfor innført 
stoppforbud på strekninger hvor det kan 
krysse rein, brøytekantene holdes nede 
og guard-rails fjernes ved definerte 
krysningspunkter.

Parkerte biler
og aktiviteter langs vegen
Den økende interessen for kiting har 
i det siste ført til nye problemer med 
parkerte biler på høyfjellsovergangene. 
Kiterne er svært glade i vind, og når det 
blåser som verst trekker de mot fjellet. 
Da er det også behov for en ekstra inn-
sats for å holde vegen åpen. Både selve 
driften av vegen og sikkerheten knyttet 
til en eventuell stenging eller innføring 
av kolonnekjøring vanskeliggjøres av 
at man ikke har kontroll på hvor eierne 
av de parkerte bilene befinner seg. For 
villreinen er imidlertid hovedproblemet 
at de blir skremt. På strekninger hvor 
man tilrettelegger for villreintrekk er 
det således flere grunner til at friluftsliv-
saktiviteter med utgangspunkt i vegen 
begrenses. Stoppforbud og parkerings-
restriksjoner praktiseres allerede i noen 

villreinområder.

Landskapsøkologi
og arealforvaltning
Tradisjonelt har man ved bygging av 
nye veganlegg fokusert mest på å unngå 
å bygge ned vernete områder eller loka-
liteter med rødlistearter. Man har i min-
dre grad tatt hensyn til at de fleste dy-
rearter er avhengige av å kunne bevege 
seg over større eller mindre avstander 
mellom såkalte funksjonsområder for å 
kunne gjennomføre en livssyklus. For 
amfibiene er det viktig å ha tilgang til 
både yngleområder i vann og brukbare 
vinteroppholdssteder på land. For hjor-
teviltet er det f eks viktig å ha tilgang 
til både vinter- og sommerbeiter. For ar-
ter som naturlig beveger seg over store 
avstander, f eks store rovdyr, er det av 
stor betydning at det ikke er for mange 
uoverstigelige barrierer. 

Generelt når det gjelder arealforvalt-
ningen ser man altfor ofte at enkeltloka-
liteter er ivaretatt, mens forbindelsene 
mellom dem er ødelagt. Dette synes 
spesielt godt der man har med areal-
krevende arter å gjøre. Disse artene er 
avhengige av grønne forbindelser og 
økologiske sammenhenger på regionalt 
nivå for å overleve. Kommunen som 
arealplanmyndighet kan ha god oversikt 
over lokale problemstillinger, og kan 
løse disse på en tilfredsstillende måte. 
Men når det gjelder ivaretakelse av en 
regional grønnstruktur som berører flere 
kommuner eller kanskje flere fylker, vil 
kommunen ha problemer med å ta hen-
syn til disse dersom det går på bekost-
ning av lokale interesser. Fylkesnivået 
ser ofte ut til å ha verken den faglige 
kompetansen som skal til, eller tilstrekke-
lig vilje, for å styre kommunene i denne 
sammenheng. Av denne grunn er de 
prosessene som nå foregår rundt etable-
ringen av de regionale villreinområdene 
både spennende og utfordrende. Klarer 
kommunene, fylkene og de andre areal-
brukerne å bli enige om en arealforvalt-
ning som gir nok rom for en av de mest 
særpregete og arealkrevende norske an-
svarsartene?

tene for en veg med så lite trafikk. Og 
de fleste trafikanter vil vel foretrekke å 
ta turen over vidda og ikke under, både 
sommer og vinter.

Mindre tiltak
Selv om vegen blir liggende hvor den 
er og det fortsatt går trafikk på vegen, 
er det mulig å redusere barriereeffekten. 
På strekninger med mye snø vil høyden 
på brøytekanten være problematisk å 
passere for villrein. Der vegen krysser 
kjente trekkruter bør man derfor holde 
høyden på brøytekantene nede. På en-
kelte fjelloverganger ligger vegen på 
en såkalt høyfjellsprofil, dvs. at vegen 
ligger noe høyere enn sideterrenget på 
begge sider. Dette fører til at vinden vil 
blåse vegen relativt bar for snø, og at det 
ikke vil bygge seg opp snøskavler. Det 
kan være et alternativ også på eksiste-
rende høyfjellsoverganger å heve vegen 
på steder der det er tradisjonelle trekk-
ruter. Dette betinger at sideterrenget er 
tilpasset kryssing, og at rekkverk og an-
net vegutstyr er fjernet. Det vil fremde-
les være en utfordring å finne en måte å 
merke vegen på. Bruken av brøytestikker 
kan ha samme effekt på villreinen som 
de gamle fangstanleggene, hvor pinner 
med et tøystykke var nok til å styre dy-
rene. 

Fra beitundersøkelser og GPS-regis-
treringer av villreinens arealbruk ser 
man at avvisningssonen lang riksveg 
7 varierer. Reinen kommer som regel 
nærmere vegen der vegen ligger skjer-
met bak et høydedrag eller der vegen 
ligger tungt i terrenget. Dersom man skal 
gjennomføre barrierereduserende tiltak på 

For å sikre villreinens nomadiske levesett 
er det nødvendig å få på plass forpliktende 
regionale planer som styrer både arealbru-
ken og villreinforvaltningen.
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Kraftlinjer er neppe det vakreste man 
kan oppleve i høyfjellet og de fleste av 
oss ønsket oss et ledningsfritt høyfjell 
så lenge fraværet av dem ikke begrenser 
de mange tilvante gleder elektrisiteten gir 
oss. Mange har også tatt på seg kraftlin-
jeansvar på villreinen vegne, og de mer 
ekstreme blant oss har prediket unnvi-
kelsesatferd og bestandsreduksjoner i 
kjølevannet av linjebygging i villrein-
områdene. Og fasiten, villreinen selv, 
har av forståelige grunner ikke tilkjen-
negitt noen mening om kraftlinjer; like 
lite som de ytret seg da diskusjonen om 
reinskinnsposenes hår skulle vende inn 
eller ut. De ga imidlertid svaret indirekte 
og som Peter Wessel Zapffe tørt bemer-
ket: fasiten går med hårpelsen ut og ikke 
inn. Fasiten i kraftlinjesammenheng kan 
velge å oppholde seg og beite nær kraft-

linjer eller de kan la være, og vi kan 
måle deres tilstedeværelse indirekte ved 
å måle om beitene i nærheten av linjen 
benyttes og direkte ved å registrere rei-
nens tilstedeværelse.

La meg som utgangspunkt gjette meg 
frem til en mening om reinens syn på 
og opplevelse av en kraftlinje og stille 
spørsmålet: hvorfor skulle reinen ha 
noen ”mening” om en slik konstruk-
sjon. Trolig bare hvis linjen påvirket 
deres atferd og derigjennom overlevelse 
og reproduksjon; nøkkelbegrep i artens 
overlevelse. I en anleggsfase vil reinen 
trolig vise unnvikende atferd først og 
fremst som følge av anleggsvirksomhe-
ten med mennesker og maskiner. Men 
etter at linjen står der og menneskene er 
borte, er det da noen grunn til angstatferd? 
Neppe, master og linjer som i en første 
fase kanskje fremstår som fremmed-
elementer, glir sannsynligvis inn som 
uprovoserende elementer i et for øvrig 
svært mangfoldspreget miljø.

Usikkerhet og uenighet i fagmiljøene 
i spørsmålet om kraftlinjers betydning 
for villreinen utløste et forskningspro-
sjekt i 1997-2000 ”REIN-prosjektet” 
under Norges forskningsråds EFFEKT-
program med målsetting å skaffe data til 
en faglig vurdering av spørsmålet. Pro-
sjektet var et samarbeid mellom Norsk 
institutt for naturforskning (NINA), 
Universitetet for miljø og biovitenskap 

(den gang Norges landbrukshøgskole, 
NLH) og Universitetet i Oslo. Snaut 2 
år før prosjektavslutning forskuddterte 
2 samarbeidende biologer fra NINA og 
NLH i et møte med Stortingets energi- 
og miljøkomité prosjektresultatet med 
å varsle at reinstrekket ville hindres og 
at reinstammen i Nord Ottadalsområdet 
som følge av reduserte vinterbeiter ville 
måtte reduseres med 400-600 dyr (18-
27 % reduksjon) dersom 66 kV linjen 
fra Framruste i Skjåk over Honnsjøen 
og Finndalen til Vågåmo ble rustet opp 
til 132 kV.

Intet er mer kjærkomment i vitenskap 
enn klart formulerte og testbare hypoteser. 
Det benyttet vi oss av og gjennomførte 
en undersøkelse som jeg gjengir i det 
følgende og som er basert på vår fagfel-
levurderte artikkel: Reimers E., B. Dah-
le, S. Eftestøl, J.E. Colman, E. Gaare. 
2007. Effects of a power line on migra-
tion and range use of wild reindeer. Bio-
logical Conservation 134:484-494.

Undersøkelsen artikkelen referer til, 
omfatter en registrering av reinens lav-
beiter i 2003 under og på begge sider av 
66 kV kraftlinjen bygget i 1965 før den 
i 2004 ble oppgradert til 132 kV; sam-
menholdt med vintertellinger av rein-
bestanden fra og med 1974 til og med 
2008.

Vi så for oss 4 senarier i forholdet 
mellom rein og kraftlinjer (Figur 2). Del-

Villrein og kraftlinjer

Av Eigil Reimers, Biologisk institutt,   
Universitetet i Oslo
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figur1 (øverst til venstre) viser økende 
mengde ubeitet lav (= økende ubehag 
og mindre beiting) jo nærmere reinen 
kommer linjen og linjen virker som et 
absolutt stengsel. Figuren øverst til høyre 
viser at reinen misliker linjen og ster-
kere jo nærmere de kommer, men den 
virker ikke som stengsel. Laven er ikke 
beitet under linjen, men beitet i økende 
grad i økende avstand på begge sider av 
linjen. Figuren nederst til venstre (3): 
reinen nekter å krysse under linjen, men 
har ingen problemer med å beite og opp-
holde seg tett opp til linjen fra den siden 
den møter linjen. Figuren 4 nederst til 
høyre viser at linjen ikke betyr noe for 
reinens beite- eller trekkatferd; laven 
er beitet like hardt under så vel som på 
begge sider av linjen. 

Vi valgte å analysere de 4 scenari-
ene ved en indirekte og en direkte me-
tode: Den indirekte metoden innebærer 
måling av beiteslitasje på de lavartene 
reinen foretrekker vinterstid. Hvis bei-
tepresset avtar jo nærmere vi kommer 
linjen da har vi en situasjon som frem-
stilt i delfigurene 1-2. Hvis linjen frem-
står som en barriere men ikke skrem-
mer reinen fra å beite tett opptil linjen, 
da har vi en senario 3 situasjon og hvis 
beitepresset er det samme under og på 
begge sider av linjen, da har vi en senario 
4 situasjon.

Den indirekte metoden: Måling av 
beiteslitasje på lavbeitene
I løpet av juli måned i 2003 målte vi 
lavdekning og lavens høyde i to typer 
lavsamfunn på eksponerte terrengryg-
ger under og på hver side av 66 kV 
linjen (Figur 1). De lavsamfunnene vi 
registrerte er av to typer. Den ene er 
ekstremrygg dominert av laven gulskinn 
(Cetraria  nivalis) som er den lavarten 
reinen kan beite gjennom hele vinteren 
fordi disse ryggene er snøbare gjennom 
vinteren. Den andre som befinner seg 
noe lavere (0.5 – 1 m) på ryggene er 
dominert av laven kvitkrull  (Cladonia 
stellaris). Disse noe lavere beliggende 
ryggene beites hovedsakelig  tidlig og 
sent på vinteren pga større snødybder og 
redusert tilgjengelighet. 

Til sammen analyserte vi 469 vege-
tasjonsplott fordelt på 33 ekstremrygger 
innenfor en avstand på 3 km på hver side 
av linjen (Figur. 1). I tillegg analyserte 
vi 211 vegetasjonsplott på 22 tilfeldig 
valgte ekstremrygger fra 3.8 km til 19 
km fra kraftlinjen i det området der reinen 
vil kunne beite dersom de  krysser linjen. 

Figur 1. Den sydøstlige del av Nord Ottadalsområdet begrenset av Vågåvatnet i syd. Kraftlinjene i 
området er markert med stiplete linjer. Takseringslinjer og takseringsplot er merket med svart innenfor 
en avstand av 3 km av 66 kV-linjen og med grått i området lenger øst i området som er kuttet av med 
kraftlinjen. Området mellom 66 kV linjen og Vågåvatnet er benevnt Liafjelltangen. Koter angir 100 m, 
gråskala 500 m og hvite områder over 1000 m.

Figur 2. Figuren viser 4 mulige senarier i forholdet mellom rein og kraftlinjer vist ved tilgjengelig 
lavbeiter vinterstid (lichen volume på Y-aksen). Delfigur1 (øverst til venstre) viser økende mengde 
ubeitet lav (= økende ubehag og mindre beiting) jo nærmere reinen kommer linjen og linjen virker som 
et absolutt stengsel. Figuren øverst til høyre viser at reinen misliker linjen og sterkere jo nærmere de 
kommer, men den virker ikke som stengsel. Laven er ikke beitet under linjen men beitet i økende grad i 
økende avstand på begge sider av linjen. Figuren nederst til venstre (3): reinen nekter å krysse under 
linjen, men har ingen problemer med å beite og oppholde seg tett opp til linjen fra den siden den møter 
linjen. Figuren 4 nederst til høyre viser at linjen ikke betyr noe for reinens beite- eller trekkatferd; 
laven er beitet like hardt under så vel som på begge sider av linjen.
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Den direkte metoden: Vintertellinger
av Nord Ottadalsstammen
Villreinstammen i Nord Ottadalsom-
rådet ble etablert i 1964 og talte rundt 
600 dyr i 1965 da 66 kV linjen ble lagt 
(Figur 3). Fra og med 1975 har Vill-
reinutvalget i februar-mars gjennomført 
flytellinger som har gitt rimelig sikre 
bestandsestimat (fylte sirkler). I en del 
år har forholdene vanskeliggjort fly-
tellinger og bestanden er beregnet på 
basis av feltobservasjoner og fellings-
tall (åpne sirkler). Flokkene er hvert 
år kartfestet og antall dyr er enten talt 
opp fra flyfotografier eller estimert fra 
bakken de årene flytelling ikke er gjen-
nomført. Kartfesting av reinflokker er 
foretatt av Villreinutvalget i 25 av 40 år 
i perioden 1974-2008. I 18 av disse 25 
årene (72 %) har reinflokker krysset un-
der 66 kV linjen og vært lokalisert syd-
øst for linjen i februar-mars (Figur 3). I 
to av årene, 1979 og 1980, ble det ikke 
registrert rein som hadde krysset linjen. 
Til gjengjeld hadde 696 dyr i 1979 og 
1129 dyr i 1980 krysset de to parallelle 
linjene på henholdsvis 132 og 300 kV 
langs Slådalsveien i nordøst. Antall dyr 
som krysset 66 kV linjen i de 18 årene 
har variert fra 96 til 2000 med et gjen-
nomsnitt på 1256 dyr ± 648 dyr (stan-
dardavvik). Det betyr at i disse 18 årene 
har et gjennomsnitt på 61% (± 30) av 
totalstammen i Nord Ottadalsområdet 
passert under 66 kV linjen. I de 4 årene 
som har passert etter oppgradering til 
132 kV i 2004 har i gjennomsnitt 72 % 
av reinstammen passert under linjen og 
beitet på Liafjelltangen. I følge villrein-
utvalget og Knut Granum ankommer 
simle- og ungdyrflokkene og bukkeflok-
kene vinterbeitene i Liafjelltangen syd 

Vi valgte startpunkt ved enden av hver 
rygg og bestemte posisjon og høyde over 
havet ved hjelp av GPS og la ut en 1 x 1 
m aluminiumsramme som var delt inn i 
16 celler 25 x 25 cm som tillot måling av 
vegetasjonsdekket i 25 punkter (hvert av 
krysspunktene i rammen). I hvert punkt 
bestemte vi om punktet var dekket av 
vegetasjon eller ikke (stein eller barmark). 
Hvis dekket av vegetasjon, bestemte vi 
art og vegetasjonshøyde til nærmeste 
0.5 cm i det punktet og de øvrige 25 
punktene. Deretter forflyttet vi oss 20 m 
til neste plot og gjentok prosedyren over 
i hvert plott inntil vi nådde enden av 
ryggen. I ca 66 % av plottene dominerte 
gulskinn og indikerte derved at ryggen 
var tilgjengelig for reinens beiting vin-
terstid. I de resterende 33 % av plottene 
dominerte kvitkrull og indikerte at plot-
tene var tilgjengelig for reinen tidlig og 
sent på vinteren. Ved stort beitepress er 
laven mer eller mindre borte og etterla-
ter seg kun strøavfall og lavfragmenter. 
I de tilfellene bestemte vi lavart ut fra 
fragmentene og målte høyden enten til 
0.5 cm (lavfragmenter spredt over hele 
ruten) eller 0 der laven var helt fjernet 
og bare noen få fragmenter tilbake. På 
basis av lavens dekning og høyde be-
regnet vi lavmengde (biomasse) uttrykt 
ved antall g tørrvekt per m2 (engelsk g 
DM/m2). 

