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det store loddet. Fra da av - og resten 
av vinteren - sjekker jeg nesten aldri 
yr.no og storm.no. Til det har jeg brukt 
alt for mye tid på å sjekke været, og 
jeg har slitt med dårlig samvittighet på 
klarværsdager som ikke var meldt, ver-
ken av den ene eller den andre. Dager 
som plutselig var der, uten at jeg rakk 

Om været er godt ved flystart, kan ting 
endre seg i løpet av dagen. Her kom tåka si-
gende og resten av tellinga måtte avbrytes.

Minimumstellingene i februar-
mars er sammen med kalvetellin-
gene i juni og strukturtellingene 
i september, helt avgjørende i for-
valtningen av villreinstammene. 
Værmessig er vintertellingene de 
desidert vanskeligste å gjennom-
føre, spesielt i store områder som 
Hardangervidda. Været er den 
store bøygen vinters dag. Gode vin-
tertellinger er avhengig av klarvær 
i hele området og helst et nysnølag 
som er to til tre dager gammel. Da 
setter villreinhopene spor som er 
relativt enkle å oppdage fra fly-
høyde. Blåser det for mye, viskes 
sporene ut.

Undertegnede har de senere årene hatt 
ansvaret for gjennomføringen av mini-
mumstellingene i Forollhogna. Jeg har 
i samme periode utført flytellinger av 
reinstammen i Rendalen. Én ting har jeg 
virkelig fått erfare: Det er langt mellom 
de virkelig gode værdagene. Når alt en-
delig lykkes, er det nesten som å trekke 

Tellinger er viktige, men været avgjør...

å bestille fly eller varsle oppsynskorp-
set. Et annet problem som var betydelig 
vinteren 2010 i Nord-Østerdal/Røros-
området, var kulda. Med temperaturer 

Tekst og foto: Arne Nyaas

Pilot Erik Haugseggen sjekker alt nøye før take-off. Her inspiserer han ”englebolten”.
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Bildet over: I denne flokken med simler 
og fjorårskalver er det 879 dyr, som med 
unntak av noen få, ligger. Flokken ble 
fotografert fra stor høyde. Ved opptellingen 
i Adobe Photoshop vises bildet i ”aktuelle 
pixler”- og kan ved behov - forstørres
 ytterligere. Deretter starter jobben med å 
legge en fargeklatt på hvert enkelt dyr. Hver 
fargeklatt registreres av programmet som et 
nytt lag eller en ny ”layer”. Når samtlige 
dyr har fått hver sin fargeklatt, viser antall 
lag det nøyaktige dyretallet.

Bildet til venstre: Fra lufta vises det meste 
på bakken, fra hundespann til rødrever 
og som her - fire elger som nyter de siste 
strålene av ettermiddagssola. Sporene viste 
at elgene var på tur fra en seterdal til en 
annen.
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under minus tredve, var sikten mer enn 
god nok i dagevis, men det var alt for 
kaldt til at flyene kunne lette.

Bør ha sterk mage
Den som skal henge ut av vinduet når 
flyet krenger, ofte i turbulent vær, og 
samtidig ta gode bilder av reinshopen 
på bakken, bør helst ha vært på tivoli i 
forkant. Bare for å sjekke at magen ikke 
vrenger seg etter en tur med karusellen.

 - Hver tredje passasjer blir flysjuk. 
Da er det bare å finne fram posen. Det 
går som regel greit, forsikrer  pilot Erik 
Haugseggen. Han er erfaren til tusen og 
har fløyet i over tredve år. Ved hans side 
denne dagen sitter Trond Are Berge, 
fjelloppsyn i Midtre Gauldal, kjent-
mann og observatør. Han har fløyet før 
og vet at magen holder.

Samspillet mellom pilot, observatør 
og fotograf er helt avgjørende skal re-
sultatet av flyturen bli vellykket. Noen 
observasjoner har vi fått beskjed om på 
forhånd, og ellers flyr vi etter et system 
som passer godt i ”Hogna-området”. Vi 
skriver 5. mars 2010, dagen er strålende 
og nysnølaget på bakken gjør at vi ser 
slepene godt. Med unntak av bukkeflok-
kene, som vi må lete ekstra godt etter 
nord for fylkesgrensa, kan vi holde god 
flyhøyde. Den første fostringshopen 
på 879 dyr fotograferes fra stor høyde. 
Med unntak av noen få, ligger samtlige 
dyr helt i ro. Med kameraet innstilt på 
1/2000 sekund og lys nok, rekker jeg å 
ta flere bilder mens vi flyr forbi. Hele 
flokken er i søkeren, og jeg er sikker 
på at bildene holder mål. Før opptel-
lingen starter i  Adobe Photoshop CS3 
(jeg sverger til dette fotoprogrammet og 
denne versjonen) bearbeides tellebildet 
maksimalt. Deretter starter den spen-
nende opptellingen, som enkelt utføres 
ved at jeg legger en fargeklatt på hvert 
dyr. Hver fargeklatt som legges, regis-
treres som et nytt lag - eller layer -  i 
Photoshop, som enkelt holder orden på 
antall lag - og dermed antall dyr i flok-
ken. Jeg slipper med andre ord å telle, 
det ordner programmet.

Foto og GPS må stemme
Med flere små og store hoper som det tas 
bilder av i løpet av en flytur, og kanskje 
noen enkelte dyr innimellom, er det av-
gjørende å vite hvor dyrene ble fotogra-
fert. Derfor har jeg to GPS-er hengende 
i  flytaket, begge nøyaktig avstemt tids-
messig med speilrefleksen. Når jobben 
foran PC´n starter, lastes bildene fra ka-

meraet over på en ekstern harddisk. Det 
samme skjer med GPS-loggene. Som 
regel benytter jeg loggen fra den nyeste 
GPS´n, men beholder loggen fra den 
eldste i tilfelle noe uforutsett kan skje. 
Kartprogrammet som jeg definitivt an-

befaler, er OziExplorer. Dette er mange 
ganger bedre enn MapSource, som leve-
res sammen med de fleste GPS-er i dag. 
Muligheten til sjøl å tilpasse kartgrunn-
laget, er en av fordelene. Eksempelvis 
benytter jeg fem 1 : 50 000-kart satt 

 Enkelte dager kan det være ekstra mye turbulens i lufta, og ”sterk” mage er en stor fordel.

    Roy Andersen fra NINA har ansvaret for kalvetellinger i ni områder i juni. Han flyr mye!

             Kamera med påmontert foto-GPS, den håndholdte GPS´n og PC med kartprogram.
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sammen til ett kart i tellearbeidet i For-
olhogna. Dette store kartet er gull verdt, 
ikke minst ved kartutsnitt.

Når bildene er sjekket, sortert og 
bearbeidet og GPS-track´n lastet over 
på kartet, kan tellearbeidet starte. Etter 
tur plottes flokkene på kartet (du sjek-
ker når bildet er tatt, for deretter å lete 
opp samme tidspunktet i GPS-loggen). 
Når dette skrives, har jeg ennå til gode 
å benytte min siste nyanskaffelse i for-
bindelse med tellinger, en splitter ny 
foto-gps som monteres i blitsskoen på 
kameraet. Enkelt fortalt sørger denne 
for at bildene som du tar, ”geo-tagges”. 
I teorien skal alt bli så mye enklere, men 
det gjenstår å se.

Godt utstyr helt avgjørende
Det tekniske utstyret som benyttes, må 
være solid og godt. Kameraer av kom-
pakt-typen duger ikke. Sjøl benytter jeg 
følgende utstyr:
* Kamera: Canon EOS 40D. Oppløs-
ning på 10,1 megapixler. Et kamerahus 
med enda høyere oppløsning, ville gitt 
enda bedre tellebilder.
* Linse: Canon EF 70-200mm 1:2,8 L 
Ultrasonic. Ei linse med bildestabilisa-
tor ville gitt enda bedre tellebilder. At 
linsa som benyttes er lysterk, er helt av-
gjørende.
* GPS for montering i blitsskoen på ka-
merahuset: JOBO foto-GPS. Har ennå 
til gode å teste ”nykjøpet” i forbindelse 
med tellinger.
* Håndholdt GPS: Garmin Colorado. 
Fungerer tilfredsstilende. Mye minne er 
et stort pluss. I tillegg benytter jeg min 
gamle og meget pålitelige Garmin GPS 
12 (benyttet uten problemer siden 1997, 
men har begrenset minne).
* Fotoprogram: Adobe Photoshop CS3. 
Meget anvendelig, men dyrt program.
* Kartprogram: OziExplorer 3.95.5g. 
Et meget anvendelig og fleksibelt pro-
gram som det lønner seg å investere 
noen kroner i.
* Håndkikkert: Tasco 10x42. Her finnes 
det kikkerter som er mye bedre, og langt 
mer presise. Men kikkerten må ikke 
være for tung og stor. Det nytter ikke i et 
småfly hvor det er trangt om plassen, og 
hvor  tilværelsen er nokså ”turbulent”.

Et godt tips før flyturer som varer fra 
tre til fire timer: Nyt kaffen etter lan-
ding!

Rapporten etter endt flytelling i Forollhogna fredag 5. mars 2010. Området har
et bestandsmål på 1700 til 1800 vinterdyr. I tellinga ble det funnet 1736.

Kartutsnittet viser flokk ni i minimumstellinga, en bukkehop på 86 dyr.  Det hører med til 
historien at bukkeflokken holdt til på dette stedet i mange uker i vinter.
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strengere krav til antall treningsskudd 
før jakt. For villreinjegere som er på veg 
inn i fjellet for første gang, holder det 
knapt med 30 øvelsesskudd og oppsky-
ting. Trening gjør “susen”, noe “Bedre 
villreinjakt”-undersøkelsen i Ottadals-
området og Snøhetta sterkt tilråder. Hva 
er gode, sikre og humane skuddsituasjo-
ner? Jegere som er bevisst på problem-
stillingen, har trent mye før jakt. Mange 
starter øvelsesskytingen allerede i mars, 
og de ivrigste har rukket flere hundre 
skudd mot jaktfeltfigurer og “løpende 
elg” innen ryggsekken pakkes den 19. 
august. 

Trening i skytesimulator kan aldri 

erstatte treningen med skarpe skudd på 
utendørs skyteanlegg og jaktfeltarenaer, 
men gir uansett de ivrigste et betydelig 
skytemessig “løft”. Mjøsa skytesimu-
lator på Honne er med sin nøyaktighet, 
presisjon og ikke minst med sine mange 
valgmuligheter, av de aller beste tre-
ningsanleggene i landet. Treningen her 
viser hvordan du behandler våpenet, og 
hva du bør gjøre for å oppnå best mulig 
resultater.

Biri JFF har i samarbeid med 
Honne Hotell og Konferansesenter 
og Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) 
tilrettelagt for våpenopplæring og 
øvelsesskyting før jakt. Simulato-
ren som er installert i et spesial-
bygd rom under konferansesente-
ret på Honne, har et stort repertoar 
av skyteprogrammer både for hagle 
og rifle. Jegere som ønsker det, kan 
montere lasersender på eget våpen.

Trening er avgjørende
Kun det beste var godt nok for Biri JFF 
og samarbeidspartnerne da simulatoren 
av typen Simtarget Hunt II ble valgt, og 
anlegget tatt i bruk før jul i 2009. Den 
spesialbygde lerretsveggen på 4,5 gan-
ger 3,5 meter imponerer alle som tar 
turen til Honne, enten for å trene med 
eget våpen, eller benytte senterets spe-
sialbygde hagle og/eller rifle. Skytepro-
grammene er mange, og av ulik van-
skelighetsgrad. Aktiviteten på Honne 
er aktuell for mange målgrupper. I til-
legg til erfarne jegere, nye jegerprøve-
kandidater og jegere med lite skyte- og 
jakterfaring, gir simulatoren også aha-
opplevelser for sluttede lag og for gjes-
tene ved Honne Hotell- og Konferanse-
senter. Her finner alle et skyteprogram 
som passer.

For storviltjegere innføres det stadig 

Viktig trening før jakt
Tekst og foto: Arne Nyaas

Treningen i simulatoren på Honne er 
meget realistisk, både for storviltjegere og 
småviltjegere.
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Noen bilder fra villreinjakta 2009

Brattefjell/Vindeggen: Villreinjegere i båt 
på Kovvatn i Tuddal en tidlig høstmorgen. 
Foto: Sverre Dahl

I overkant av 8000 personer jaktet villrein i fjor høst. I løpet av jakta ble det felt 
5100 dyr av kvoten på 9650. Det ga en fellingsprosen på 53. Etter jakta i fjor opp-
fordret vi jegerne til å sende bilder til jubileumsutgaven av Villreinen. Flere fulgte 
oppfordringen. Kos dere med bildene, og husk, snart er det jakt igjen!