Så, hva fant vi. Laven gulskinn ble 
registrert i 82% av plottene nord for 
linjen, 92% syd for linjen og 97% på 
Liafjelltangen. Tlsvarende prosenttall 
for kvitkrull var 63%, 61% og 23%. 
Gulskinn var dominerende lavart og 
prosentdekning i lavdekket i plottene 
var i gjennomsnitt 48% nord og 43% 
syd for linjen og 57% på Liafjelltangen. 
Det innebærer at takseringslinjene og 
plottene fanger opp helt sentrale beite-
rygger for reinen i denne delen av Nord 
Ottadalsområdet. Omregnet i tørr lav-
biomasse betyr dette at områdene 3 km 
nord og 3 km syd for linjen har en sam-
let lavbiomasse av gulskinn og kvitkrull 
på henholdsvis 92 og 144 g tørrvekt per 
m2. På Liafjelltangen var biomassen 76 
g. Disse verdiene er betydelig lavere 
enn 500- 1200 g tørrvekt per m2 lavbio-
masse målt i tilsvarende fjellområder 
ubeitet av rein. Det viser at områdene 
nord for, under og syd for linjen er sterkt 
beitet og at reinen tydeligvis ikke har hatt 
problemer med å oppholde seg nær linjen 
eller krysse under linjen. Med andre ord: 
senario 4 i figur 2 er dokumentert.

for kraftlinjen i desember-januar og blir 
der gjennom vinteren. Simlene forlater 
områdene i mars-april i sitt trekk mot 
kalvingsområdene i nord. Bukkeflok-
kene blir ofte værende i området gjen-
nom den påfølgende sommeren før de 
igjen krysser under linjen for å gjenfor-
enes med fostringsflokkene før brunsten 
starter i august.

Oppgradering av 66 kV linjen til 132 
kV skjedde sommeren 2004 med frem-
kjøring av linjeutstyr vinteren 2003-
2004. Verken trafikken i området denne 
vinteren, anleggsarbeidene i 2005 eller 
den nye linjen som erstattet den gamle 
linjen har ikke hindret reinen i å utnytte 
vinterbeitene syd for linjen i anleggsåret 
eller de påfølgende årene 2006-2008. 
Hypotesen om høyspentlinjen som 
trekkhinder for villreinen har følgelig 
ikke støtte i empirien.

Figur 3. Vinterbestandens størrelse i Nord -      
Ottadalsområdet fra starten i 1965 og til 2008 og 
antall rein som hvert år har befunnet seg syd for 
66 kV linjen i februar og mars de årene dette har 
vært registrert. Fylte sirkler gir antall rein basert 
på opptelling fra flybilder mens åpne sirkler er 
beregnet antall basert på tellinger foregående 
og etterfølgende år og på bakkeregistreringer. 
Trekantene representerer antall av de opptalte 
dyr som har krysset linjen og som befinner seg 
på Liafjelltangen på tellingstidspunktet i februar/
mars.
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Søre Gravåe er kjøleskap som de tidli-
gere årene. Jeg setter pris på å ha god 
tid, etablere leir og gjerne ha en dag el-
ler to til lange turer før selve jakta setter 
inn. I fjor fikk jeg med meg Gråhøe på 
2014m, snøpyntet allerede 19. august. 

Men i år er det rett på jakt. Skal jeg ta 
første dagen opp på Tverrfjellet/Bratt-
mannshøe? Eller skal jeg gå sørover? 
Jeg kjører til Nysetra. Prat med jegere 
og oppsyn der inne sier at reinen er på 
øst- og sørkant fortsatt. Men tidlig i 
jakta skal det jo være spredt dyr over 
større områder. I fjor felte jeg mine to 
dyr i Fellinghøe, tar innover mot samme 
området i år. Men dette området har lett 
adkomst og blir lett overbefolket med 
jegere. Så også i år. Det sitter ”kaill” 
omtrent på hver eneste rygg og hø! 
Været blir etter hvert så altfor bra. Folk 
speider, soler seg og sover. Når folk so-
ler seg, og en har god kikkert, ser en jo 
at det ikke er bare ”kaill” i fjellet! Et 
følge på fire personer viser seg å være en 
kar fra Skjåk med tre ungdommer som 

trenger kontraster og endringer på sine 
liv i byen. Hyggelige folk som jeg skal 
treffe senere i jakta. Men denne dagen 
går uten kontakt med dyr. I stedet kom-
mer det en lang regnskur på ettermid-
dagen, og jeg tar tidlig kveld. En rolig 
kveld med matlaging i leiren er også 
hyggelig.

Reinen står i øst. Og med lite beve-
gelse i luften, blir det ikke store beve-
gelser på dyrene heller. Før de kommer 
i kontakt med jegere. Neste dag velger 
jeg å starte opp fra Ruste seter. Er tidlig 
oppe, en god frokost er viktig for meg. 
Matpakke og termos skal også ordnes. 
Rett over klokka seks er jeg på stien opp 
fra setra. Etter en liten time er jeg over 
skog og kjerr, og møter Jon Ekles kyr 
som nyter glade dager med flate jur i 
fjellet. En liten pause og prat med dy-

Fra jakta i disse fjellene er det for-
talt og skrevet jakthistorier gjennom 
alle tider. Vi som har jaktinteressen 
og interessen for reinen blir vel 
nesten aldri lei av å lese om de opp-
levelser grådyret har gitt. De blir et 
supplement til egne opplevelser og 
gir en ekstra lærdom. Sjøl har jeg 
25 år med rein på ryggen og straks 
et halvt hundre dyr. Bli med på jakt 
i Lordalen høsten 2008. 
De formelle tingene er for lengst ordnet. 
Men kortet hang i en tråd i år! På grunn 
av for mye fri, fikk jeg ikke betalt for 
meg i tide. Og fjellstyret måtte endre fra 
eldre hunn, som betød to dyr, til bukk 
inntil 50 kg. Men pytt, denne korttypen 
hadde jeg ikke hatt i sekken før, iallfall 
ikke i dette området. Og 19. august er 
jeg på plass og etablert med lavvo i 
furuskogen litt før Bjøknesetra. Bekken 

Villreinjakt i Lesjafjellene

Tekst og foto: Kjell Sandåker Utpå ettermiddagen får Egil sin bukk. Han 
må ganske høyt opp i Skartind før han feller 
den, en bukk på over 90 kilo. Og han kan 
være glad for at han har med ekstra bærer!
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en skal jo ikke gi opp. Noen dyr er all-
tid oppe og beiter litt rundt. Finnes det 
en mulighet? Jeg slepper meg nedover 
elveleiet og opp til kanten tvers av dyrene. 
Og finner et litt forsenket platå jeg kan 
bruke å åle meg innpå. Bare det ikke er 
et eller to dyr som står slik til at dette 
umuliggjøres. Men det ser bra ut. Jeg 
åler og kryper 150m. Løfter på nakken, 
de er der! En liten manøver til og jeg er 
på ca 100m. I en så stor flokk finnes alle 
typer dyr. Mange av hvert. Min bukk må 
veie under 50 kg. Når jeg ligger slik og 
kikker på dyr, driver jeg alltid og trener 
på de vurderinger som er nødvendig under 
jakt. Det selvfølgelig sikrest å skyte en 
liten bukk og få et slakt på 25-30 kg. 
Men jeg vil finne en på opp mot 50 kg. 

Hvorfor det? Ikke for de 20 kg jeg får 
mer i kjøtt. Men for å lære meg hvor stor 
en femtikilos rein er! Og så har jeg litt 
av rovdyret i meg. Liker å finne et dyr 
jeg av en eller grunn ønsker å ta ut. Ska-
det, lite, gammelt eller dårlige gevir. Har 
opp gjennom årene plukket ut flere dyr 
med diverse skavanker og skader. Det 
er de gangene du får dette til at denne 
jakta er artigst. Hva kan jeg oppnå her? 
Ser flere bukker jeg mener ”står” vekta, 
men ønsker å finne min! En raring med 
ei gevirstang fanger min interesse. Den 
ligger for seg selv og jorter. Det er vel 

rene må til. Uansett hvor godt en steller 
dyrene på garden, ser jeg at disse kyrne 
storkoser seg i fjellet.

Jeg liker steinura, og følger delvis 
steinete Søråe fra der den samles i ett 
leie. Dessuten får du en lav og god posi-
sjon i terrenget ved å følge elve- og bek-
keleier. Ikke lenge etter oppdager jeg de 
første dyrene! Masse dyr rett oppunder 
flate Sletthøe. Og tilsynelatende i rask 
bevegelse vestover. Det blir rask be-
vegelse på meg også. Har lært meg og 
aldri gi opp en sjanse før jeg må. Om 
en da ikke ligger an til å ødelegge for 
andre. Ser på kart og terreng og vur-
derer hvor dyrene eventuelt vil krysse 
bekken. Opp dit vil jeg før dem. Jeg er 
først! Legger sekken fra meg og kryper 
opp til kanten for å få litt kontroll. Flok-
ken er fortsatt et stykke unna, de flytter 
seg rolig under beitingen. Hvordan vil 
de komme videre? Det ser ut som de vil 
gli nedover rabbene langs bekken. Og 
ikke over i første omgang.

I slike situasjoner blir en minnet om 
at dyrene jo bor i naturen. De skal ikke 
noen steder, er alltid heime. Få i seg mat 
og kvile, mat og kvile. Og ha kontroll 
med farer som kan true. Det får de best 
med å trekke mot været, luktesansen 
gir de den beste kontrollen. Men de har 
også et skarpt øye for bevegelser. Denne 
flokken jeg har foran meg, har tydelig-
vis kontroll med disse momentene. Pas-
se full i magen og ingen luktbare eller 
synlige fiender. Da kviler man og gjør 
det drøvtyggere må!

Min flokk er på minst 500 dyr. Så 
mange, spredt ut i et ganske flatt ter-
reng er ikke lette å komme innpå. Men 

På toppen av Gråhøe, 2014 meter over 
havet.

Leirplass med slakteoppheng. Jeg setter pris på å ha god tid, etablere leir - og gjerne ha en 
dag eller to til lange turer før selve jakta setter inn.

41 kilo og et flott slakt. Gode slakterutiner 
er viktig.



2009

22

en bukk? Hvor har du gjort av den andre 
gevirstanga? Er ikke redd for å skyte på 
den liggende, men vil ha den stående 
for endelig vurdering av størrelsen. Dyr 
reiser seg og legger seg igjen. Kalver 
patter mora. Noen storbukker driver og 
varmer forsiktig opp til det som skal skje 
om 3-4 uker. 8-10 minutter går. Forelø-
pig ligger min bukk godt. Men det gjør 
ikke jeg! Plutselig reiser han seg. Joda, 
denne kan du ta, tenker jeg. Klaring for 
kula og klaring mot andre dyr sjekkes. 
Pang! Ser i ”det andre øyet” at mange 
dyr fortsatt ligger til tross for smellet. 
Men de fleste er i bevegelse og drar med 
seg de andre. De hadde nok anelse om 
at jeg var der, men fikk ikke sikkert as-
sosiert smellet med mennesket denne 
gangen. Enspiringen flyttet seg ikke en 
meter. Bare noen små trippesteg på ste-
det før den falt om. Idet flokken er borte 
og jeg reiser meg, kommer to jegere til 
syne opp fra bekkedalen. Jeg kunne fått 
det travelt med skuddet! 

Slaktejobben, med utvomming, flå-
ing, partering og bæring, er en viktig del 
av jakta. Her har jeg god grunntrening 
fra husdyrhold og heimeslakting i opp-
veksten. Senere er så dette tilpasset slik 
at det fungerer ute i felten på våre stor-
viltarter. Men det er ikke alltid en har 
slike fine arbeidsforhold som denne da-
gen. Uansett har jeg det mål at produktet 
jeg legger på kjøkkenbenken skal være 
like bra som det som kommer fra slak-
teriet. Å bruke skinnet som arbeidsbord 
er en selvfølge. Det viktige er å gjøre 
oppgavene i mest mulig praktisk rekke-
følge. Få bort mest mulig blod fra buk-
hulen, helst alt, før en begynner å flå. Et 

reint handkle har gjort nytten for meg i 
alle år. Og så har jeg en kjøttsekk i sterkt 
kunststoff jeg trekker over slaktet før 
det blir plassert stående i ryggsekken. 
Dyr inntil 40 kg bæres ned hele. Denne 
på 41 kg unngikk akkurat å bli partert 
på fjellet. Som reinjeger må en ha stor 
og vid sekk. Heldigvis har jeg forlengst 
bestemt meg: ikke ta latmannsbører 
slik at det røyner for hardt på kroppen. 
Jeg skal i fjellet i mange år framover. 
Storbukker har medført både to og tre 
bæringer. Denne gangen blir det to tu-
rer på meg. Med børse, kikkert, termos, 
patroner etc, bærer en jo på 12-15 kg før 
en får fangst. Dette blir lagt igjen pak-
ket inn i fjellduken. På siste nedturen 
opplevde jeg mitt livs kanskje største 
villreinflokk. 1500-2000 dyr kom trek-
kende østfra, noenlunde i min høyde. 
I en så stor flokk er ikke lett å beregne 
antallet dyr. Jeg satte meg ned, tok fram 
kikkerten og gjorde et par tellinger til 
100. Flokken besto av 15-20 ganger så 
mange. De nærmeste dyrene passerte på 
under 100m. De fikk meg etter hvert i 
nesen og så meg nok også. Men enkelt-
dyrets følelse av flokkens beskyttelse 
gjorde at det likevel ikke ble mer fart på 
dyrene. Med vibrerende nesebor trakk 
de rolig forbi. En opplevelse som er like 
fantastisk hver gang.

Nede ved lavvoen måtte jeg ta en an-
nen kamp du som jeger helst ikke øn-
sker. Sola kikker fram og ivrige spyfluer 
er straks på pletten. Men en god fluesekk 
og ei plastbøtte med lokk i bekken red-
der situasjonen. Selv skinnet klarer jeg 
å berge takket være god tørk. Egenpleie 
med vask av svette bein, salte øyekroker 

og armhuler i iskalde bekken gjør også 
godt! Etter en slik dag gjør en god mid-
dag til kvelds seg ekstra godt.

Neste dag blir kviledag. Har ikke fle-
re kort, men kan ikke reise heim ennå. 
Inne ved campen ved Nysetra treffer jeg 
Egil fra Skjåk igjen. Han har fritt dyr og 
skal til fjells i morgen. Jeg tilbyr min 
bærehjelp og overnatting i min lavvo 
istedenfor det lille teltet. Egil takker. Slik 
får vi en trivelig kveld foran bålet den 
kvelden. Vi vurderer hvor vi skal starte i 
morgen, Ruste eller nørdre Vigga. 

Vi bestemte oss for å kjøre til nørdre 
Vigga. Dette er fjerde jaktdagen, og på 
vegen innover fjellet finner vi flere slakt 
som er lagt igjen og slakteplasser fra da-
gene forut. Tydelig at her er det mange 
som har fått dyr. Vi kommer også tidlig i 
kontakt med dyr, simler og kalver, hvor 
den ene kalven tydelig var skadet. Men 
jeg har lagt børsa igjen, er jo bare bæ-
rer i dag. Så kalven må gå. Det samme 
må selvfølgelig en morløs enslig kalv vi 
finner rett etterpå. Men utpå ettermidda-
gen får Egil sin bukk. Han må ganske 
høyt opp i Skardtind før han feller den, 
en storbukk på over 90 kg. Og kan være 
glad for at han har med ekstra bærer! Vi 
er to voksne og en ungdom, og får alt 
med oss i en tur, også gevir. Men en slik 
tørn er alltid en kraftanstrengelse. Og 
det skal reinjakta være. 