Brattefjell/Vindeggen: ”Rein i solned-
gang”. Foto: Sverre Dahl

Brattefjell/Vindeggen: Stemningsbilde en tidlig jaktmorgen. Brattefjell opp til venstre. 
Foto: Bjørn Kristian Hole

Brattefjell/Vindeggen: Vellykket simlejakt for Anders Haug. Foto: Bjørn Kristian Hole

Forollhogna: Villreinjakt er ensbetydende 
med tunge ryggsekker, særlig når alt utstyr 
skal med for overnatting i fjellet. Foto: A.N.
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Setesdal Ryfylke: Kristian Homme med sine to første reinsdyr etter 
vellykket jakt på Stavtjønnheia i Årdalen i Bygland. Nå venter tre 
timer med kjøttbæring. Fotograf og kjøttbærer: John T. Homme

Norefjell-Reinsjøfjell: En flott tretagger skutt første jaktdagen 
mellom Hallingnatten og Korpenatten i Reinsjøfjell. Da tåka lettet, 
dukket 10 til 15 dyr opp. Jeger og fotograf: Tor Stensrud

Ottadalen Nord: Vellykket bukkejakt på Leirhøa i Lordalen. Jeger 
og fotograf: Frank Stavem
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5183 villrein felt i 2009
5183 villrein ble felt i 2009. Kvoten 
totalt var på 9648 dyr. Det gir en 
fellingsprosent på 53,7. Flest dyr 
ble felt i Rondane-området, 331 i 
Rondane Nord og 467 i Rondane 
Sør. Til sammenligning ble det 
skutt 5155 dyr i 2008 av kvoten på 
totalt 9380 dyr (55 prosent felling).

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
viser at det ble felt dyr i alle områder 
med unntak av Oksenhalvøya (kvote 
på tre frie dyr), Vest-Jotunheimen (ikke 
jakt; forsøker å bygge opp stammen 
igjen) og Førdefjella (ikke jakt).

De 10 største områdene
Regnet etter antall felte dyr, var dette de  
10 største i fjor høst (kvote i parantes):

1. Rondane 798 - 52 % felling (1534)
2. Forollhogna 766 - 85,1 % (900)
3. Hardangervidda 684 - 45,6 % (1500)
4. Ottadalsområdet 610 - 73,7 %  (828)
5. Knutshø 447 - 62,1 % (720)

6. Setesdal Austhei 409 - 46,3 % (884)
7. Snøhetta 383 - 45,6 % (840)
8. Nordfjella 265 - 37,9 % (700)
9. Sølnkletten 263 - 48 % (548)
10. Norefjell-Reinsjøfjell 173 - 90,1 % 
(192)

Hardangervidda på tur opp
Hardangervidda er Norges største vill-
reinområde med et areal på hele 8126 
kvadratkilometer. Villreinutvalet og ret-
tighetshaverne jobber målbevisst med 
å bygge opp igjen vinterbestanden. Det 
langsiktige målet er opp mot 11 000  
vinterdyr, som betyr en årlig produksjon 
på 2200 til 3300 kalver. 

- Når vinterbestanden vurderes å 
være over 10 000 dyr, skal tilnærmet 
hele tilveksten tas ut. Det betyr en kraf-
tig økning i fellingskvote, mellom 4000 
til 6000 dyr, opplyser Olav H. Opedal, 
leder i villreinnemnda.

Årets fellingskvote på Hardangervid-
da er på 2000 dyr, med forventet felling 
på mellom 700 og 1000 dyr.

Arne Nyaas

Over 8000 jakter villrein
Hvor mange som jaktet villrein i fjor 
høst, får vi først greie på til høsten, når 
det eksakte tallet fra SSB foreligger ba-
sert på jaktkortrapporteringen. Høsten 
2008 oppga 8138 jegere at de hadde 
vært på villreinjakt. Tallet for 2009 vil 
være omtrent det samme.

88 500 jaktet hjortevilt i 2008, inklu-
sive villrein. Samme år pakket 56 000 
rypejegere ryggsekkene, mens 142 500 
jaktet både småvilt og hjortevilt.

Stadig flere kvinner går på jakt. 
8000 kvinner jaktet i løpet av jaktåret 
2008/2009. Det er en oppgang på 4 pro-
sent fra jaktåret 2007/2009.

Gjennomsnittsalderen på jegerne i 
2008/2009 var 45 år. Blant yngre jegere 
er det en overvekt av småviltjegere, 
mens det blant eldre jegere er overvekt 
av hjorteviltjegere.

Bildet over: Slitne Forollhogna-jegere er 
snart nede ved bilveien, etter flere timers 
kjøttbæring i nattemørket, med liten bukk 
og kalv i ryggsekkene. Foto: Arne Nyaas
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Område: Antall felte dyr: Fellingsprosent:
1. Setesdal Ryfylke 54 20
2. Setesdal Austhei 409 46
3. Skaulen-Etnefjell 10 30
4. Våmur-Roan 20 67
5. Brattefjell-Vindeggen 154 51
6. Blefjell 2 0
7. Hardangervidda 684 46
8. Norefjell-Reinsjøfjell 173 90
9. Oksenhalvøya 0 0
10. Fjellheimen 72 42
11. Nordfjella 265 38
12. Lærdal-Årdal 36 41
13. Vest-Jotunheimen Ikke jakt
14. Sunnfjord 17 68
15. Førdefjella Ikke jakt
16. Svartebotnen 20 95
17. Ottadalsområdet 610 74
18. Snøhetta 383 46
19. Rondane 798 52
20. Sølnkletten 263 48
21. Tolga Østfjell
22. Forollhogna 766 85
23. Knutshø 447 62

Områdevis felling i 2009:

Tabellen bygger på tall oppgitt av Statistisk  sentralbyrå (SSB), men korrigert for div. unøyaktigheter, 
eksempelvis fellingstallet for Hardangervidda. Fellingsprosenten er forhøyet til nærmeste hele tall.

Flotte dyr fotografert i Norefjell-Reinsjøfjell, i området mellom Hallingnatten og Korpe-
natten. Foto: Tor Stensrud
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Så lenge menneskene har utnyttet 
villreinen, har vår fangst medført 
skader på dyr som ikke har resul-
tert i dyrets øyeblikkelige død. Dette 
skjedde mens vi satt i bogastøet med 
pil og bue og mens vi røktet fangst-
gravene. Og skjer fortsatt i vår tid 
mens vi forsøker å beskatte og be-
vare våre pressede villreinstammer 
med moderne våpen. Hva er så 
forskjellen på de lidelser dagens je-
gere påfører dyrene sammenlignet 
med det som fortidens jegere forår-
saket?  
Hver gang skadeskytingsproblemet 
omtales, er det gjerne fra en represen-
tant for forvaltningen i en oppsynsrap-
port eller lignende. Iallfall er det fag-
folk eller oppsynspersonell som uttaler 
seg. Som menig jeger ønsker også jeg 
å bidra med mine synspunkter omkring 
dette problemet.

Selvfølgelig er det forskjeller på da-
gens skadeskytinger sammenlignet med 
fortidens.  Vår tids etiske holdninger 

gjør at vi må ta de hensyn som samfun-
net krever ved utøvelse av jakt. Nevner 
noen momenter:

○ Våre egne (jegernes og forvalt-
ningens) selvpålagte humane og etiske 
krav til jakta.

○  Alle har vi mat i morgen selv om 
vi ble uten fangst i dag.

○  Det er ikke sikkert det er en selv-
følge at vi skal få drive jakta slik vi dri-
ver den i dag. Organisasjoner og media 
står klar til å henge oss ut straks vi gjør 
for mange feil.

○  Hver enkelt har alle muligheter til 
å gjøre denne jobben best mulig. Vi har 
mye bedre utstyr enn tidligere og det er 
ikke økonomien som begrenser om du 
skal skyte 30 eller 500 treningsskudd.

Jeg er klar over at jeg ikke legger 
noe columbi egg når jeg antyder at vi 
ville kommet langt i å redusere skade-
skytingen om vi fikk jegerne til å skyte 
mer. Så kravet fra enkelte villreinom-
råder om å kreve flere enn de 30 obli-
gatoriske treningsskudd som kreves 
før oppskyting og du får kortet ditt, er 
et skritt i riktig retning. Nå vil kanskje 
enkelte innvende at det ikke hjalp i 

Forollhogna i 2009. Der er det mange 
rettighetshavere som allerede krever 
ekstra treningsskudd. Og området fikk 
større skadeskytingsprosent under siste 
jakt enn vi setter pris på. Men det er nå 
slik at en ikke alltid ser resultatet av et 
tiltak øyeblikkelig. En må arbeide med 
de over tid. Sammen med forskjellige 
tilleggsmomenter overfor de som får 
tildelt fellingstillatelser for rein spesielt 
og samtlige jegere generelt. 

Et slikt moment er å henstille til je-
gere å bruke mer tid på jakta. At det 
tas større sjanser når det nærmer seg 
jaktslutt, eller den tida du har satt av til 
jakta, er udiskutabelt. Men jo mer du 
har trent med børsa, jo større er sjansen 
for at du begrenser deg i en vanskelig 
skuddsituasjon. Og dette er det forlø-
sende! Jegere som har skutt så mye at de 
kjenner sine ferdigheter og lar de være 
begrensende under jakta, vil nesten aldri 
skadeskyte. Og jeg frister med ennå et 

Skadeskyting i villreinfjellet
Tekst og foto: Kjell Sandåker Bildet over: Skadeskutt gjennom begge 

frambeina, og barbert til huden i bringa. Et 
under at simla kom seg så langt, som den 
gjorde!
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min, kunne jeg stukket nesen heimover. 
Men jeg hadde da tatt meg vel ei uke fri. 
Og kunne jo ikke bare stikke fra fjellet! 
Etter besøk i bygda, fikk jeg overdratt 
et kalvekort fra en bygdekar. Og sikret 
meg dermed noen flere dager i fjellet 
med børsa. En sørlig vind hadde holdt 
det meste av reinen i de sørlige områ-
dene i nesten to uker. Men nå var vinden 
mer på vest. Fra min posisjon i grense-
området mellom Vingelen og Dalsbyg-
da, kunne jeg observere rein på vest-
trekk. Den ene flokken etter den andre. 
Jeg vurderte at jeg ville få sjanser om 
jeg holdt meg i området nørdre Skje-
ret. Litt inne på ulovlig terreng satte jeg 
meg ned med kikkerten. Tre karer kom 
ned Austelvdalen og fortsatte mot syn-
dre Skjeret. En flokk på 40-50 dyr beitet 
i nordhellinga av syndre Skjeret. Mens 
disse tre karene stilte innpå, dukket det 
opp flere jegere som også var oppmerk-
somme på samme flokken. Med jegere 
på flere kanter, fikk selvfølgelig dyrene 
teften av folk. De ble mer og mer uro-
lig, trakk litt att og fram. En enslig jeger 
fikk de helt i fanget. Men de var i stor 
fart og han lot klokelig børsa tie. Men 
de nevnte tre karene fikk nå sin sjanse. 
Mens både dyr og jeger så vidt var uten-
for mitt synsfelt, smalt det. Sekunder 
etterpå kom hele flokket samlet i flukt 
vestover et myrområde. Godt synlige fra 
min posisjon. Etter en kilometer stanset 
de. Straks oppdaget jeg ei simle som var 
så skadet at den hinket ut av flokken. Og 
ble stående igjen da flokken fortsatte et-
ter en kort stopp. Jeg rasket sammen 
utstyret og satte nedover. I slike situa-
sjoner gjelder ikke grenser eller andre 
regler. Et slikt dyr skal avlives så snart 
som mulig. Før det igjen skremmes av 
folk. Innpåstillingen var enkel, kom fort 
på omkring 100 meter. Sekunder etterpå 
lå simla død. Det høyre frambeinet var 
sundskutt i høyde med bringa. Bringa 
var barbert til huden etter at kula først 
hadde gått gjennom muskelen i det ven-
stre frambeinet. Nesten et under at dyret 
kom seg så langt. På to og et halvt bein!