Til slutt litt om utnyttelsen av slaktet. 
Det er dessverre altfor mange jegere som 
lar god mat ligge igjen på slakteplassen. 
Vil ikke fortelle hvor mye godt jeg har 

Jon Ekles kyr er på ferie.
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Storfornøyde førstegangsjegere

Villreinjakta høsten 2008 ble ei stor opplevelse for førstegangsjegerne Camilla Bjørndal 
(til vensre) og Ingrid Nerhoel. Jaktområde: Snøhetta Øst

også for god mat til å gi til rev og ravn. 
Del den opp i korte strimler og fres opp 
i glovarm panne i 15-20 sekunder. Gi så 
sopp og fint oppdelte grønnsaker sam-
me behandlingen, men litt lengre steik. 
Ha rømme eller fløte oppi grønnsakene 
og gi et kjapt oppkok. Salt og pepper 
selvfølgelig. Ha så de lettstekte lever-
bitene oppi og server direkte.  Levra bør 
ikke koke. Tilbehør, mandelpotet eller 
ris. Drikke velger du sjøl, men rødvin 
passer! Denne har jeg servert mange 

ganger, også for slike som antyder at de 
ikke liker lever. Tilbakemeldinger er fra 
brukbart til nydelig. En nydelig rett for 
en reinjeger. Vis mot og prøv den!   

Grytidlig lørdag morgen suste nattoget 
fra Oslo inn på Oppdal stasjon. Noen 
dager med obligatoriske utferder på Ås 
stykket opp jakta for Ingrids del, men 
når skolestart ikke er før i begynnelsen 
av september, er det ingen grunn til å 
klage! På stasjonen stod Kari Camilla 
allerede klar og ventet med bil og utstyr. 
Etter å ha plukket opp vår jaktguide 
Rune, dro vi av sted oppover Drivdalen. 
Frokost ble fortært underveis, og fjellskoa 
rakk både å bli lima og impregnert på tu-
ren nordover. Etter intensiv pakking og 
omkledning var vi endelig klare for to 
dager i reinsfjellet, dog med noen som-
merfugler i magen. 

funnet på andres forlatte slakteplas-
ser! Det er en selvfølge å ta med hjerte, 
mange måter å utnytte det på. Steik det 
for eksempel som biff. Eller salt og tørk 
det. Og mangler du en plass å tørke det? 
Heng det i taket på kjøkkenet! Fungerer 
utmerket. Tunge og jur er også delika-
tesser. Salt de hardt, kok de godt og du 
har det fineste kjøttpålegg. Juret vil du 
bli overrasket over. Få også med det lille 
kjøttstykket mellom leveren og resten 
av vomregionen. Lever fra kalver er 

Tekst og foto: Camilla Bjørndal og 
Ingrid Nerhoel

Til venstre: Jerven knuser lett reinens
leggbein; slakteplass fra kalven i fjor. 
Til høyre: Forskninga skal også ha sitt.
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de mange nesten-sjansene vi hadde hatt. 
Vi gledet oss i alle fall til neste dag.

Kjapp frokost
Mens vi satt og spiste frokost tidlig søn-
dag morgen, begynte Kari å myse ut 
gjennom vinduet. 

- Jeg synes det er noe som rører seg 
oppe i ura der!

 Halvspiste brødskiver ble raskt byt-
tet ut med kikkert, jakke og våpen, før 
vi småløp oppover mot reinen. Omtrent 
500 meter ovenfor hytta gikk fire simler 
og en kalv rolig og beitet. Hjertet ham-
ret mens vi smøg oss bak en liten haug 
hvor vi kunne se dyra som hadde lagt 
seg ned. Plasseringa var ikke helt opti-
mal, avstanden var fin, men haugen var 
såpass slak at vi ikke kunne løfte mye på 
oss før dyra ville se oss. Vi la oss derfor 
ned for å vente på simlenes neste trekk. 
Sola hadde ennå ikke stått opp, og mose 
og lyng var dekket av rim etter nattens 
kuldegrader. Minuttene ble etter hvert 
til en time og frosten begynte å sette seg 
i kroppen. Da simlene etter hvert be-
gynte å røre på seg, kommanderte Rune 
en kort forflytning. Siden Ingrid hadde 
kort på simle og kalv, og Kari hadde 
vært nærme dyr dagen i forveien, var 
det førstnevnte som fikk sjansen. Først 
kom ei av de minste simlene ruslende 

inn i kikkertsiktet, men den lille kra-
baten som sto bak, reddet livet hennes 
for denne gangen. Enda ei simle kom 
beitende sammen med de to første dyra. 
Der, endelig, den største simla kom til 
syne. Etter å ha dobbel- og trippelsjekket 
at hun var fri smalt skuddet. Det var en 
veldig lettelse å se dyret falle! De an-
dre simlene sto rolige et øyeblikk. Jeg 
lå helt rolig ved siden av haugen, nå var 
det Kari som skulle få sjansen. Mens vi 
lå og ventet hadde sola (uheldigvis) stått 
opp, den kom nå rett inn i kikkertsiktet 
til Kari og gjorde alt svart. Simlene vek-
selvis sprang og stoppet bortover sletta, 
og hadde det ikke vært for sola, kunne 
det fort ha falt ei simle til i ura denne 
morgenen. 

I det lille kaoset som oppsto ved 
frokostbordet tidligere, hadde ingen av 
oss husket kniv. Noe urutinert, men det 
var heldigvis ikke lange stubben ned til 
hytta. Til tross for at begge har vært med 
på storviltjakt tidligere, var det så som 
så med erfaring fra selve slaktinga. I 
storviltjakta hjemme blir det sjelden tid 
til å prøve og feile, nå skulle vi derimot 
få prøve oss! Med kyndig veiledning og 
god tid ble simla etter hvert partert og 

Et av samtaleemnene oppover lia var 
de mange moskusene som holder til i 
området. Og jammen fikk vi se de første 
moskusene tett over tregrensa. Utover 
dagen fikk vi se mange flere dyr, og Kari 
Camillas moskusskrekk ble gradvis ku-
rert i løpet av helga. 

På formiddagen fikk vi se de første 
reinsdyra, et oppsamlingsheat med to 
simler og fem kalver. Pulsen steg raskt. 
Dyra var tydelig stressa og forsvant 
raskt ned dalsida uten at vi rakk å se 
hvor de tok veien videre.

Litt senere på dagen kom plutselig 
to store bukker til syne ved enden av en 
lang rygg – de hadde så vidt fått ferten 
av oss. Sekkene ble raskt kastet av, Kari 
Camilla og Rune la på sprang etter dyra, 
med frikortet trygt plassert i jakkelom-
ma. På toppen av ryggen fikk de et nytt 
glimt av bukkene, som fremdeles hadde 
god fart, men etter en ny spurtetappe var 
det bare å innse at slaget var tapt.

Det var mye dyr i området denne da-
gen, og vi fikk sett en liten flokk samt ei 
passerende simle med kalv før mørket 
falt på. Etter en brukbar dagsetappe var 
det utrolig godt å komme fram til hytta 
vi hadde fått låne. Mens både Ingrid og 
Kari Camilla var storfornøyde over å ha 
sett så mye dyr, både moskus og rein, 
var Rune muligens litt mer rastløs over 

Jaktterrenget sjekkes nøye med kikkert.
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vidt i horisonten og de raklet rolig mot-
satt vei igjen.

Etter hvert begynte dyra å gå utover 
på sletta. Kari fikk lagt an geværet på 
siden av en stor stein de sto bak. Dyra 
holdt jevn rolig fart mot den store stei-
nen, og de nærmet seg raskt. Rune hvisket 
hvor det var best å sikte, “bakerst”, “nå er 
det et enkelt dyr foran” osv. Kari sikta 
på dyr både foran og bak, men var ikke 
helt fornøyd. Rune hvisket på nytt, “nå!” 
Den fremste simla var omtrent 30 meter 
unna, og trygt plassert i kikkertsiktet. 
Kari trykte av. Simla tok ikke et skritt 
til før den landet momentant på ryggen. 
Skytteren var helt lamslått av det raske 
fallet, var det virkelig mulig å falle så 
raskt? 

Kari hadde vært helt rolig, den store 
skjelven kom aldri. Etter fem ganger 
like i nærheten eller på skuddhold av 
rein denne høsten, hadde pulsen gradvis 
blitt lavere for hver gang. Første gangen 
hadde Kari og faren vært på skuddhold 
av en flokk med store bukker som sto og 
spiste rolig. Faren hadde bukken i siktet, men 
ventet på at førstegangsjegeren skulle 
skyte. Dyrene hadde plutselig fått teften 
og løpt sin vei. Det at det ikke var en 
stor bukk som falt denne dagen, var ikke 
så nøye. Reinskjøtt er godt uansett, og 
et simlegevir er smellvakkert, det også. 
Kari var med andre ord storfornøyd med 
dagens fangst.

Ingrid hadde god utsikt og fulgte det 
hele med kikkert, hun trodde nesten 
simla hadde snublet – lyden av skuddet 
kom ”lenge” etter at dyret hadde falt. 
Nedpå sletta var simla dratt opp på en 
flat stein og slaktinga godt i gang før 
hun rakk fram. Simla hadde melk i ju-
ret, så det var nok en kalv der ute et sted. 
Rune fortalte at Ingrid burde være på 
vakt når hun skulle hente kjøttet neste 
dag, man skulle ikke se bort i fra at kalven 
var i området på utkikk etter moren sin. 
Sekkene ble pakket og geviret hengt 
på sekken til Kari. Det smakte virkelig 
godt med en matbit etter endt slakting, 
timene hadde flydd raskt av sted og nå 
var det ikke lenge før dagslyset på nytt 
ville forsvinne. Det var på tide å komme 
seg hjem. Rune skulle på jobb, Ingrid 

veid – 43 kilo viste vekta! Uten noen 
kalv å fostre opp hadde hun lagt seg opp 
et solid fettlag. Underveis i slaktinga 
holdt medisinstudent Kari en leksjon i 
anatomi. Spennende! Simla ble hengt 
opp inne i hytta, og siden dette var siste 
dagen alle hadde anledning til å jakte 
sammen, ville vi få maksimalt ut av da-
gen. Ingrid som ennå hadde noen dager 
fri, skulle dra innover senere for å hente 
simla.

Dyr på trekk
Etter en ny, kjapp frokost og pakking 
ut av hytta, var vi igjen på utkikk etter 
rein. Vi gikk oppover ei stor bratt ur, da vi 
nesten var kommet på toppen, ville Rune 
gå en liten omvei for å se om det kunne 
stå rein på den andre sida. Ingrid og Kari 
rakk så vidt å komme opp på toppen før 
en reinsflokk på omkring 60 dyr kom til 
syne. Vi hadde gått mot vinden så dyra 
hadde ikke lagt merke til oss. Nå var det 
Kari Camilla sin tur. Vi løp til nærmeste 
stein for å se hva som var reinens neste 
trekk. De var utenfor skuddhold og i be-
vegelse. Kari satt øverst i ura med gevæ-
ret klart, men flokken kom på nedsiden 
og løp sikksakk ned ura. De var bare 30 
meter unna. Men umulig å få en enkelt 
rein i siktet, da de hele tiden krysset 
seg nedover og sprang tett samlet. De 
hadde likevel ikke fått teften av oss, og 
begynte å beite på noen grønne flekker 
nedenfor ura. Rune kom tilbake og Kari 
fikk raskt beskjed om å kaste sekken. In-
grid ble sittende igjen relativt langt oppe 
mot toppen, og hadde panoramautsikt 
over både jegere og reinsflokken. Rune 
sprang, gikk raskt, akte seg bak en stein, 
løp videre, lurte seg fram på kne for å se 
hva reinen foretok seg før han løp videre 
– mens Kari hang etter som best hun 
kunne. Vi hadde kommet på et stort pla-
tå nedenfor reinen nå, platået holdt oss i 
skjul samtidig som vi hadde oversikten 
over flokken. Vi var enige om å sjanse 
på at reinen ville holde seg i ro, slik at 
vi kunne komme rundt. Rune fortsatte å 
lede an bortover sletta. Reinen forflyttet 
seg sakte fra oss og mot Ingrid nå, hun 
fikk beskjed på jaktradioen om å bevege 
seg sakte framover. Reinen så henne så 

planla en ny tur innover fjellet for å 
hente kjøttet, mens Kari måtte tilbake 
til forelesning i Trondheim tidlig neste 
morgen. Vi la i vei nedover den bratte 
lia, der en velbrukt moskussti viste vei. 
Turen sluttet med andre ord like spen-
nende som den hadde startet og vi var 
mange fine opplevelser rikere. 

-Vi greide det!
For noen år siden overhørte vi en eldre 
jeger på skytebanen som sa ”nei du, 
det der klarer hun aldri!” Men jammen 
klarte hun, fem treff midt i og godkjent 
skyteprøve ble resultatet. Slike kom-
mentarer er ikke de triveligste å få, men 
det er kanskje ekstra gøy når man fak-
tisk får det til og viser at det er flere enn 
bare gammelkara som duger?

Vi har begge vært heldige med fedre 
som tidlig har tatt oss med på jakt, og 
når man jakter sammen med andre jegere 
er det stadig nye tips og råd som kan 
plukkes opp. Uansett om du fryser til du 
ligger og småskjelver, løper til du kjen-
ner blodsmaken i munnen eller ganske 
enkelt har en mye mer behagelig matpau-
sene med kikkerten i umiddelbar nærhet 
– dette er øyeblikk som vil bli husket i 
lang tid framover. Tusen takk for lånet 
av hytta, og til vår jaktguide Rune – vi 
hadde ei fantastisk fin helg! Mon tro om 
det ikke frister med reinskort også neste 
år!?

           
- Vi greide det, vi også!
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I forvaltningen av villreinen trengs god 
informasjon om beitenes kvalitet og 
helst på et så detaljert nivå at dataene 
kan gi sikker informasjon om endrin-
gene i beitesituasjonen. Det er også en 
stor fordel å ha data om beitetilstanden 
tilgjengelig som heldekkende kart, spesi-
elt i forhold til andre aktørers ønsker om 
bruk av fjellområdene. Da kan en vur-
dere situasjonen innen mindre deler av 
et villreinområde og det kan gjøres vur-
deringer i forhold til betydningen disse 
delområdene har i forhold til inngrep 
og forstyrrelser.

Slike vurderinger må gjøres ved 
veg-, jernbane- og kraftlinjeutbygging 
i fjellet og når nye hytteområder skal 
planlegges. Dersom data om beitene 
foreligger på heldekkende artform, åp-
ner det for store muligheter til å få ny 
kunnskap når beitedataene blir kombi-
nert med data om reinens arealbruk. I 
dag får vi data om reinens arealbruk 
meget nøyaktig stedfestet fra GPS-
sendere.

I forhold til rein er det gjort desi-
dert mest på metodeutviklingen når det 
gjelder kartlegging av lavbeitene, både 
i form av tematisk inndeling til vegeta-
sjonsklasser og i form av målinger over 
lavmengder. Derfor er kartleggingen av 
denne vinterbeiteressursen tillagt størst 

vekt også i denne artikkelen.
For andre beiteressurser er det gjort 

lite på måling av beitemengder, det meste 
er knytt til metodikk for identifisering 
av et areal til en tematisk klasse. Ved å 
vite en tematisk klasse kan en også vite 
hvilke planter som sannsynligvis vokser 
der og dermed gjøre vurderinger om 
arealenes betydning for villreinen. Men 
en tematisk klasse kan aldri gi samme 
grad av detaljering som en måling rettet 
direkte mot å beregne mengden av mat 
tilgjengelig. Likevel, det er langt mer 
komplekst å måle de ”grønne” beiteres-
sursene enn å måle lavmengder. Der-
med kan veien om vegetasjonsklasser 
være den mest kosteffektive samlet sett, 
inntil mer effektive metoder for å måle 
tilgjengelig biomasse av reinens grønt-
beite blir utviklet.

Målinger på bakken
Når vi skal måle beiteressurser har vi 
valget mellom å gjøre det på bakken eller 
fra lufta eller i en kombinasjon. Gjør vi 
målingene direkte uten noen bruk av 
bilder som mellomledd kan vi kalle det 
en entrinns prosess.

Er vi kun interessert i en grov oversikt 
på beitemengden eller å følge utviklingen 
i beitet, kan det trolig bli gjort meste 
kosteffektivt ved punktbaserte målinger 

på bakken. For lav vil det si at vi måler 
prosentvis dekning og tykkelse innenfor 
et lite areal, for eksempel 1 x 1 meter. 
En tilsvarende tilnærming er også aktuell 
for å måle biomassen av den grønne ve-
getasjon som reinen beiter, men målin-
ger av grøntbeitet vil være langt mer 
tidkrevende enn målinger av lavdekke. 
For å få et sikrere estimat kan vi utvide 
til 2- 5 målinger på et sted, for eksempel 
på en kolle. Men arealet vi måler er fort-
satt så lite at vi må betrakte det som en 
punktmåling basert på et gjennomsnitt 
for et areal på 2-5 m².