Hva var så moralen eller årsaken til 
skadeskytingen i dette tilfellet? Jeg måt-
te bortover til disse karene som hadde 
skutt mot dyrene. Jeg tilbød de straks 
simla. Men de hadde fått sitt dyr. Som 
meg hadde han bare et kalvekort igjen. 
Han hadde skutt på et frittstående dyr 
og fått det. Han mente bestemt at her 
måtte det være en rikosjett som hadde 
gjort skaden. Jeg oppfattet dette som en 
ansvarsfull og fornuftig jeger, og disku-

terte for så vidt ikke med ham. Men jeg 
var ikke umiddelbart med på rikosjet-
tanken.

Jeg tror denne jegeren var utsatt for 
et fenomen mange av oss reinjegere har 
opplevd. Du har funnet et frittstående 
dyr du kan felle og tar en siste kontroll 
på dette. Tilbake på siktepunktet bruker 
de fleste et par sekunder før det smeller. 
På denne tiden kan det ha glidd et an-
net dyr ganske usynlig opp på baksiden. 
Dette er det lett å overse i en situasjon 
hvor du har flyttet mye fokus over på 
skuddet. Denne situasjonen kan du ikke 
erfare deg helt ut av, og vil være en av 
årsakene til at vi ikke klarer å få bort 
all skadeskyting. Likevel kan en redu-
sere risikoen for skadeskyting betyde-
lig ved å la være å skyte når dyrene er 
på trekk og går tett. Det er kjempestor 
forskjell på en flokk som beiter med dy-
rene vendt i alle retninger sammenlignet 
med en urolig flokk på beitetrekk eller 
rolig flukt og hvor alle dyrene er vendt 
samme veg. De stopper helt kort og nap-
per med seg litt her og der. Ofte ser du et 
skytbart dyr, men sekunder etter er det 
innpakket på alle sider.

Om det var dette som virkelig skjed-
de får nå være det samme. Jeg beskriver 
situasjonen fordi jeg tror den er relevant 
for mange skadeskytinger. Og at både 
erfarne og mindre erfarne jegere kan ha 
godt av å bli påminnet om hvor lite som 
skal til før uhellet er der.

Uttalte ønsker om å ha fokus på 
skadeskyting under trenings- og prø-
veskytinger rundt omkring, er absolutt 
en del av veien en må gå. Dette er nok 
lettere å få til i et bygdemiljø hvor nes-
ten alle skal på reinjakt. Å rekke fram 
til alle treningsmiljøer for jegere rundt 
i landet, vil være vanskeligere. Det må 
lages interessant informasjonsmateriell 
som sendes samtlige som tildeles jakt. 
Og selvfølgelig gjøres mest mulig syn-
lig på våre nettsider. Dette må lages så 
jaktrelatert som mulig slik at det vekker 
interesse og blir lest. Et slikt holdnings-
arbeid må drives kontinuerlig. En må 
ikke miste trua eller bli utålmodig om 
resultatene ikke oppnås med en gang. 
En vil se resultatene etter hvert. 

Vi reinjegere må skjønne hvor viktig 
del vi er i forvaltninga, og jeg ønsker 
oss selv lykke til i dette viktige hold-
ningsarbeidet. 

viktig moment: jakta blir mye artigere 
når du vet at du kan dine ting! 

Min erfaring er at altfor mange je-
gere er for usikre og dårlige i avstands-
bedømmelsen. Da blir selvfølgelig dette 
noe en jeger, og spesielt en villreinjeger, 
må trene ekstra på. Tren på dette når du 
går i fjellet. Det åpne lendet gjør at man-
ge feilvurderer avstander grovt. Jeg har 
opplevd at en avstand på over 200 me-
ter ble vurdert til bare 100 meter! Av en 
ganske erfaren jeger! Treningsskyt på 
forskjellige avstander. Jaktfeltskyting, 
hvor en skyter på forskjellige dyre- og 
fuglefigurer, er ypperlig treningsskyting 
for alle jaktformer med rifle. Der må du 
skyte feltmessig både sittende, stående 
og liggende. Og så var det all denne 
liggende skytingen! Om du trener for 
jakt, anbefaler jeg at du for det meste 
skyter sittende. Og en del stående. Som 
erfaren jeger er det kanskje lett å si det 
slik. Men ta nå imot et velment og godt 
råd! Det må faktisk gjøres slik også av 
den litt mindre erfarne jegeren. Hvor-
for bruke mange år på å opparbeide en 
ferdighet du kanskje kan opparbeide på 
et år? Jeg kan garantere deg at om du 
tar 10-12 besøk på skytebanen og sky-
ter 20-30 skudd hver gang, vil du reise 
i villreinfjellet med en større ferdighet 
og glede. Og skjønne at 30 liggende tre-
ningsskudd ikke er nok!

Mitt høye ønske i dette spørsmålet 
er at vi får et jegerkorps som er så glad 
i denne jakta, dyrene og fjellet, at de 
ikke har samvittighet til noe annet enn 
å forberede seg maksimalt. At vi får den 
enkelte jeger til å føle det tunge ansvar 
hans jakt er som en viktig del av forvalt-
ningen. Som på mange måter er mye 
annerledes enn våre andre storviltarter. 
Skadeskyting i skogen blir tatt hånd om 
av kravet om pliktig ettersøkshund. Og 
et jaktlag, ofte med en dyktig jaktleder. 
I reinfjellet er dette ansvaret helt opp 
til deg alene. Tenk det! Du er gitt det 
samme ansvaret som et jaktlag og en 
hund tar seg av under annen storviltjakt.  
Villreinen har på så mange måter vår 
moderne tid og utviklingen mot seg. Da 
synes jeg i det minste vi jegere skylder 
å drive jakta så ansvars- og hensynsfullt 
som mulig. Det innebærer blant annet 
at vi jegere dyktiggjør oss så langt som 
praktisk mulig.

Avlivet skadet simle
Under siste høsts jakt hadde jeg fel-
lingstillatelse på litjbukk i Forollhogna. 
Etter å ha felt den på andre jaktdagen 
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Høsten 2009 ble det arrangert et 
villreinjaktkurs på Norsk Villrein-
senter Nord på Hjerkinn. Jakt-
kurset ble gjennomført av Norsk 
Villreinsenter Nord/Statens na-
turoppsyn i samarbeid med rettig-
hetshaverne Lesja fjellstyre, Dovre 
fjellstyre og Knutshø Villreinut-
valg. Kurset startet med tre dager 
teori/veiledning. Deretter fikk hver 
kursdeltaker en fellingstillatelse på 
én rein, og den faktiske og prak-
tiske jaktutøvelsen skulle og skal 
utøves i løpet av høsten. Og prisen 
på kurset? – GRATIS!