 Dette gir oss nøyaktige data der vi 
gjør målingene, og vi kan merke stedene 
for å komme tilbake å gjøre nye målin-
ger på et seinere tidspunkt. Gjør vi disse 
målinger etter tilfeldighetsprinsippet, 
dvs. at vi ikke styrer målingene til ønskede 
plasser, kan vi få et bra estimat for et 
villreinområde totalt. Nøyaktigheten 
på dette vil være avhengig av hvor stor 
variasjon det er mellom de ulike måle-
punkt og hvor stor arealandel som blir 
målt av et villreinområde og selvsagt 
at det ikke er noe skjevhet i hvordan vi 
måler dekning og tykkelse. For det siste 
kan mye gjøres ved å lage en god felt-
protokoll og samkjøre ulike personer 
på forhånd. Vi kan gjenta målingene på 
mange plasser, men likevel vil det praktisk 

Beitekartlegging 
- hvordan gjør vi det i dag?
Av Leif Kastdalen; Høgskolen i
Hedmark/Norsk Romsenter

Ved feltregistreringer kan en måle både dekning og tykkelse av lav og gi en god vurdering 
av vegetasjonstypene i et område. Nøyaktigheten på slik målinger vil være avhengig av 
hvor stor variasjon det er mellom de ulike målepunkt og hvor stor arealandel som blir målt 
av et villreinområde. Foto: Leif Kastdalen

Kort om artikkelforfatteren:          
Kastdalen ledet programmet Sat-
Nat, en satsning Norsk Romsenter og      
Direktoratet for naturforvaltning gjorde 
for å undersøke bruken av satelittdata 
i naturforvaltningen. Et delprosjekt har 
omhandlet utvikling av nye metoder 
for kartlegging av vegetasjon i fjellet 
inkludert målinger av lavmengde.

Kunnskap er viktig i forvaltningen av villrein. Det gir sikrere avgjørelse og færre konflikter. Mye ny viten har 
kommet i seinere år, og nye teknikker tas løpende i bruk for å forbedre kunnskapsgrunnlaget, så gjelder også 
metodikk for fremskaffelse av data om beitegrunnlaget. Mange har ønsket mer informasjon om hvilke metoder 
som kan brukes i dag for å måle kvalitet på reinbeitene. Denne artikkelen gir en oversikt på metodene med     
spesiell vekt på bruk av optiske sensorer i fly eller satellitt.
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skap. Det meste av de kartlagte arealene 
i kartserien AR50 og alt areal i AR5 er 
laget ut fra visuell tolking. For å lage 
tematiske kart fra visuelle tolkinger av 
bilder er bakkearbeid ikke nødvendig, 
men det gir sikrere tolkinger dersom disse 
er basert på data fra registreringer i felt. 
Når vi lager kartene ut fra at vi både gjør 
registreringer på bakken og så benytter 
et bilde til å lage et kart, kan vi snakke 
om en totrinns prosess.

Den andre tilnærmingen er å ta i bruk 
ulike matematiske algoritmer eller re-

gelsett for å etablere sammenhengen 
mellom målinger på bakken og de ver-
dier som er i satellittbilder. Dette kan 
også gi et kart over mange forhold av 
et tema. Med bruk av matematiske al-
goritmer må vi benytte en kombinasjon 
av registreringer på bakken og dataana-
lyser på bilder.

En fordel med å kombinere data-
kildene er at arbeidet på bakken ikke 
trenger å være så omfattende som det 
må dersom en kun benytter seg av bakke-
målinger. Satellittbildet gir tilleggsinfor-

Figur 1. Vegetasjonskart for Forollhogna villreinområde er laget fra målinger på bak-
ken og klustrede data fra IRS-satellitten (Tømmervik m. fl. 2003). Kartet inneholder flere 
lavrike vegetasjonsklasser.

bare være mulig å måle en meget liten 
prosentandel av det areal som reinen har 
til disposisjon.

Målinger ovenfra
Den målte arealandelen kan vi øke ved 
å måle fra lufta. Er vi i et helikopter kan 
vi forflytte oss raskt og vi kan få et bedre 
overblikk enn fra bakken. NINA har gjort 
dette for flere villreinområder basert på 
at en erfaren person sitter i et helikop-
ter og anslår dekning av lav i punkter 
(små areal) langs en flytrasé 1,2. Ansla-
gene kan suppleres med vanlige foto for 
å kontrollere og justere de deknings-
anslag som ble gjort fra helikopteret, og 
til støtte for å lage heldekkende kart fra 
satellittdata. Fordelen her er at innhen-
tingen av data går meget raskt, ulem-
pen er de mange forutsetninger som er 
bygget inn i metoden og som vanskelig 
kan kontrolleres for hver enkelt flyving. 
En av disse er den subjektive vurdering 
som ligger i det å tolke dekning og tyk-
kelse fra lang avstand, og skal nøyaktige 
målinger på fotografi gjøres i ettertid, vil 
det sterkt øke tidsbruken.

 Et alternativ til visuell tolking fra he-
likopter, og som har blitt anvendt lenge, 
er å bruke data fra satellitter, og da først 
og fremst optiske bildedata. I Norge er 
det spesielt forskningsmiljøet i Tromsø 
(NINA, NORUT-IT) som har brukt sa-
tellittdata i reinbeitekartlegging 3.

Siden de optiske satellittene leverer 
bilder der lyset er målt innenfor en langt 
større del av spekteret enn vanlige foto gir 
de mer informasjon i hvert bildepunkt, fak-
tisk mer enn vi kan se med øyet. Ulempen 
har vært at oppløsningen i bildepunk-
tene er langt lavere enn den oppløsning 
vi får når vi sitter i et helikopter og på de 
bilder vi kan ta derfra. For med bruk av 
bildedata er det en tommelfingerregel at 
dess bedre oppløsningen er på bildema-
terialet og dess bedre fargeinformasjonen 
er i bildene, dess sikrere og mer fininn-
delt kan vegetasjon bli identifisert i bil-
der. Det gjelder spesielt der f.eks. lav 
vokser i mosaikk med impediment eller 
annen grønn vegetasjon. 

I bruk av satellittdata har det tradisjo-
nelt vært to metodiske tilnærminger. For 
den ene blir lavdominerte arealer og an-
dre vegetasjonsklasser tegnet inn direkte 
på bilder ut fra hva en ser visuelt i sa-
tellittbildet eller i annen støtteinforma-
sjon. Dette gir et tematisk kart. Denne 
metodikken er også mye benyttet til å 
lage kart fra flyfoto, og brukes svært 
mye av Norsk institutt for skog & land-

Figur 2. Kart over mengden av lav på Hardangervidda. Kartet er laget ved å først gjøre 
målinger av dekning og tykkelse på lav, og deretter koble disse målingene til data fra 
Landsat-satellitten ved hjelp av en matematisk algoritme etter at potensielle lavrike areal 
er blitt identifisert i satellittbildet (fra Strand m. fl. 2005).
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innen små ruter (1m²) og så, etter at po-
tensielle lavområder var identifisert i en 
tematisk klassifisering av satellittbildet, 
ble resultatene fra bakkemålingene koblet 
til bildedataene med en matematisk re-
gresjonsalgoritme. Resultatet er et kart 
som viser kontinuerlige verdier for bio-
masse av lav i oppløsningen på 30 meter 
(figur 2). Dette kartet er så, sammen 
med andre kartdata, analysert mot plott 
fra GPS-sendere på rein. Det gjorde det 
mulig å lage en modell som beskriver 
reinens arealbruk på Hardangervidda. 
Utfordringene her er å få innhentet 
mange nok bakkemålinger til å fange 
opp den store variasjon det er i fjellve-

getasjonen, en variasjon som også øker i 
bildedata på grunn av at belysningsvin-
kelen mellom sola, bakken og den satel-
litt eller flybårne sensoren endres både 
innenfor et bilde og mellom bilder.

Bruk av nye digitale flyfoto
For å øke presisjonen ytterligere i både 
tematisk kartlegging og for å lage kart 
som uttrykker mengdeforhold, ble det i 
SatNat-programmet utviklet en analy-
semetode over tre trinn. Registreringer 
på bakken ble utført som tidligere, men 
de ble lokalisert til mindre områder (1-3 
km² store) som ble fotografert fra fly 
med digitale kamera. Disse nye digitale 

masjon for alle de areal der en ikke har 
registrert på bakken, og det er vanligvis 
mer enn 99,9 % av arealet innen et vill-
reinområde. 

Det store spørsmål her blir hvor bra 
en greier å tolke bildedata til riktig ve-
getasjonsklasse eller hvor bra en greier å 
måle riktig mengde ut fra informasjonen 
i satellittbildet. I slike bilder er nyan-
sene mellom bildemessige nærliggende 
klasser hårfine. Det samme gjelder når 
en skal forsøke å måle mengder av en 
ressurs, som f. eks. lav, ut fra verdier i 
3 eller flere fargebånd. Alle optiske sa-
tellitter måler lyset i minimum tre bånd 
eller kanaler, siden 3 bånd er det minste 
antall som må til for å få et fargebilde. 
Det blir på samme måte som dagens di-
gitale kamera som måler lyset i båndene 
rødt, grønt og blått, derav betegnelsen 
RGB som en ofte støter på ved behand-
ling av fotografi. De fleste satellitter 
som er aktuelle til beitekartlegging måler 
i fra 4 til 10 spektrale bånd, og da i bånd 
over mot infrarødt og ennå lengre bølge-
lengder.

 Den matematiske algoritmen som 
knytter bakkemålingene til lysrefleksjo-
nene kan på samme måte som visuell 
tolking bomme på nærliggende vegeta-
sjon. Nærliggende i denne sammenheng 
er når ulike objekt, ser omtrent like ut 
i et bilde selv om de fysisk er svært 
ulike og dermed viktige å skille fra hver-
andre. Lav og stein er et godt eksempel 
på objekttyper som er lett å forveksle i 
bildedata og der konsekvensene av en 
forveksling er stor.

Bruk av matematiske algoritmer
NORUT-IT har nylig utarbeidet et kart 
for hele Norge basert på en tolking av 
satellittdata til en rekke tematiske klas-
ser, hvorav flere av disse er klasser som 
inneholder lav. Grunnlaget for tolking 
av satellittbildene er en forenkling av 
bildeinformasjonen til et håndterlig an-
tall klasser (60- 100) ved hjelp av mate-
matiske metoder for klustring av data. 
Disse klusterne blir så tilegnet en vege-
tasjonsklasse ut fra den erfaring en har 
med å tolke satellittbilder og med støtte 
fra registreringer gjort i felt. I figur 1 er 
vist eksempel på kart laget med denne 
metodikken. 

For Hardangervidda har NINA laget 
et kart som viser et estimat på mengden 
av lav innen ruter på 30 x 30m, som er 
størrelsen på pikslene i det satellittbildet 
som ble brukt 4. Her ble det først gjort 
målinger av dekning og tykkelse på lav 

Figur 3. Med digitale flyfoto er det mulig å lage meget detaljerte kart for mindre områder. 
Det øverste bildet viser et digitalt flyfoto i infrarøde farger. Lav vises her som hvitt og vier 
som fiolett-rosa. Nederst er et klassifisertkart med samme utsnittet. Fra slike detaljerte 
kart kan det hentes et stor antall treningsdata av høy kvalitet ved å trekke ut arealandelene 
innen hvertsatellittpiksel. I bildet er det vist et grid med størrelsen til pikslene i Landsat-
satellitten (30x30 m).
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flyfotokameraene virker etter samme 
prinsipp som sensorene i satellittene, og 
de tar bilder samtidig i 4 kanaler. Det vil 
si at de i tillegg til de vanlige fargeka-
nalene RGB også måler lysrefleksjonen 
av det nærinfrarøde lyset. Med disse ka-
mera er det mulig å få flybilder som også 
egner seg til analyser av vegetasjon etter 
de samme metoder som lenge har vært 
brukt på satellittdata.

Å bruke bilder tatt fra fly medfører 
at en benytter bilder tatt med kraftig 
vidvinkel. Det fører til at lysrefleksjo-
nen varier mye innen bildet, og det selv 
om det er flatt på bakken. Når vi ser på 
flyfoto så filtrerer vår hjerne automatisk 
vekk denne typen støy. Det klarer ikke 
datamaskiner like godt, så dermed ska-
per varierende belysning mer problem i 
automatiserte analyser av bilder tatt fra 
fly enn fra satellitt. Belysningsproblemene 
ved flyfotografering er det ingen god 
løsning på, noe som foreløpig gjør at 
flyfotoene egner seg best til detaljert 
vegetasjonskartlegging av mindre om-
råder (1- 5 km²).

I 2004 var bilder fra slike kamera kun 
tilgjengelige i utprøvingssammenheng. I 
dag blir flyfoto over Norge kun tatt med 
slike kamera, og siden 2007 ble alle 
opptak i det ”Nasjonale program for 
omløpsfotografering” gjort med slike 
kamera. Dermed vil hele fastlands- Norge 
om få år være dekket av flyfoto tatt med 
digitale kamera.

Kombinere bakke-, 
fly- og satellittmålinger
SatNat-metoden for kartlegging av lav-
dekke og for produksjon av tematiske 
kart fungerer ved at en først lager et 
meget detaljert kart med utgangspunkt 
i feltmålinger og høyoppløselige flybil-
der, dvs. der pikselstørrelsen i bildene er 
ca 0,5 meter (figur 3). For å lage kartet 
blir det brukt en metode der fargemes-
sig relativt like piksler blir slått sammen 
til større polygon i en datamaskinbasert 
prosedyre. Det gir stor fleksibilitet, og 
gjør at for areal der vegetasjonen er om-
trent lik blir også kartpolygonet stort, og 
der små enheter skiller seg ut fra resten 
blir det utfigurerte området lite, helt ned 
til en piksel hvis kontrasten til pikslene 
rundt er stor. Feilene i slike kart er min-
dre enn 10 % i snitt (n=16), og det er 
meget bra ved kartlegging til mer enn 
20 vegetasjonsklasser.

Å lage så detaljerte vegetasjonskart 
som det er gjort i SatNat, medfører at 
det innen en 1 km² blir figurert ut et sted 

Figur 4. Kart over dekningen av lav (%) i villreinområdene syd for E16 over    Fillefjell. 
Kartet er foreløpig laget kun basert på treningsdata fra Hardangervidda. For Hardanger-
vidda forklarer modellen hele 76% av variasjonen. I 2009 vil kartet over Setesdal-
/Ryfylkeheiene og Setesdal Aushei bli kontrollert. For mer informasjon om metodikken, lin-
ker for nedlasting av kart (PDF-filer) og    mulighetene til å få frem kartet i Google Earth, 
se nettsiden til Høgskolen i Hedmark.
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mellom 0,5-1,5 millioner polygoner. 
Med slik detaljeringsgrad er det nød-
vendig med en produksjonsprosess der 
datamaskinen gjør det meste av arbeidet. 
Fra disse detaljerte flyfotoavledede ve-
getasjonskart er det så mulig å legge 
på rutestørrelsen fra ulike satellittdata, 
avhengig av hvilke data en har tilgjen-
gelig, og deretter automatisk trekke ut 
både dominerende vegetasjonsklasse og 
lavdekningen. Med denne tre-trinns me-
toden kan det bli hentet inn langt flere 
treningsdata enn hva som er mulig ved 
kun målinger på bakken. Som eksempel 
ble det for 16 mindre områder (1-3 km²) 
på Hardangervidda hentet ut mer enn 50 
000 datapunkter til å lage regresjonen 
mellom lavdekning og spektralverdiene 
i satellittbildene. Det gav som resultat 
en forklaringsgrad (R²) på 76 % for et 
kart over dekningsgrad av lav, og for et 
tematisk kart med 24 klasser en samlet 
feilprosent på 16 %, og med kun 5 % feil 
for lavklassen. Eksempel på kart laget 
etter denne metodikk er vist i figur 4. 

Det høye antallet treningsdata er til 
god hjelp i fjellet der mosaikken i ve-

getasjonen er meget stor. En måling i 
over 200 000 ruter av 30x30 m størrelse 
fordelt på Hardangervidda og Setesdal-/
Ryfylkeheiene viste at i mer enn 50 % 
av rutene var det ingen markert domi-
nans av noen vegetasjonstype. Det vil 
si at i skalaen på 30 meter er det sjel-
den at lav vokser alene uten å være i en 
mosaikk med impediment eller annen 
grønn vegetasjon.