Etter lengre tids planlegging kom en-
delig dagen for oppstart av jaktkurset. 
Kurset fikk ikke det store lokale tilsnit-
tet som vi hadde håpet på, så det ble 
ganske mange tilreisende deltakere.

Kurset startet opp onsdag 26. august 
på Hjerkinn, men de første elevene kom 
kvelden i forveien. Til tross for at vi som 
ansatte synes Hjerkinn er sentralt, så tar 
det litt tid å komme seg hit fra Åfjorden, 
Meråker, Trondheim og Stryn.

Kurset startet med en enkel presenta-
sjon av hver av de 10 kursdeltakerne, en 
orientering om villreinen som art og fel-

les oppsetting av lavvo. Deretter ble det 
tid for vandring ute i nærområdet, der 
menneskets bruk av området ble koblet 
sammen med villreinen og fangstgrop-

systemer. Været ble heller trasig, så alle 
fikk testet Gore-tex utstyret og skoene.

Etter en varm middag, ble de histo-
riske innslagene presentert av arkeolog 
ved Gudbrandsdalsmusea, John Olsen. 
Elevene fulgte godt med, og det var 
tydelig interessant å høre om de lange 
linjene som mennesket og villreinen har 
i området. De fikk se og kjenne på ulike 
replika/gjenstandene som John hadde 
med, og seansen ble avsluttet med pil- 
og bueskyting. Der var det ulik suksess 
med treffpunktene, så de fleste var nok 
glad de ikke skulle skaffe seg mat på 
den måten. Og fortsatt var ikke værgu-

Villreinjaktkurs for ungdom
- et populært tilbud på Hjerkinn
Av Espen Rusten og Heidi Ydse, natur-
veiledere i Statens naturoppsyn (SNO) 
ved Norsk Villreinsenter Nord

Både været og jaktvåpenet satte ungdom-
mene på prøve, en utfordring som de  tok på 
strak arm. Foto: Heidi Ydse

En blid og fornøyd skytter etter innsatsen 
på skytebanen. Foto: Heidi Ydse
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dagens beste treskudds samling.
Elevene fikk prøve seg på både 

100, 130, 200 og 310 meters hold. Og 
de fleste skjønte at det ikke er så lurt å 
brenne av skudd på 200 meter – og slett 
ikke 310. Det var faktisk ikke alle som 
så hva blinken skulle forestille… Så å 
løsne skudd på det holdet burde helt 
klart være uaktuelt.

Etter tema om personlig sikkerhet, 
pakking av sekken og matpakkespising, 
ble kursen satt mot Hjerkinn og vill-

reinsenteret igjen. Der ventet kokken 
Øyvind Mortensen og var klar til å lære 
elevene om kjøttbehandling og skjæ-
ring. Finnmarking som han er, gjorde 
kokken et uutslettelig inntrykk på eleve-
ne. Og at han likte å skjære koteletter av 
rygg og nakke ble helt klart for elevene. 
Mens andre ville ha sadel… De fikk i 

dene nådige med oss. Regnet fortsatte å 
hølje ned, men det satte ikke en stopper 
for gleden ved å være ute i aktivitet. 

Kveldens tema ble innledet ved bio-
log og pensjonert oppsyn Simen Bret-
ten. Han er godt kjent i området, etter 
mange år som oppsyn for Dovrefjell 
nasjonalpark. Simen tok opp problem-
stillinger om etikk og moral og brukte 
mange eksempler fra sitt jegerliv og 
tidligere liv som oppsyn i villreinfjel-
let. Det var viktige tema han berørte, og 
forsamlingen var lydhør. En flott avslut-
ning på en lang dag.

Natten ble tilbrakt i lavvo, og neste 
morgen var det på´n igjen. Klokka 08.00 
sto Stein Arne Brendryen og Eivind Fal-
det, begge SNO, klare på skytebanen på 
Dalholen. I tillegg var Erik Ydse også 
med som instruktør. Plutselig var det en 
stor gjeng med SNOere sammen med 
de ti kursdeltakerne. Jaktfadder Brynjar 
Berge hadde vært sammen med gjenget 
hele dagen før, men ble kun med ned til 
skytebanen en liten tur. Han delte sine 
bitterlige erfaringer om tinnitus (øresus) 
påført på skytebanen, så hørselvernet 
kom raskt fram. Så var det klart for litt 
skyting etter at Erik og Stein Arne had-
de tatt de viktigste tingene om sikkerhet 
på skytebanen og håndtering av våpen. 
Skuddene ble mange, men det var nok 
ei som kunne smile lurt etter å ha levert 

Under kyndig og god veiledning fikk 
elevene prøve det meste på skytebanen. 
Foto: Heidi Ydse

Øyvind Mortensen er kokk av yrke, og vet hvordan kjøttet skal skjæres. Foto: Espen Rusten
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alle fall innspill på flere måter å utnytte 
kjøttet på. Beina ble reinskjært (Øyvind 
ville godkjenne de), kjøttet surret og ei 
nydelig gryte ble tryllet frem av elevene 
selv i løpet av et par timer. Alt under 
kyndig veiledning fra Øyvind kokk. Så 
ble det servert mat i lavvoen, og NINAs 
botanikere kom innom og fikk en sma-
kebit de også. Kursdeltakerne var for-
nøyde med seg selv.

Så ble  andre kvelden avsluttet i lav-
voen med faglig prat om norgeshisto-
riens største og mest ambisiøse natur-
restaureringsprosjekt; Hjerkinn Pro. 
Litt prat om moskus og gjenkjenning 
av ulike villreinkategorier ble det også 
tid til. Så var plutselig klokka 22.30, og 
elevene var slitne etter en lang dag.

Avslutningsvis ble kursets siste teo-
ridag holdt inne. Bestandsforvaltning, 
oppsyn, atferd i villreinfjellet og flere 
nyttige tips ble gitt av fjelloppsyn fra 
Dovre Fjellstyre, Trond Toldnes. Deret-
ter var det Raymond Sørensen, fagkon-
sulent ved Norsk Villreinsenter Nord, 
som ga et overblikk på offentlig forvalt-
ning av villreinstammene, før kursdel-
takerne skulle få kontrollkortene sine, 
undertegne jegerkontrakter og gjøre 
seg klar for avreise. Rettighetshaverne 
ga bort til sammen 10 fellingsretter til 
kurset og var aktive i arbeidet med å 
fremskaffe faddere til jaktkursdelta-
kerne. Dette er noe både deltakerne og 
arrangørene satte stor pris på. 

Men hvordan gikk det med jakta til 
disse kursdeltakerne? Jo, de fleste fikk 
sett rein, noen fikk skutt og atter andre 
har den opplevelsen til gode. Men som 
arrangører håper vi de fikk et innblikk i 
den kulturarven som forvaltning av vill-
reinen er, og at de satte så stor pris på 
opplevelsen at de vil fortsette å være en 
del av jegermassen som søker på høs-
tens fellingsretter.

Tilbakemeldingene fra faddere som 
deltok og fra elevene, var positive. Eva-
luering av kursets innhold, oppbygning, 
antall deltakere, varighet, fadderløsning 
etc ble diskutert på et fellesmøte i ok-
tober. Tilbudet om gratis kurs med til-
hørende fellingsrett på en villrein burde 
da være interessant, synes arrangørene. 
Og evalueringen fra jaktkursdeltakerne 
tilsa det samme. 

Så er det store spørsmålet da - nytt 
kurs eller en engangs happening? Joda, 
det blir jaktkurs i 2010. Så da er det bare 
å følge med på www.villrein.no for an-
nonsering av kurset!

Kjøttskjæring i praksis. Ungdommene gikk på oppgaven med liv og lyst. Foto: Espen 
Rusten

Kjøttet surres i grytene. Nå skal det smake med mat! Foto: Espen Rusten
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Arnt Inge Aalbu fra Oppdal var 
en av kursdeltagerne på Hjerkinn. 
Samtlige var med på jakt, med hver 
sin fadderjeger, og som første-
gangsjeger felte han en fin kalv al-
lerede første jaktdagen. Snakk om 
flott debut som  villreinjeger! Her 
forteller Arnt Inge hvordan han 
opplevde jaktkurset på Hjerkinn.

Fra den 26. til 28. august 2009 var vi 
ni ungdommer, alle med samme interes-
sen for jakt, som oppholdt oss på Norsk 
Villreinsenter på Hjerkinn. Her skulle vi 
få litt innføring i ulike sider ved jakt på 
villreinen. Forvaltning, historie, utstyr, 
etikk, reinens trekkruter osv.

Vi begynte kurset på onsdag den 26. 
med å reise opp lavvoen som vi skulle 
sove i under kurset. Noen av oss tenkte 
kanskje at det ville bli litt fuktig når vi så 
hvordan regnet høljet ned utover dagen, 
men vi fant alle ut at å sove sammen i 
lavvo ikke var noe problem. 

Neste post på programmet var å gå 

ut i terrenget for å se på dyregraver. For  
enkelte føltes dette kanskje mer som en 
joggetur, men om det skyldtes at delta-
gerne lengtet etter tørre klær og varm 
middag, eller at guiden ikke så på korte 
bein som noe hinder for å bruke dem i 
rask rekkefølge, vet vi ikke. Men dette 
var uansett en interessant tur, der vi fikk 
lære om det enorme arbeidet som ligger 
bak en enkelt dyregrav, og det impone-
rende store antallet av graver som finnes 
i området rundt Hjerkinn.

Etter at middagen var inntatt fikk vi 
besøk av en arkeolog som fortalte oss 
mer om de gamle fangstmetodene og 
om det utstyret som ble brukt. Han had-
de også med seg litt utstyr slik at vi fikk 
prøve. Vi ble alle imponert av tidligere 
tiders reinsjegere, men fant ut at vi fore-
trekker rifla foran pil og bue, og spyd. 

Senere på kvelden fikk vi besøk 
av Simen Bretten som fortalte oss om 
hvordan jakten har blitt praktisert etter 
at kruttvåpen kom i bruk, og hvilket an-
svar vi har i dag som moderne jegere. 
Han fortalte oss også at dagens villrein-

jegere preges av en stadig økende gjen-
nomsnittsalder, og at vi som unge jegere 
er et positivt tilskudd.  

Neste dag, på torsdag, reiste vi til 
skytebanen. Der fikk vi fortalt litt om, 
og prøvd ulike våpen på ulike hold. Vi 
lærte også litt om hva som kunne være 
nyttig å ha med seg i sekken under jak-
ten. I tillegg fikk vi høre om situasjoner 
som oppsynet hadde vært med på i vill-
reinfjellet. Dermed lærte vi også litt om 
hvordan vi ikke skal oppføre oss.

Tilbake på villreinsenteret ventet 
kokken, en engasjert nordlending med 
sterk interesse for rein. Han skulle vise 
oss litt om hvordan vi kunne nyttiggjøre 
oss av reinen som matressurs. Og med 
noen gode historier fortalte han oss om 
hvordan vi ikke skulle gjøre det. Med 
gode tips fra ham forvandlet vi delta-

Kurset, som Arnt Inge opplevde det..
Arnt Inge Aalbu fikk en knall-debut som 
villreinjeger. Denne fine kalven ble hans
etter et velrettet skudd på første jaktdagen. 
Foto: Jan Erik Asphaug (fadder)
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gerne i fellesskap de gode råvarene til 
et nydelig måltid som vi inntok på kvel-
den sammen med noen botanikere som 
vi inviterte. De fortalte oss om arbeidet 
som gjøres for å tilbakeføre skytefeltet 
på Hjerkinn til naturområder.

Fredag, på den siste kursdagen, lærte 
vi litt om det formelle med villreinjakt. 
Om hvilke roller og hvilket ansvar vi 
har innen forvaltningen. I tillegg fikk 
vi utdelt våre jegerkontrakter og jakt-
kort. Vi fikk også møte fadderjegerne 
som skulle være med oss ut på jakt, og 
hjelpe oss på veien fram til skutt vilt.  
Ved kursslutt følte de fleste av oss at vi 
hadde økt kunnskapen vår om villrein 
en god del. Og nå var vi klare for å sette 
kunnskapen ut i praksis!