Fordelen med SatNat-metoden er økt 
presisjon, ulempen er at det krever høy-
oppløselige vertikalbilder i tillegg til de 
mer lavoppløselige satellittbildene som 
dekker store areal. Med etableringen av 
”Nasjonalt program for omløpsfotogra-
fering” i 2005 er slike digitale flyfoto 
snart tilgjengelig over hele fastlands-
Norge. Dessverre blir ikke disse bildene 
tilrettelagt på en god måte for bruk til 
kartlegging av vegetasjon. Her bør mil-
jøforvaltningen engasjere seg mer slik 
at bildene kan bli gjort tilgjengelig for 
et bredere spekter av anvendelser enn 
tilfellet er i dag.
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Mens noen reinstammer sliter i 
kraftig motbakke på grunn av end-
ringer i miljøet og menneskelig på-
virkning, synes svalbardreinen å 
greie seg godt. Men når det gjelder 
dens framtid er det flere spørsmål 
enn svar. En fersk forvaltningsplan 
reiser spørsmål om kunnskapsbehov 
og forvaltningspraksis.

Rette egenskaper på rett plass
Svalbard er et tøft land å overleve på, 
og kun 15 % av landet kan karakteri-
seres som aktuelt reinbeite. Det øvrige 
er stein og isbreer. Variasjonene i miljø-
betingelsene er imidlertid svært store 
innen øyriket, ikke minst som resultat 
av den varme Golfstrømmen i vest og 
de langt kaldere havstrømmene i øst. 
Mens deler av Vest-Spitsbergen fram-
står som frodige enger midtsommers, 

har skrinne nordlige og østlige områ-
der som Nordaustlandet fint lite å by en 
drøvtygger. Med sine korte bein og snu-
te, samt ekstrem tett pels, er svalbardrei-
nen godt tilpasset ekstremt lave tempera-
turer. Evnen til å samle store fettreserver 
og spesielle fordøyelsesegenskaper er 
også egenskaper som er viderefored-
let fra andre reinstammer. Dessuten er ev-
nen til flukt nedjustert gjennom mindre 
hjerte- og lungekapasitet og en atferd 
lite preget av slektningers fryktsomhet 
da svalbardreinen ikke har noen rovdyr 
som utgjør noen stor trussel. Dermed 
kan arten spare mye energi gjennom et 
rolig levesett. 

Et historisk tilbakeblikk
Reinen kom trolig til Svalbard for minst 
5 000 år siden, og antas i dag å ha inn-
vandret østfra. Genetikkstudier kan for 
forhåpentligvis lære oss mer om innvan-
dringshistorien, men også om sprednin-
gen og slektskapet mellom de ulike del-
bestandene på øygruppa i dag. Willem 
Barents oppdaget Svalbard i 1596, og 

de første menneskelige beskrivelsene av 
svalbardreinen finnes i diverse rapporter 
i perioden 1600 til 1860. Reinen ble ut-
nyttet som mat og sport ”…killed at our 
pleasure, which was a great refreshing 
to us in that unquoth place” (1611). I 
perioden 1860 til 1925 økte interessen 
for Svalbard gjennom hvalfangst, kull,  
forskning og turisme og beskrivelser som 
”…hundreds of reindeer were uselessly 
slaughtered, the carcasses often being 
left  where they fell” (1922) er funnet 
nedtegnet (noen av anekdotene er hentet 
fra Tyler & Øritsland 1999). I 1861 kom 
det rapporter om at reinen var utryddet 
lokalt, og i 1910 var det lite rein å se på 
Nordenskiöldland hvor Longyearbyen 
ligger. Norge overtok administrasjonen 
av øygruppa gjennom Svalbardtraktaten 
i 1925. Adolf Hoel (Norges Svalbard- 

Svalbardreinen som miljø-    
barometer og forskningsobjekt

Svalbardreinen er et unikt dyr, med          
beskjeden menneskelig påvirkning. Dette er 
dyr som har mye å fortelle oss! Foto: Tor 
Punsvik

Av Tor Punsvik (Sysselmannen på 
Svalbard) og Ronny Aanes (Norsk 
Polarinstitutt)
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innen jaktfeltene. Svalbardmiljøloven 
forutsetter at høsting på Svalbard ikke 
skal ha nevneverdig innvirkning på be-
standenes sammensetning, tetthet eller 
utbredelse. I 1978 ble 15 svalbardrein 
flyttet til Nordenskiöld Land til Brøg-
gerhalvøya ved Ny-Ålesund, hvor 
reinen på det tidspunktet hadde vært 
utryddet i nærmere 100 år. Bestanden 
vokste raskt, og nådde et maksimum på 
360 dyr i 1993. Bestanden ble redusert 
til godt under 100 dyr vinteren 1993/94 
etter  ekstreme værforhold som iset ned 
beitene samtidig som tettheten av dyr 
var høy. 

Svalbardreinen som miljøbarometer
Villreinen er det mest profilerte ”klima-
dyret” i fastlands-Norge, slik isbjørnen 
er det i Arktis. Svalbardreinen er en nøkkelart 
som har stor betydning for andre arter, 
men kan den også brukes som en indi-
kator på klimaendringer? Forskning har 
avdekt at vinterklimaet har stor betydning 
for reinens overlevelse og kalveproduk-

sjon. Mengde snø om vinteren har blitt 
vist å ha stor effekt på antall dyr i de 
ulike bestandene, jo mer snø jo færre 
dyr. Imidlertid har kanskje mildperioder 
i løpet av vinteren, etterfulgt av kulde 
som legger de viktigste beitene utilgjen-
gelig under is, den mest ”katastrofale” 
betydningen da mange dyr dør under 
slike ekstreme værhendelser. Dette går 
i første rekke ut over siste sesongs kal-
ver og eldre dyr med nedslitte tenner. Er 
tettheten av dyr i tillegg stor når slike 
episoder inntreffer, blir den negative be-
standspåvirkningen ennå sterkere. 

Da klimascenariene for nordområ-
dene kom for mer enn 10 år siden, ble 
det antatt at frekvensen av mildere vin-
tre ville øke, og dermed økt sannsyn-
lighet for flere perioder der nedising av 
beiter kunne forekomme var det grunn 
til å anta at dette ville slå negativt ut for 
svalbardreinen. At det i tillegg ble for-
ventet flere lavtrykk og mer snø ville 
ikke bedre situasjonen.

Ved bruk av den kunnskapen man 
hadde da viste statistiske bestandsmo-
deller at man kunne forvente mindre 
antall reinsdyr i gjennomsnitt per år enn 
observert de foregående 20 årene. 

Det var med andre ord ingen lyste-
lige utsikter for svalbardreinen, men 
virkeligheten ble overraskende nok 
svært annerledes enn modellene hadde 
sagt. Bestandene vokste kraftig, og har 
nådd sine høyeste tettheter de seinere 
åra. Dette gjelder i Adventdalen (Figur 
1) og Reindalen (Figur 2), mens i mer 
kystnære strøk som området rundt Ny-
Ålesund viser en noe annen utvikling. 
Med andre ord så finnes det variasjoner 
på en såpass liten øygruppe som Sval-
bard. 

Hva var det som ikke stemte? Riktig nok 
hadde ikke snømengdene økt i denne 
perioden (målt ved flyplassen i Long-
yearbyen), og de riktig dramatiske nedi-
singsperiodene uteble. Det ble mildere, 
og det er mistanke om at effekten av 
lengre og bedre vekstsesong for beitet 
sommerstid ikke er blitt vurdert med 
stor nok betydning. Tradisjonell sjablon-
messig vilttenking er at sommeren be-
stemmer størrelsen på dyra, og vinteren 
hvor mange dyr bestandene består av. 
Det er naturlig å tro at vinteren fortsatt 
vil være flaskehalsen for svalbardrein, 
men at man sannsynligvis må vurdere 
betydningen av sommeren bedre. For 
eksempel har vinteren på Svalbard (ved 
Longyearbyen flyplass) vært ca 3 grader 
varmere de siste 10 årene i forhold til de 

og Ishavsundersøkelser, i dag Norsk 
Polarinstitutt) fikk fredet arten rett før 
traktaten ble ratifisert. Da ble totalbe-
standen antatt å være i størrelsesorden 
500 til 1 000 dyr. Tellinger ble igang-
satt fra 1969, og det viste seg raskt at 
bestandene hadde økt betraktelig etter 
fredningen. Fra 1975 ble forskning på 
svalbardreinen i en 10-års periode ble 
prioritert innenfor UNESCOs  ”Man and 
biosphere”-prosjekt, med hovedvekt på 
studier i Adventdalen og Reindalen nær 
Longyearbyen, og Brøggerhalvøya. I 
disse årene pågikk også en debatt om 
en skulle åpne jakt på svalbardreinen 
igjen, noe forskningsmiljøene generelt 
var skeptiske til. Svalbardreinen utgjør 
et unikt forskningsobjekt, lite påvirket 
av mennesket og rovvilt som den er. 
I 1983 ble det åpnet for jakt for fast-
boende innen avgrensede jaktfelt på 
Nordenskiöldland og denne har pågått 
fram til i dag. I størrelsesorden 150 til 
190 dyr er felt her årlig, og dette antas 
å være mindre enn 5 % av bestandene 

Figur 1 Bestandsutvikling i Adventdalen, Tyler 2008

Figur 2 Bestandsutvikling i Reindalen, Strand 2008
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Rein er foreslått som indikatorart for 
helsetisltanden i arktiske strøk cirkum-
polart. Da er det viktig å vite hva man 
måler, og hvilke spørsmål man stiller 
seg, før man kaller arten et ”barometer” 
på miljøtilstanden.

Forvaltning av svalbardrein
Ingen landbruksmessige høstingsprin-
sipper legges til grunn for viltforvaltnin-
gen på Svalbard, og forvaltningens mål 
er å opprettholde livskraftige bestander 
der disse finnes over hele øyriket. Sval-
bard er i praksis delt inn i tre forvalt-
ningsområder:

Upåvirkede referanseområder utgjør 
det aller meste av Svalbard, og her er 
det i første rekke passiv overvåking som 
skjer i form av menneskelig aktivitet.

Forskningsområdene er begrenset til 
noen dalfører på Nordenskiöldland og 
Brøggerhalvøya. Her er forskningen gitt 
større frihet til å manipulere bestander 
gjennom fanging, merking, analyser og 
felling. 

De 6 jaktfeltene på Nordenskiöldland 
der jegerne får tildelt sine årlige kvoter.

Forskningens fokus på svalbardreinen
Både forskningen og forvaltningen er 
opptatt av hvordan langtids tilpasning 
mellom reinen og naturgrunnlaget kan 
påvirkes ved endringer i klimaet. For-
ståelsen av disse sammenhenger må 

trolig hentes gjennom omfattende og 
komplekse studier. Hvordan vi mennes-
ker påvirker reinens atferd og bestander 
gjennom ferdsel og jakt er også spørs-
mål det er ønskelig å finne bedre svar 
på. I motsetning til sine fastlandsslekt-
ninger er svalbardreinen lite nomadisk 
i sin atferd, men det foreligger også lite 
kunnskap om utveksling mellom del-
bestander og slektskap. Både studier av 
dyras arveegenskaper og bruk av radio-
telemetri kan bidra til å få slik kunnskap 
fram i dagen. 

Plan for forvaltning av svalbardrein
Sysselmannen har utarbeidet denne 
planen i tett samarbeid med forsknings-
miljøene og brukerne. Den skal være et 
verktøy for forvaltningen, men samtidig 
gi forskningen og brukermiljøene ram-
mer og impulser for deres engasjement. 
Planen ligger på Sysselmannens nettider 
og på www.villrein.no. 

foregående 20 årene. I samme periode 
har sommeren vært ca 1 grad varmere. 
Det er ganske mye når man vet at gjen-
nomsnittstemperaturen om sommeren 
ligger på omtrent 5-6 grader. Dette kan 
skape en større kompleksitet i hvordan 
klimaendringene vil slå ut på sval-
bardrein, og per dato er det ikke mulig å 
forutse fremtiden. Dessuten mangler god 
kunnskap om hvordan de ulike artene på 
Svalbard innbyrdes påvirker hverandre, 
også gjennom beite- og matgrunnlaget. 
Det gjelder gjessene, fjellreven og reinen. 
Et dusin historier foreligger om isbjørn 
som har tatt svalbardrein, den siste så 
seint som i høst. Kanskje må bamsen 
snu næringssøket sitt mer inn mot land 
om isprognosene gjør selen mindre ak-
tuell på menyen? Dette er spekulativt, 
men vil være interessant å følge med 
på fremover. Likeledes må man være 
mer tydelige påw hva man mener med 
svalbardrein som ”miljøbarometer”. At 
enkeltbestander vokser sier noe om at 
vinteren og kanskje sommeren har vært 
gunstig for reinen. Er det sommerseson-
gen vil man kunne tenke seg at plantene 
har hatt gode vekstforhold. Er det vin-
teren kan man kanskje si at det har vært 
gode snøforhold med lite is på beitene. 
Dog er det jo slik at det som er ugunstig 
for reinen om vinteren kan være gunstig 
for fjellreven som da kan nyttiggjøre 
seg av flere døde rein som matressurs.

Svalbardreinen synes å greie seg godt. 
Men når det gjelder dens framtid er det 
flere spørsmål enn svar. En fersk forvalt-
ningsplan reiser spørsmål om kunnskaps-
behov og forvaltningspraksis. Foto: Tor 
Punsvik
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Trass i svært marginale vinterbeite 
med mektig snødekke og hyppig 
nedising av beita, har dette vill-
reinområdet flotte dyr i god kon-
disjon. Kva er årsaka til dette? Er 
det andre kvalitetar i leveområdet 
som kompenserer for dei ekstreme 
vintertilhøva – eller er det særs god 
bestandsforvalting? 

Til saman har Fjellheimen villreinom-
råde eit teljande villreinareal på 1536 
km2. Området ligg i Vest-Noreg, Sogn 
og Fjordane fylke (kommunene Vik, 
Høyanger, Aurland og Gulen ) og Hor-
daland fylke (kommunene Voss, Vaks-
dal, Modalen og Masfjorden).

Mot vest karakteriserast landskapet av 
eit mylder av botnar og eggar, mellom eit 
nettverk av større og mindre vassdrag. 
Dette er eit resultat av lokale brear sin 
graving i istidsperiodane. Lausmasser i 

form av morener og andre avsetningar 
har sett preg på betydelege delar av fjellet og 
tilhøyrande vassdragsnatur her. Grus-
terassar- og rygger etter brear og bre-
demte sjøar er eit av mange døme på 

Fjellheimen villreinområde

Av Per Jordhøy og Olav Strand, NINA, 
Arne Nesheim, Fjellheimen villreinutval

Med få unntak (1994-1995) har det vore 
jamt og godt jaktuttak i Fjellheimen dei 
siste 20 åra, i høve til målsetjinga.  Vinter-
beitet er marginalt, mens grøntbeitene er 
gode.  Foto: Per Jordhøy

Frodig landskap ved Sendedalen. Foto: Per Jordhøy
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vore stor utveksling av dyr over aksen 
frå dei vestlege til dei austlege delane 
av villreinområdet. Vidare viser anlegga 
at det har vore mange lokale trekk gjen-
nom naturlege passasjar inne mellom 
sjølve fjellmassiva. Jamvel i dei vestlege 
delane av området finns det betydeleg 
med fangstgroper berekna på fangst av 

rein. 
Mykje tyder på at fangstgropene 

vart mest nytta i vikingtid og framover 
i middelalderen. Dateringer frå Dovre-
fjell kan tyde på at nokre groper kan 
vere opp mot 3000 år gamle, medan dei 
yngste kan vere ikring 500 år gamle. 
Kva periode dei hadde sin største bruks-

dette. Resultatet er eit variert og dels 
oppreve fjellandskap. 

Geologisk sett er Fjellheimen svært 
samansett. Grunnfjell med gneis og gra-
nitt dominerer i nord, frå Arnafjorden 
og sørvestetter. Slike område har ofte 
tunt og fattig vegetasjonsdekke, med 
mykje berg i dagen. Ein del lav kan rett 
nok finnast i slike område. Kring Vik og 
Vikafjellvegen er det rikare bergartar 
med fylitt, noko som fører til eit rikare 
og meir samanhengande vegetasjons-
dekke. I dei søraustlege delane av vill-
reinområdet er det atter mykje harde og 
seint forvitrelege bergarter.

Klimaet i Fjellheimen er særs vari-
ert, med ein årsnedbør i vest på 2500 
mm eller meir. I dei indre delane kring 
Vik er årsnedbøren på ikring 1000 mm. 
Dominerande vindretning er vest/sør-
vest, og om vinteren fører dette såleis 
til store skilnader i snømengde i denne 
gradienten. Det kan difor vere svært 
store snømengder i dei vestlege delane 
av området.  

Sesongbeitefordelinga i Fjellheimen 
må seiast å vere ujamn, med lite og mar-
ginalt vinterbeite (lav), men rikt og ut-
breidt sommarbeite (grøntbeite). Dette 
er og eit vanleg mønster i fleire andre 
vestlege villreinområder (til dømes Se-
tesdal Ryfylkeheiane og villreinområda 
i Sunnfjordfjella).

Vekslande topografi bidreg til at 
Fjellheimen har rike grøntbeite som 
varer frå vår til haust, mellom anna 
på grunn av gradvis framtinande snø-
leievegetasjon. Dei mest produktive 
plantesamfunna finns fyrst og fremst i 
lågalpint terreng. Den rike berggrun-
nen i sentrale delar kring Vikafjellvegen 
bidreg til rike sommarbeiter her. Botnar 
og dalar i vestlege delar av området har 
også bra grøntbeite. Det fuktige klimaet 
bidreg sterkt til at vokstertilhøva er gode 
sommaren igjennom, sjølv i område med 
fattigare berggrunn. Randsonene kring 
villreinområdet har mange stader gode 
vårbeite med tidleg groe og elles frodige 
grøntbeite.

Kjente fangstanlegg i Fjellheimen
Det finns eit mangfald av spor etter gamal 
fangst av rein i området, og nokre av desse 
er også kartlagt (Barth 1986). Hovudtypar 
av fangstanlegg er; steinmura fangstgro-
per (einskilde og mindre grupper), bågå-
støer og jamvel større styrtfangstanlegg 
(Barth 1986). Fangstanlegga i Fjellhei-
men kan tyde på at det tidlegare har 

Skrint, nedbørrikt fjellandskap ved Skjerjavatnet i den vestlege delen av Fjellheimen. Foto: 
Per Jordhøy

Grunnfjell i den sørvestlege delen av Fjellheimen. Foto: Per Jordhøy

Steinmura, noko forfallen fangstgrop ved Holskarvatnet i den vestlege delen av Fjell-
heimen. Eit bægje er synleg i bakgrunnen. Det er registrator Arne Nesheim (til høgre) og 
Endre Hage som studerer anlegget. Foto: Per Jordhøy.
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aller meste av desse pilane er av jarn og 
er såleis frå tidsperioden jernalder og 
framover til sein middelalder. Mange 
funn er gjort i varme somrar når snø-
breane har vore ekstremt små og slike 
somrar var i 1937, 1947 og 2006.

Bågåstøer er gjerne ein halvsirkel-
forma oppmuring av stein der jegaren 
kunne skjula seg når reinen kom forbi. 
Dei er gjerne strategisk plassert i høve 
til reinen sine trekkvegar, likeeins som 
fangstgropene er. Dei er etter måten 
vanlege i sør-norske fjellstrok, men i 
vekslande omfang og førekomst. Også i 
Fjellheimen finn ein slike bågåstøanlegg. 
Dei klart største og mest spektakulære 
anlegga finn ein i høgfjellslandskapet 
ikring Fresvikbreen. Her er fleire kom-
binasjonar av bågåstø- og styrtfangstan-
legg. Tydelege spor etter dette finn ein 
både ved Handalseggi, Syrynjefjellet og 

Tuftafjellet – aust og søraust for Fres-
vikbreen (Barth og Nordanger 1993). I 
Tuftafjellet har ein utnytta ein fjellrygg 
der reinen måtte passera i søraust-nord-
vest retning. Ved hjelp av bægje, murar 
og om lag 80 bågåstøer har jegrane ”di-
rigert” dyra slik at fangsttilhøva vart 
best mogleg. Til slutt har dei truleg ved 
hjelp av ein sperremur styrt dei dyra 
som ikkje vart skotne ufor eit stup slik 
at dei gjekk utfor og slo seg i hel.

Det vart elles gjort eit interessant funn 
av organisk materiale i 2006 (ei sam-
ling trekvistar) vest for Rambertinden-
Hestfjellet, som var framsmelta i kanten 
av ein isbre (Christian Hillmann pers. 
melding). Desse kan ha vore berekna 
på bruk til bægje (skræmestavar) i sam-
band med drivfangst av rein (sjå Jord-
høy 2007). Datering av materialet ga 
ein alder på ikring 5-200 år e.Kr. Dette 

intensitet- og utbreiing er vanskelig å 
seie, men utgravingar av boplassar som 
har hatt tilknytning til massefangst av 
rein kan tyde på ein periode frå sein 
vikingtid til tidleg middelalder. I ei 
fangstgrop i Svelgjen ved foten av Blå-
fjell vart det for ei tid sidan funne ei 60 
cm lang trefjøl med 2 hol i som kan ha 
vore feste for spiddestokkar i botnen av 
ei fangstgrop. Datering av fjøla viste ein 
alder på ikring 1200 år – eller vikingtid 
(Lars Voll pers. melding). 

I den vestlege delen av Fjellheimen 
har det i perioden 2005-2007 vore registrert 
fangstanlegg i regi av NINA v/ Arne 
Nesheim. Det er mest fangstgroper ein 
har funne, og dei førekjem spreidd og i 
einskildvis eller i mindre grupper. Også 
her ser ein at dei er anlagt i naturlege 
passasjar for reinen, og fortel at desse 
funksjonsområda ligg fast over lang tid 
om ikkje landskapet blir endra. I alt er 
det funne ikring 40 fangstgroper i denne 
delen av området. Dette syner at det har 
vore dreve fangst av rein langt vestover 
i fjella her også i tidlegare tider. Dersom 
ein ser reinen sin arealbruk i eit langt 
tidsperspektiv, tyder fangstanlegga på at 
alle delar av fjellområdet har vore vik-
tige område for reinen i periodar.

Aust for Vikafjellvegen er det eit 
betydeleg tal fangstgroper/båbgåstøer 
i områda på båe sider av Muravatnet. 
Kjente lokaliteter for slike er mellom 
anna Fossfjellet, Dueskardet, Svindals-
holtane og Blåfjellet. Registreringar av 
fangstminner i dette området vil halde 
fram neste år, slik at ein vonaleg får 
oversyn over fangstminner i heile vill-
reinområdet.

Bågåstøer
Jakt med pil og boge har hatt stor be-
tydning i tidlegare tiders jakt på villrein. 
Frå dei første jegrane byrja å jakte på 
villrein etter siste istid, vart det tilverka 
og nytta pilespissar av ulike typar stein 
i tusenvis av år. Ikring år 400 e Kr byrja 
ein å nytte jarn til pilespissar. I eldre 
jarnalder kjenner ein til at alm og bar-
lind vart nytta til boge. Seinare, rundt år 
1200, var bogen gjerne laminert av to 
lag med ulike eigenskape(seig bjørk og 
stiv furu).  Kaldare klima frå seinmiddel-
alderen og framover har medverka til at 
bortskotne pilar (jern) har vorte bevart 
i område som seinare har hatt “evig” 
snø. Lausfunn av denne typen er vanleg 
i mange sør-norske fjellstrok. Funna er 
gjerne gjort i område som også idag er 
sentrale funksjonsområde for rein. Det 

Registrerte fangstanlegg i den vestlege delen av Fjellheimen. Kart: NINA. Data innsamla 
av NINA v/Arne Nesheim

60 cm lang trefjøl med 2 hol i som kan ha vore feste for spiddestokkar i botnen av ei fangst-
grop. Funnet er gjort av Lars Voll frå Vik, i ei fangstgrop i Svelgjen ved foten av Blåfjell 
aust for Vikafjellvegen. Foto: Per Jordhøy.
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Norddalen heilt i vest. Noko nytta har 
og fjellområdet mellom Arnafjorden og 
Vikafjellvegen vore, samt områda kring 
Urdeggi og eit mindre område kring 
Blåvasshorgi. Aust for Vikafjellvegen 
har område kring Store Muravatnet, 
Berdalen, Styvisdalseggi og Nonhaug-
fjellet vore mykje nytta. Særskilt gjeld 
dette dei 3 siste åra (Arne Nesheim pers. 
melding). I 1999 vart det gjennomført ei 
vinterteljing 3 april. Ein stor blandings-

flokk vart funne ved Urdeggi sør for 
Framfjorden. Ei rekkje småflokkar vart 
og funne, alle i områda vest for Vika-
fjellvegen.

Av konkrete nye vinterobservasjonar 
må nemnast at det i perioden 12 november 
– 6 desember 2008, vart observert i alt 
8 flokkar i fjellområdet på vestsida av 
riksvegen og tunnellen. Flest dyr obser-
vert på ein dag var den 30 november (4 
flokkar på hhv. 120, 140, 11 og 4 dyr, 

stemmer bra med datering av anna lik-
nande framsmelta materiale frå Dovre/
Jotunheimen sommaren/hausten 2006, 
da fonnene var svært små og nedtina.

Reinen sin bruk av leveområda 
i Fjellheimen
Vinterbeitene er naturleg utbreidd i dei 
mest nedbørfattige områdene i aust og 
søraust. Generelt kan ein seie at lavbeita 
i den austlege delen er svært flekkvis 
fordelt og inngår i ein mix av grøntbeiter 
og lavbeiter. Røynslene frå lokale ob-
servasjonar tilseier at reinen kan beite 
ned laven i eit avgrensa område nokså 
snøgt, for så å flytte til andre område 
med lavførekomst. Såleis kan det sjå ut 
som her er korte beiterotasjonsperiodar 
på grunn av flekkvis og marginal føre-
komst av lav. 

Det er rettnok avhengig av snømengdene 
kvar reinen oppheld seg vinterstid, og i 1997 
var reinen så langt vest som til Vatnane 
og Bærdalen (Nesheim 2005). Men ge-
nerelt må ein kunne seie at dei vestlege 
områda i Fjellheimen jamt over har lite 
tilgjengelege vinterbeite på grunn av 
store snømengder med periodevis isete 
og hard snøoverflate. På seinvinteren i 
2008 fekk ein slik nedising og ein såg da 
at flokken splitta seg opp i mange små-
flokkar (Jon A. Risløw pers. melding). 
I dei austlege delane mot Nærøyfjorden 
og omegn er snødekket mindre og snøo-
verflata jamt lausare og meir sjeldan is-
ete. Beitelavene trivst ikkje særleg godt i 
område med mektig snødekke. Vindek-
sponerte ryggar og høgdedrag der snøen 
fyk av gjev betre vekstvilkår for beitela-
vene, sjølv i vestlege område. På brem-
mar ut mot djupe dalføre (til dømes mot 
Nærøyfjorden) finn ein gjerne slike av-
blåste område med noko lavdekke (Lars 
Voll pers. melding). I naboområdet Nord-
fjella finn ein døme på dette, der kart-
festa teljingsdata kan tyde på at slike 
vereksponerte område ut mot Lærdalen 
og andre dalføre ikring har vore mykje 
nytta vinterstid (Jordhøy 2003).

Villreinkartet i Bestandsplanen for 
Fjellheimen villreinområde (Nesheim 
2005), peikar på ei rekkje vinterbeite-
område både vest- og aust for Vikafjell-
vegen som ut frå lokal røynslekunnskap 
har vore mykje nytta i perioden 2002-
2005. I vest gjeld dette eit større område 
frå Holskarvatnet og noraustetter mot 
Fagerdalsnipi og Sognefjorden, område 
kring Volafjellet, Kvitenosi, Finnbufjellet, 
Grøndalsfjellet og fjellområda kring 

Aust for Fresvikbreen, på den omlag 400 m breie fjellryggen mellom Tuftadalen og Helje-
dalen, har reinen måtta passere for å koma seg vestetter. På dette trekket måtte dyra også ta 
seg gjennom eit fangstanlegg med om lag 80 bågåstøer og sperregjerde. Til slutt har dyra 
vorte styrt utfor eit stup ved hjelp av ein 60 m lang sperremur (Barth og Nordanger 1993).  

Mykje nytta vinterbeiteområder i Fjellheimen i perioden 2003-2005, basert på røynsle-
kunnskap og observasjonar frå Villreinutvalet (Kart og data frå Nesheim 2005).
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marka (Lars Mørkve pers. melding).
Grøntbeitet har rik førekomst i store 

delar av Fjellheimen villreinområde, 
særleg innan områder med dalar og bot-
nar der det er lausmassar og god grobotn 
for vegetasjon. Høg nedbør saman med 
variert topografi er og sjølvsagt andre 
viktige faktorar for den gode grøntbei-

teproduksjonen her, og gjer at tilgangen 
på proteinrikt beite er god sommaren 
og hausten igjennom. Mykje nytta som-
marbeiteområde i perioden 2003-2005 
tykkjest å vere større områder mellom 
Modalen og Vikafjellvegen, samt mel-
lom Voss og Eksingedalen – fjella på 
båe sider av Teigdalen. I tillegg har eit 
større område kring Store Muravatnet 
og søretter frå dette vore mykje nytta. 
Den siste 3-årsperioden har og områda 
lengre aust mot Nærøyfjorden vore 
nytta (Arne Nesheim pers. melding). I 
Fossfjelltraktane i aust blir det jamt ob-
servert rein gjennom sommarhalvåret 
(Eirik Tistel pers. melding).

Opne trekkvegar er ein avgjerande 
faktor for reinen, slik at dyra fritt kan 
trekke mellom funksjonsområde som til 
ei kvar tid gjev dei beste føresetnadene 
for vekst, overleving og reproduksjon. 
Lokal røynslekunnskap antyder at det 
er ein hovudbestand og 2 mindre ”flok-
kar/delbestandar” i Fjellheimen. Det er 

Gunnar Bergo pers. melding). 
Seinvinter- og vårbeite finns i god 

mon utetter kantane i villreinområdet. 
Den tidlege proteinrike groen her er ein 
viktig ressurs når dyra skal bygge seg 
opp etter ”vinterknipa”. I Myrkdalen 
hende det på 1990-talet at bukkeflokkar 
på 10-15 dyr kom heilt ned på dyrka-

Arne Nesheim (til høgre) har vore villrei-
nen sin fremste talsmann i Fjellheimen dei 
siste 10-15 åra (red. anm.), her saman med 
Endre Hage. Foto: Per Jordhøy

Storbukk i Fjellheimen. Foto: Rein Arne 
Golf
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og Sendedalen. Ofte er det dyr i Grøn-
dalsfjellet og Finnbufjellet som trekkjer 
ned i Sendedalen og vidare over vegen 
mot aust (Ivar Nesheim pers. melding). 
Fleire topografisk betinga, lokale trekk 
går også inne i fjella på båe sider av Vika-
fjellvegen og mange av desse utgjer også 
viktige knutepunkt i dyras trekk i aust-
vestaksen her. Slike trekk finn ein og i 
dei sørlege fjelleiningane her, men i den 
søraustlege delen går trekkretninga meir 
i eit nord-sør mønster.

Røynsla med reinen sitt val av kalvings-
land tilseier at desse funksjonsområda kan 
flytta seg noko over tid (Jordhøy 2001). 
Dei siste 10 åra har området ikring Sto-
re Muravatnet vore mykje nytta til kal-
vingsland. Av anna kjent kalvingsland 
er det mindre områder på nord- og sør-
sida av Kvilesteinsvatnet. I dei sørlege 
fjelleiningane er det kjente kalvingsom-
råder kring Njuken og nordetter i vest og 
Harkafjellet/Bjørndalen i aust (Nesheim 
2005). Spreidd kalving i mindre omfang 
kan nok også finne stad i andre delar av 
leveområdet.

Status for tida etter kalving dei siste 
7 åra har vore at fostringsflokkane (Vi-
kafjellflokken) trekkjer inn i området 
på sørvestsida av Muravatnet. Her har 
da også hovudtyngda av desse flokkane 
vore funne under kalveteljingar i juli i 
perioden. Elles er det funne ein del flokkar 
kring Volafjellet og Volavatna.

Bestand og bestandsforvalting
Villreinbestanden i Fjellheimen har 
opphav i tamrein som vart sett ut i fjella 
mellom Vik og Voss fyrst på 1930-ta-
let. Lid (1998) nemner elles at det vart 
starta tamreindrift her alt i 1850, og at 
villreinen i fjella mellom Vik og Vos-

sestrand vart nedskoten i åra forut for 
dette (1848-1850). 

Hausten 1930 vart Vossestrand 
Reinsdyrlag skipa og det vart kjøpt inn 
8 simler og 2 bukkar som vart sette ut i 
Torvedalen (Engeland 1989). Dyra ville 
attende til Valdres der dei kom frå, slik 
at det var naudsynt med gjeting fyrste 
vinteren. Men om våren 1931 kom det 
til kalvar og dyra roa seg etter kvart. 
Med åra auka flokken og tok i bruk 

usikkert i kva grad det er utveksling/
trekk mellom desse flokkane. Hovudbe-
standen, ”Vikafjellflokken”, held mest 
til i den sentrale delen på båe sider av 
Vikafjellvegen. ”Volaflokken” held 
mest til i den søraustlege delen av om-
rådet og ”Kringsdalsflokken” held mest 
til i den sørvestlege delen av området. 
Landskapsgeografisk er desse områda 
naturleg splitta av større dalfører slik at 
dei på eit vis utgjer eigne fjelleiningar. 
Mellom inste delen av Eksingedalen og 
Myrkdalen er det eit fjellband (Blåeggi 
og omegn) der reinen kan trekke nord-
sør mellom Vikafjellet og ”Volafjellet”. 
For bestanden som heilheit er denne 
korridoren svært viktig, for ei naturleg 
utveksling av dyr mellom områda her.

Aust-vesttrekket over Vikafjellvegen 
er svært viktig for bestanden som heil-
heit. Eit svært sentralt trekk om vinteren 
er trekkorridoren over tunnelltaket mel-
lom Valanipa og Sopandefjellet (tunnel-
len bygd i 1982). I tillegg er aust-vest-
trekket sør for Skjelingavatnet svært 
viktig. I skjæringa ved vegen her er det 
ofte observert dyr heilt utpå kanten (Ivar 
Nesheim pers. melding). Også i nord-
enden av dette vatnet går det eit trekk. 
Høge brøytekantar gjer at det i periodar 
er vanskeleg for reinen å forsera vegen, 
og flokkane kan da gjere mange forsøk 
utan å lykkast. Døme på dette vart mel-
lom anna observert vinteren 2006 (Lars 
Voll og Ivar Nesheim pers. melding). 
Det er og fleire gamle trekk i dette områ-
det. Eit har gått i nordvest-søraustretning 
sør for Målsetevatnet. Eit anna har gått 
over sørlege/smalaste delen av Skje-
lingavatnet og Skjelingahaugen. Spo-
radisk nytta trekk er det og i området 
mellom kleiva ned frå Vikafjellet i sør 

Trekkvegar og kalvingsområde (siste 10 
åra) i Fjellheimen, basert på røynslekunn-
skap og observasjonar frå Villreinutvalet 
(Kart og data frå Nesheim 2005).

”Fjelleiningane/flokkane” i Fjellheimen 
villreinområde og ”flaskehalsen mellom 
Volafjellområdet og Vikafjellet (Kart: DN, 
Villreinklienten)

Frå minimumsteljing 
i 2005. Foto: Ivar 
Nesheim
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inn i faste former med eigne vedtekter. 
Eige villreinutval vart skipa 1 november 
1997. Frå 1970 og fram til i dag har det 
vore årleg reinsjakt i området.

Bestanden har svinga noko i stor-
leik i denne perioden, men den vore og 
er under rimeleg god kontroll. Infor-
masjon om bestanden sin storleik og 
samansetjing er skaffa tilveges gjennom 
teljingar. Ein trur at bestanden bør ligge 
på/ikkje overstige om lag 500 vinterdyr, 
som kan høve rimeleg med området sin 
bæreevne (Nesheim 2005). Dette er og 
i tråd med bestandplanen sine mål for 
Fjellheimen villreinområde. Under 
kalveteljing i juli 2006 vart det funne 
snautt 600 dyr i området. Under struk-
turteljing etter jakt i Vikafjellområdet 
2008 vart det funne om lag 400 dyr (sjå 
vedlegg). Det har vore gjort forsøk på 
minimumsteljing om vinteren ved fleire 
høve (1997, 1999 (498 dyr), 2004 (543 
dyr) og 2005 (423 dyr). Alt i alt gjev 
desse tala ein indikasjon om minimum 
tal rein i området. 

Sidan 1998 har det jamnleg vore ut-
ført kalveteljingar i Fjellheimen i regi 
av Villreinutvalet. I gjennomsnitt over 
siste 10-årsperioden har tal kalv/100 
simler-ungdyr vore om lag 52. Til sam-
anlikning kan ein nemne at tilsvarande 
tilvekst ligg på ikring 60 i området med 

høgst tilvekst (Forollhogna) og ikring 
36 i området med lågast tilvekst (Setes-
dal-Ryfylkeheiane). I eit område med 
så vidt skeiv sesongbeitefordeling og 
marginale tilhøve om vinteren må ein 
kunne seie at bestanden har ein god kal-
vetilvekst. 

Bestandsplanen sitt mål i Fjellheimen 
er å ha ein kjønns- og aldersstruktur etter 
jakt med 15% bukk 3 år+, 15% 1-og 2 
årsbukk, 50% simler og 20% kalv. Sidan 
1997 har det vore gjennomført struktur-
teljing i området 5 gonger. Siste teljinga 
vart gjort i 2008 i samband med dette 
oppdraget, i eit samarbeid mellom NINA 
og SNO (sjå vedlegg). Ein stor lut av be-
standen vart talt opp og resultatet vert 
vurdert som rimeleg sikkert. Det viste 
noko mindre simlelut enn målsetjinga 
(ikring 40%), og noko større kalve- og 
bukkelut enn målsetjinga (hhv 27% og 
33%). Ein vil likevel tru at strukturen 
ligg innan eit normalt avvik, og ein kan 
mellom anna peike på fleire føremoner 
med å ha ein god vaksenbukklut (mellom 
anna viktige tradisjonsbærarar i høve til 
arealbruk- og utnytting). Heile flokken 

større beiteområde, heilt inn på Sog-
nesida. Etter krigsåra var flokken opp 
i 500 dyr Tamreinlaget vart etter kvart 
utvida og fekk namnet Voss og Sogn 
Reinsdyrlag. Vanleg tamreindrift var det 
rettnok ikkje i området, da dyra i praksis 
meir vart forvalta som villrein. Gjeting, 
merking og slakting var det ikkje, dyra 
beita fritt i fjella og vart jakta på som 
vanleg villrein. Det vart ein del usemje 
mellom laget og grunneigarar på Sogne-
sida, med fleire rettsaker og bøtelegging 
som resultat på 1950-talet og framover. 
Betre vart ikkje dette ettersom flokken 
auka til over 1000 dyr. Det vart og lagt 
ned jaktforbod på delar av Sognesida. 
På reinsdyrlaget sitt årsmøte i 1962 vart 
det gjort vedtak om å løyse opp laget 
med ei avviklingstid på 2 år. I denne 
perioden vart det felt over 900 dyr og 
alt som var att var ein flokk på 78 dyr 
austanfor Vikafjellvegen. Etter mykje 
strev fekk flokken status som villrein 
frå 1 januar 1966. I områda i vest vart 
det jamvel sett ut 27 dyr ekstra i 1973 
(9 dyr på Steine i Voss, 9 dyr på Nigård, 
Modalen og 9 dyr på Leiro i Vaksdal) i 
von om at dei ville spreie seg utover i 
fjella her (seinare, i 1997 vart det sett ut 
20 dyr i Øvstedalen, Bolstad). Den 21 
september 1968 vart Fjellheimen vill-
reinområde skipa, og forvaltinga kom 

Utsnitt av flokken som vart strukturtalt ved 
Tveraldshalsen den 28. september 2008. 
Foto: Per Jordhøy
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disjonsmål) ligg gjennomsnittleg slak-
tevekt på den øvre del av skalaen for 
norske villreinbestandar. Samanlikna 
med naboområdet Nordfjella (1997-
1998), låg vekter og kjevelengder i 
Fjellheimen markert høgare.

Reinen i Fjellheimen har tamrein-
opphav, men reindrifta var av særskilt 

karakter da dyra vart jakta på som vill-
rein. Reinen her har såleis vore ”vill” 
ein lang periode og skyheitsgraden ligg 
truleg ein stad mellom dei skyaste be-
standane (Dovre-Rondane) og dei minst 
sky bestandane (Forollhogna, Norefjell-
Reinsjøfjell). 

År om anna har det vore irregulær 
avgang i bestanden. Dette har nok mest 
årsak i rastekne dyr om vinteren. Størst 
innhogg i bestanden gjorde dette i 1973 
og 1982 da hhv over 100 og ikring 
100-200 dyr gjekk med (i Valanipa båe 
gonger). I 1990 gjekk det med 34 dyr i 
Nosafjellet, i 1994 16 dyr i Vassetskaret 
og 37 dyr i Vardafjellet, i 1997 om lag 
30 dyr i Vikasjurdalen og i 2000 12 dyr 
i området Framfjord/Indrefjord. Elles 
vart det funne opptil 16 daude bukkar 
i Høyanger kommune våren/sommaren 
2002 (Nesheim 2005).

Inngreps- og uroingsbiletet 
i Fjellheimen villreinområde
Området har eit betydeleg omfang og 
mangfald av menneskeskipa inngrep og 
tilhøyrande uroingspotensiale.

I dette kuperte og nedbørrike områ-
det er det eit stort vasskraftpotensiale. 
Mange vassdrag her er såleis regulert til 
slikt formål. Med slik utbygging fylgjer 
og anleggsvegar som gjerne blir perma-
nente etter at utbygginga er sluttført. 

bar preg av å vere vital og i svært god 
kondisjon. 

Med få unntak (1994-1995) har det 
vore jamnt og godt jaktuttak i Fjellheimen 
dei siste 20 åra, i høve til målsetjinga. 
Fellingsprosenten har lege på 80-90, og 
ser ein bort frå dei 2 nemnte åra har det 
årlege jaktuttaket i gjennomsnitt.128 
dyr i perioden. Det er lite samjaktavta-
ler i området.

Slaktevektene i Fjellheimen tyder at 
dyra sin kondisjon er god og stabil. For 
simle 2år+ (nytta som den mest repre-
sentative kategorien når det gjeld kon-

Kjevelengder og slaktevekter frå Fjell-
heimen og Nordfjella hhv. 1997 og 1998

Frå jakt på Vikafjellet. Foto: Arne Nesheim

Askjelldalsvatnet, døme på vasskraftmagasin i Fjellheimen. Foto: Per Jordhøy
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aktiviteten vil vere vinterstid. Som vinterbei-
teområde er desse snørike delane av vill-
reinområdet ikkje dei mest nytta. Det 
største skadepotensialet i høve til rein 
ligg truleg i ei mogleg uroing lengre 
innover i fjella her, gjennom utfart frå 
toppområda på heisgatene. Særskilt ten-
kjer ein da på den sårbare flaskehalsen 
mellom Volaområdet og Vikafjellområdet. 
Vidare tenkjer ein på trafikkauke og 
utfart frå Rv13 på Vikafjellet. Med det 
store gjestepotensialet det er lagt opp til, 
vil det og kunne bli ein auke i ferdsle 
og aktivitet i tilgrensande fjellområde 
i sommarsesongen. Det er viktig at ein 
har perspektiv på Voss fjellandsby som 
ein del av det totale uroingsbiletet i 
Fjellheimen villreinområde.

God informasjon om sårbare reinsha-
bitat og korleis ein bør føre seg når ein er 

inne i villreinen sitt leveområde er svært 
viktig. Det er viktig at administrasjonen 
i Voss fjellandsby har ein tett og god dia-
log med Villreinutval og Villreinnemnd 
i alle utbyggingsspørsmål som rører 
ved reinen sine leveområde. I prosjektet 
Villrein og samfunn (Andersen og Hu-
stad 2000) har ein trekt opp leiesnor for 
villreinforvaltinga frametter. Her er det 
nett dette med dialogprosessar mellom 
lokal næring og villreinforvalting som 
er eit av fokuspunkta. Utfordringa er å 
kunne drive berekraftig bygdeutvikling 
utan at villreinen og tilhøyrande leve-
område blir skadelidande. 

Dette fører gjerne til meir trafikk. 
Den største trafikkåren i Fjellheimen 

er Rv13 over Vikafjellet. Dette er ein 
vinteropen veg som genererer mykje 
trafikk til alle årstider. Ved sida av tra-
fikken over fjellet kjem parkering og 
utfart frå vegen. Det er og opparbeidd 
fleire stikkvegar ut frå Rv13 og vidare 
inn i fjellheimen her. Det er og mange 
vegar i samband med regulerte vassdrag 
i området. Dette gjer fjellet lettare til-
gjengeleg.

Det er godt tilrettelegging for fot-
turar i Fjellheimen og mange nyttar 
slike merka stinett til å gå i desse fine 
fjellområda. Særskilt er dei mykje nytta 
sommarstid. 

Hyttebygging innan villreinområdet 
er særskilt omfangsrik langs Rv13 på 
Sognesida. Her er registrert 112 hytter 
og fleire godkjende tomter. 

Voss fjellandsby - Myrkdalen
Voss har satsa tungt på utbygging av al-
pinanlegg og tilhøyrande infrastruktur i 
Myrkdalen. 

Området er i dag delvis bygd ut og 
det er omlag 250 hytter og leilegheiter, 
4 skitrekk, park og rulleband i Voss 
Fjellandsby.Planar for utviding av Voss 
fjellandsby er svært omfattande og vil 
ved utbygging råka eit betydeleg areal 
innan reinen sitt leveområde. Habita-
tet sin karakter og kvalitet i randsone-
arealet her er rett nok godt representert i 
villreinområdet (grøntbeiter – vår, som-
mar, haust), og det hovudsakelige av 

Voss Fjellandsby. Foto: Per Jordhøy
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I alt ble det skutt 5 155 villrein un-
der jakta høsten 2008, en økning på 
485 dyr fra året før, men omtrent 
på samme nivå som i 2006. Flest 
villrein ble felt i Rondane.
Sammenliknet med bunnåret 2004 ble 
det felt 1 260 flere dyr i 2008. I alt var 
fellingskvota i 2008 på 9 380 dyr, noe 
som gav en fellingsprosent på 55. I 
2007 var kvota tilnærmet like stor, mens 
fellingsprosenten endte på 50.

Fortsatt redusert felling på 
Hardangervidda
Hardangervidda er landets største vill-
reinområde, og har normalt hatt de 
høyeste fellingstallene. I slutten av 
1990-årene ble det årlig skutt 3 000 - 4 
000 villrein i dette området. På grunn av 
redusert villreinstamme har utbyttet vært 
vesentlig lavere de siste årene. I 2008 
var fellingstallet på 667 dyr, en liten 

nedgang fra året før. Fellingsprosenten 
endte på 44.

Flest villrein felt i Rondane
og Forollhogna
Rondane villreinområde hadde som i 
2007, det høyeste fellingstallet. I alt ble 
868 dyr felt i høst, en nedgang på 21 dyr 
fra året før. Forollhogna er også et viktig 
villreinområde, og i 2008 ble 796 dyr 
felt i dette området, en økning på 144 
dyr fra året før. Ingen andre villrein-
områder hadde en større økning i antall  
felte dyr, men Knutshø fulgte deretter 
med en økning på 125 dyr.

7 795 villreinjegere
7 795 oppga at de jaktet villrein høsten 
2008; 7 333 menn og 462 kvinner. Det 
er en nedgang på 55 jegere fra 2007.

5155 villrein felt i 2008
Statistisk sentralbyrå (SSB)
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Områdevis felling i 2008:
Område:            Antall felte:                  Fellingsprosent:
 1. Setesdal Ryfylke     81   31
 2. Setesdal Austhei   234   54
 3. Skaulen-Etnefjell       9   28
 4. Våmur- Roan      20   67
 5. Brattefjell-Vindeggen   114   34
 6. Blefjell        2              100
 7. Hardangervidda   667   44 
 8. Norefjell-Reinsjøfjell   227   90
 9. Oksenhalvøya        2   50
10. Fjellheimen      61   38
11. Nordfjella    364     56                 
12. Lærdal-Årdal      56   70
13. Vest-Jotunheimen   (ikke jakt) 
14. Sunnfjord      24   96
15. Førdefjella                                                (ikke jakt)
16. Svartebotnen      17               100
17. Ottadalsområdet   661   69
18. Snøhetta    393   47
19. Rondane    868   53
20. Sølnkletten    258   43
21. Tolga Østfjell       3    6
22. Forollhogna    796   84
23. Knutshø    348   56

Totalt                5155   55  

Grytidlig oppe. En ny jaktdag i emning. Foto: Arne Nyaas
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Nær femti fjellrevvalper er satt ut 
fra Avlsprogrammet i løpet av de 
siste tre åra. Det har lykkes å etablere 
gode metoder for avl i fangenskap 
og den første fjellrevynglingen fra 
utsatte dyr skjedde like ved avlssta-
sjonen på Sæterfjellet i Dovrefjell 
2008. Da var det 14 år siden det sist 
var yngling av fjellrev i Dovrefjell.

Etter etablering av avlsstasjonen for 
fjellrev på Sæterfjellet i Oppdal i okto-
ber 2005 er målsettinga om å få til avl i 
fangenskap oppnådd. Stasjonen rommer 
8 par og ser ut til å ha kapasitet til å pro-
dusere 30 – 50 valper for utsetting årlig. 
Det er så langt satt ut 47 valper hvorav 
de fleste ble satt ut høsten 2008. Etter 
kun 2 fulle driftsår ved avlsstasjonen 
har vi nådd de målsetninger som var satt 
for første fase av prosjektet nemlig; å få 

avlsdyrene til å reprodusere. Det er født 
til sammen 11 kull og gjennomsnittlig 
valpeproduksjon i denne perioden var 
5,8 valper/par. Dette er flere enn det 
antallet vi satte som mål i 2005, med 4 
valper/par. 

Fjellreven tilbake til Dovrefjell
Den første registrerte ynglingen fra ut-
satte dyr skjedde sommeren 2008.  En 
av tre tispevalper som ble satt ut høsten 
2007 fødte et kull på 5 valper i ”åpen soning” 
i 2008. Foreldre og valper ble satt i en liten 
innhegning hvor de kunne bevege seg 
fritt ut og inn av hegnet. Kullet ble født i 
et kunstig hi inne i hegnet, men familien 
flyttet ut ganske tidlig på sommeren. Med 
denne ynglingen er minimum output fra 
programmet pr 2008 52 dyr. Dette var 
de 3 første tispevalpene som ble satt ut 
fra programmet. I 2007 var det svært 
skeiv kjønnsfordeling blant de fødte 
valpene (3 tisper og 12 hanner). I 2008 
ble det satt ut ytterligere 10 tisper + 10 
hanner i Dovre. Det blir spennende å se 
hvor mange som overlever og yngler i 

de nærmeste årene. 

Prinsen kom til Dovre 
I april 2008 ble det fanget en rev ved 
avlsstasjonen som viste seg å være fra 
Helags, mer en 170 km mot øst (rett 
innfor Sylane). Denne reven fikk navnet 
Prinsen av våre svenske kollegaer siden 
den var sønn av den såkalte Drotningen i 
Helags. Prinsen fikk påmontert en satellittsen-
der og ser nå ut til å ha etablert seg i Snøhetta-
området, nært den ene utsettingslokaliteten. 
Denne utvandringen er en bekreftelse 
på at etablerte bestander fungerer som 
trekkplaster for dyr på vandring og ty-
der på at sosial dynamikk og utvandring 
kan gjenopprettes hvis vi lykkes med å 
bygge opp en bestand i  Dovrefjell.

Kunstig hi og medbrakt niste
Av Arild Landa, Nina E. Eide, Øystein 
Flagstad og Jiska van Dijk, Norsk insti-
tutt for naturforskning (NINA)

Fjellrevvalper i Avlsstasjonen på Sæter-
fjellet, Oppdal, stasjonen ble etablert i 
2005. Foto Arild Landa.
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Kunstig hi og medbrakt niste
fra fôrautomat
Ved alle utsettinger får revene med seg et 
kunstig hi og fôr av samme type som de 
er vant til fra avlsstasjonen. Fôrautoma-
ten er utviklet for at den bare skal bru-
kes av fjellrev. To år med utprøving og 
kameraovervåking både inne i og uten-
for automaten, har så langt vist at denne 
kun brukes av fjellrev, men både rødrev 
og jerv har vært frampå og undersøkt den. 
På denne måten utnytter vi fjellrevens 
naivitet og rødrevens iboende skepsis 
til fremmede innretninger til å gi utsatte 
fjellrever en stabil konkurransefordel. I 
fôrautomaten bruker vi vanlig standard 
tørrfor for hund (Troll Elite). 

Trivsel gir valper
Resultatet fra 2008 viste at også ett-
åringer fikk valper. Tre ett-årige tisper 
fikk henholdsvis 2, 5 og 5 valper (en av 
disse i myk utsetting). Dette tyder på 
at avlsdyrene i stasjonen trives og er i 
god kondisjon. I det fri er det kjent at 
ettåringer får fram valper i år med mye 
smågnagere. Fjellreven på stasjonen 
fôres jevnlig med ordinært pelsdyrfôr, 
men får også planmessig en del fallvilt 
og tørrfor. Det er også observert at dyra 
i stasjonen sporadisk har tilgang på na-
turlige byttedyr (mus, lemen og kråke-
fugl) og at de jakter på disse.

Det er en viss dødelighet blant dyr 
i avlsprogrammet. Det er uklart hvor-
for vi mistet to hele valpekull på til 
sammen 10 dyr sommeren 2008, om 
dette skyldes uønskede egenskaper hos 
de konkrete parene eller om det skyldes 
forstyrrelse på grunn av menneskelige 

aktiviteter. Disse var unge og første-
gangsfødende og erfaringer fra pelsdyr-
næringen antyder at dette kan skje når 
tispa ikke er i stand til å produsere nok 
melk. Det var derfor trolig mødrene som 
drepte valpene.

Framtidas utfordringer
Et stort antall fjellrevhi er registrert i 
mange av fjellområdene i Fennoskandia 
og dette tyder på at alle disse områdene 
har vært gode fjellrevhabitat tidligere. 

Programmet representerer alle 
bestandene i Fennoskandia
Avlsprogrammet for fjellrev baserer seg 
på innhenting av avlsdyr fra naturen. De 
fleste valpene er henta inn fra bestander i 
Norge. Et unikt samarbeid mellom nor-
ske og svenske forvaltningsmyndigheter 
førte til at vi fikk 2 valper fra den syd-
ligste bestanden Sverige, Helags høsten 
2008. Avlsdyra i programmet er dermed 
henta fra alle eksisterende fjellrevbe-
stander og representerer den genetiske va-
riasjonen som er tilbake i Fennoskandia. 
Programmet er således også en buffer 
mot tap av genetisk variasjon dersom 
en lokal bestand skulle dø ut. Pr dato er 
det hentet inn 18 valper fra naturen (2001 
– 2008, Finse ikke medregnet). Det er 
framover en målsetting å være mest mu-
lig selvforsynt med avlsdyr, men behov 
for innfanging fra naturen kan oppstå 
ved naturlig avgang av avlsdyr dersom 
det skjer i en avlslinje med få dyr. 
 

Etablering av gode metoder
for tilbakeføring til naturen
I Sør-Norge blir utsatte dyr utstyrt med 
øremerker, radiosendere, og mikrochip, 
mens dyr i Saltfjellet bare er utstyrt med 
mikrochip og øremerker. Dyrene blir 
fulgt via radiopeilinger fra bakke og 
fly, via DNA analyser av innsamlede 
ekskrementer og via avlesning av øre-
merker og bilder fra fotobokser eller fra 
rundantenner som automatisk leser av 
chipkoden når de besøker fôrautomater 
som står ved utsettingsstedene. Dårlig 
vær, store avstander og vanskelige føre-
forhold samt dyrenes vandringsmønster 
setter begrensninger for hvor godt vi 
klarer å følge dyrene. Men et godt ut-
bygd overvåkningsprogram på fjellrev 
både i Norge og Sverige, der en samler 
ekskrementer for DNA analyse gir et 
godt tillegg til dataene og trolig vil vi 
fange opp de fleste individene som eta-
blerer seg på hi.  

Forløpige resultater fra utsettinger 
tyder på minst 50% overlevelse første 
året (det var totalt 17 dyr satt ut i 2006 
og 2007). Dette er en langt høyere over-
levelse enn forventet. Den gode over-
levelsen kan ha sammenheng med at 
2007 var et ekstremt toppår for gnagere 
og lemen på Dovrefjell. Med bakgrunn i 
kunnskap om livshistorie og overlevelse 
hos fjellrev i det fri, vil prosjektet fort-
satt ha en nøktern målsetning på rundt 
25 % overlevelse på utsatte fjellrever.

En av de utsatte revene ved fôrautomaten i Lesja vest. Foto: NINA - Avlsprogrammet for 
fjellrev

En rødrev sjekker fôrautomaten i Lesja-øst 
(kameraene tar ir-foto i svart/kvitt ved dår-
lig fotolys. Foto: NINA - Avlsprogrammet 
for fjellrev.

En fjellrev inne i fôrautomaten. Foto: NINA 
- Avlsprogrammet for fjellre
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områdene, dvs. områder der en har en 
forventning om best mulig effekt av 
tiltakene. Dette gjelder enten det dreier 

seg om kontroll av rødrevbestanden, 
støttefôringstiltak eller utsetting av dyr.

Prosjektet er nå i en fase hvor det 
er mulig å teste effekten av utsetting. 
Historiske data og dagens situasjon tyder 
sterkt på at bestandene er for små til å 
overleve på lang sikt. Små bestander 
fører til at få individer vandrer ut og 
det blir avgrenset kontakt mellom ulike 
bestander/fjellområder. Stor variasjon i 
mattilgjengelighet er også viktige fak-
torer. Spesielt mangelen av gode lemmenår 
forhindrer en god reproduksjon og over-
levelse i de gjenværende fjellrevbe-
standene. Videre er invasjonen av den 
større rødreven opp i fjellrevområdene 
trolig en av hovedutfordringene for en 
suksessfull reetablering av og bevaring 
av fjellrevbestandene. Fjellrev og rød-
rev er relativt like i økologi og levevis 
noe som gjør fjellreven sterkt konkur-
ranseutsatt i kampen mot den noe større 
slektningen. 

En utfordring for Avlsprogrammet 
er å teste hvor stor en bestand må være 
for å overvinne effektene av et variabelt 
miljø, og hvor stor en bestand må være 
for å overvinne konkurransen med rød-
reven slik at re-etablering og ”normal” 
dynamikk i bestandene kan opprettholdes. 
Antall fjellrev i et område påvirker trolig 
konkurranseforholdet og rødrevens mu-
lighet til å etablere seg. Det kan i hvert 
fall se slik ut om en sammenligner med 
Børgefjell. Der finnes fjellreven frem-
deles i en relativt stor bestand og som 
ser ut til å fungere godt. I Børgefjell har 
rødreven enda ikke klart å invadere høg-
fjellet på samme måte som vi ser i andre 
områder, og i områder med mye fjellrev 
er det kanskje ikke like interessant for 
rødreven å etablere seg. 

En eksperimentell utsetting av fjell-
rev vil kunne påvirkes av mange rom-
lige og tidsmessige variabler, som det 
er vanskelig eller ressurskrevende å 
kontrollere for. Det kreves ideelt sett et 
stort antall valper for utsetting til både 
områder for utprøving av tiltak og kon-
troller. Dagens kapasitet for produksjon 
av valper for utsetting vil neppe dekke 
et godt eksperimentelt oppsett for mer 
enn maksimalt to områder, men ideelt 
sett bør en doble kapasiteten på valpe-
produksjonen slik at en kan ha minst to 
tiltaks- og to kontrollområder. 

Når en skal reetablere eller styrke be-
stander av fjellrev er det viktig at inn-
satsen blir fokusert mot de mest egnede 

En jerv undersøker fôrautomaten i Sylane (kameraene tar ir-foto i svart/kvitt ved dårlig 
fotolys). Foto: NINA - Avlsprogrammet for fjellrev.

Høstens vakreste eventyr. Olav Nyrønning bærer en fjellrev-valp til fjells ved utsettingen i 
Sylane. Foto: Arild Landa

Avlsprogrammet for fjellrev er finansiert av Direktoratet for naturforvaltning og er et ledd i 
flere tiltak for å redde den kritisk utrydningstrua arten. Du kan lese mer om avlsprogram-
met på www.nina.no 
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kveldsola som seig i le. Nye oppflyg 
hele vegen, som oppildna både jeger 
og hund, men holdene var for lange. Så 
fristes en til å tru at når skumringa  kjem 
for alvor, vil fuglen bli spakere.

 Snart ligg Sarakvolvet bakom og 
Mastukåsa venter. Men nei, rypene er 
for skvetne. På vesthimmelen er rødmen 
borte og Forollhogna, som den dronnin-
ga toppen er, søv sin høstsøvn med kvitt 
snøteppe på, i skinnet fra en lavtstående 
måne. Det er på tide å tenke på returen. 
Kan hende går jeg på en gjenligger som 
det er mulig å komme på hold av.

Turen tilbake i framkant av Sara-
kvolvet blir drygere enn turen inn, og 
fugl finnes ikke. Bortsett fra ei enslig 
ugle som viser stor interesse for hund 
og jeger. Den er nesten nede på hodet av 
oss flere ganger.

 Opp mot Klintan viser Liz interesse 
for noe og trekker vestover, ei lei som 
jeg aldri har gått, helt ut på kanten mot 
Mistuskarvdalen. Da jeg kom på fram-
sida og såg ned mot Storbekkdalen, var 
det som å komme i en ukjent verden, og 
det hadde gått unaturlig raskt og lett å 
komme så langt. Likevel hadde stignin-
gene opp tatt på, og en rast var nødven-
dig. Månen var kommet høgere på him-
melen og lyste nå klarere i et gulblått 
skinn.

I nordvest lyste Forollhogna i gjen-
skinnet fra månen, og var i streng kon-
trast til den mørkeblå himmelen.

Å sitte slik i ei kveldstund og nyte at 
natta kjem på, gir fred i sjel og kropp. 

Samtidig merker en at det er en nytelse, 
at muskler som er blitt bruk, får kvile 
ei stund.

Da skjer det. Noen sakrale toner når 
meg, veldig svakt, det har noe katolsk 
over seg, og jeg lytter intenst. Kjenner 
nakkehåra reise seg for det uforklarlige, 
og jeg føler at det er noe fremmed over 
det hele. Så ser jeg det, opp Storbekk-
dalen kommer ei lita gruppe mennesker. 
Gråkledde i kapper med hette på, og de 
nynner eller synger. Jeg sitter som for-
steina, kjenner at jeg har gåsehud over 
hele kroppen.

Kommet opp på kanten slik at ut-
synet åpner seg nordvestover blir det 
stopp. Det pekes mot Forollhogna, som 
lyser som et slott med et kjempespir, i 
månelyset, og med en bakgrunn i den 
svarte natthimmelen. De går videre ned 
i Mistuskarvdalen og blir borte.

Så er alt like stille som før. Jeg blir 
sittende en stund. Må ta meg sammen. 
Månen lyser fortsatt sterkt på  østhimme-
len, slik at det blir måneskygge ned lia. 
Jeg går etter høgste åsen ut mot Brøttet 
før jeg går ned i lia der måneskyggen er. 
Det er faktisk så mørkt at det er vanske-
lig å følge den kjente stien. Fryser litt 
på ryggen og undres. Hadde jeg drømt? 
Var det en luftspeiling, et fata morgana 
fra en annen tid? Eller hadde jeg faktisk 
vært på besøk i en annen tidsepoke ei 
stund denne kvelden?

Kvelden var ung, himmelen var blå 
og det var et tynt snølag som gjorde at 
landskapet virka lyst. Temperaturen var 
like under null, så snølaget var tørt og 
lett å gå i. 

Alt låg til rette for ei god kveldsjakt, 
der hausten dorma i en svak nedfallsbris 
fra toppen av fjella. Klokka var ca. halv 
fem på ettermiddagen da ”Liz” og jeg 
starta fra Brøttet og gikk raskt opp lia 
inn for Mistuskarvdalen.

Kommen opp, fikk Liz gå ut og det 
var ikke lenge før første stand. Tre ryper 
flaug opp og en ble liggende igjen. De to 
andre flaug opp mot Klintan. Liz arbei-
det seg systematisk gjennom terrenget. 
Noen seter, men ingen fugl.

Opp mot toppen ny stand, og ei rype 
fant veien til rypetaklet i beltet.

Sarakvolvet vidde seg ut og låg  grå-
kvit og innbydende i det spesielle lyset 
som ble skapt av den fargerike høsthim-
melen.

Liz var svært ivrig, og markerte fugl 
videre inn mot Sarakvolvet. Det var lett 
å gå, og en forhåpning om fangst over-
beviste meg om at det var verdt å følge 
etter. Nye oppflyg, men på alt for lange 
hold. 

På østhimmelen steg en stor og rund 
fullmåne opp, og ga sitt spesielle lysskjær 
over landskapet. I vest en liten rødme av 
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