Alle deltagerne på kurset kom seg ut 
på jakt, og det var også noen som felte 
sitt dyr. Jeg var heldig og var en av dis-
se. Den 20. september kom resultatet, 
og jeg kunne som stolt førstegangsjeger 
ta med meg en kalv på ca. 20 kg hjem 
fra reinsfjellet. Mange jegere hevder at 
viltkjøtt smaker ekstra godt når det er 
selvskutt. Dette kan jeg nå bekrefte, og 
jeg må innrømme at det er med ikke så 
rent lite stolthet jeg sier til gjester at rei-
nen, den er selvskutt! 

Så til det store spørsmålet: Var det 
verdt å melde seg på kurset? Så klart! 
Kurset kan anbefales på det varmeste. 
Et kurs som dette er avgjort en god  start 
på karrieren som villreinjeger, en kon-
klusjon jeg tror de fleste deltagerne er 
enige i. Jeg håper at det blir arrangert 
flere slike kurs, og jeg anmoder alle ung-
dommer som vil starte med reinsjakt, til 
å melde seg på når sjansen byr seg igjen.

                              Arnt Inge Aalbu

Pål André Skrede med simla som han felte. En stolt kursdeltager, det også! Foto: Roar 
Rognstad (fadder)

Marianne og Anita med kalven til sistnevnte. Foto: Erik Nerhoel (far og fadder)

Fra venstre: Brynjar
Berge (fadder), Pål 
Andre Skrede (kursdeltager), 
en ukjent jeger og Erlend 
Rømma (kursdeltager).
Foto: Roar Rognstad
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Høsten 2007 var jeg så heldig å få tildelt 
ei simle og en kalv av Oppdal Bygde-
allmenning på Knutshø villreinområde. 
Kjell og jeg kjørte til Dovre, den 27. au-
gust for å jakte på de to grådyrene. Jeg 
hadde vært der en tur tidligere sammen 
med min sønn, Øyvind, men det ble 
ikke noe resultat da. Nå var vi på tur 
sørover for å prøve på nytt. Vi kom fram 
til Grønbakken om kvelden i et nydelig 
høstvær. Sol fra skyfri himmel, og med 
en stor hop av grådyr like under toppen 
av Midtre-Knutshø. Dette så bra ut for 
morgendagen, med det var et lite men. 
Vi kunne se flere jegere som lå i telt like 
ved den store markante moreneryggen 
som deler fjellkjeden på tvers. Vi var 
oppe i grålysninga, men vi hadde ikke 
kommet av E-6`n før vi hørte de første 
skuddene falle. I kikkertene kunne vi 
se at dyrene hadde begynt å gå i ring, 
som forsvar. Det ga oss en mulighet til å 
komme oss opp til dyrene, samt å finne 
en god postering. Det ville ta oss minst 
to timers marsj før vi kunne regne med 
å være oppe.

Mange jegere i terrenget
I det vi passerte moreneryggen kunne vi 
observere mange jegere, noen slaktet, 
noen bar på tunge bører ned fra fjellet, 
mens de fleste var ute i samme ærend 
som oss. Etter å  ha fått en liten oversikt 
bestemte vi oss for å prøve i overgangen 
mellom Nordre- og Midtre-Knutshø, 
idet de fleste av jegerne var på tur opp 
Nordre-Knutsø. Vi håpet på at disse je-
gerne ville skremme noen dyr ned på 

oss, da det var en liten sørlig vindtrekk.
Det ble tid til ei lang kaffepause og 

en siesta i solhellingen. Vi duppet av og 
våknet ikke før det sto en mannsperson 
med hatt ved oss og kremtet. Han lurte 
på om vi var villreinjegere. Ja, vi måtte 
nå bare innrømme det da. Han kunne 
opplyse at han var oppsynsmann, som 
var på tur over fjellet og skulle til Fins-
høa. Vi lurte på om vi hadde funnet en 
god posisjon for å jakte på dyr som var 
på trekk. Ja, dette var en lur og perfekt 
plass for å vente på grådyr.

Grådyret kom
Vi hørte flere skudd opp i fra Nordre-
Knutshø. Vi så dyr i silhuett flere gan-
ger, men ingen kom ned til oss. Plutselig 
sier Kjell: - No kjem det et dyr ned til 
oss! Jeg kunne også se dyret, det var ei 
enslig simle, som antagelig var ute på 
søk etter kalven sin. Simla kom nær-
mere og nærmere og til slutt stod den 
på ei lita slette, like foran oss. Jeg var 
allerede i stilling. Jeg hadde fulgt simla 
i kikkertsiktet de siste 200 meterne. Jeg 
lot skuddet gå på bare 40 meters hold. 
Simla rykket til og gikk noen meter til-
bake. Ble stående å vakle på sprikende 
ben før den sank sammen og ble lig-
gende på siden. Vi vommet ut dyret og 
la det til tørk på noen steiner. - Det var 
synd at det ikke var noen kalv sammen 
med simla. Da hadde vi vært ferdige 
med jakta, sa Kjell. - Den tar vi i mor-
gen, svarte jeg. Men kalven var nok felt, 
for simla hadde melk i juret. I tillegg var 
simla på leting. Derfor avsluttet vi jakta 
og begynte på turen ned mot Grønbak-
ken i det flotteste fullmåneskinn. - Det 

På jakt i Knutshø
Tekst og foto: Svein Andreassen

Her sitter vi oppe på 
Søndre Knutshø for 
å speide etter rein. 
Artikkelforfatteren til 
venstre, sammen med 
Ole Loeng.
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blir nye muligheter i morgen, sa jeg.

Opp  Vårstigen
Søndagen opprant med det samme fine 
været som på lørdag.  Turen opp Vår-
stigen var mye lengre og tyngre enn det 
jeg hadde forestilt meg. Vi brukte to 
timer opp, men da vi kom opp, fikk vi 
betalt i stort monn. Fjellet badet i sol fra 
skyfri himmel i dag også. Dette skulle 
bli litt av en dag. 

Vi fant ut at vi måtte ha en matbit og 
litt kaffe før vi begynte å jakte, men det 
ble det ikke tid til. Grådyrene kom ned 
fjellet fra Nordre-Knutshø, mange rein, 
ja kanskje mellom 400 og 500 dyr i ei 
lang rei. Her var det ingen tid å miste. 
Jeg fikk på meg lærstøvlene i en fart og 
løp mot en brink der jeg håpet at dyrene 
ville passere på et passelig hold. Dyrene 
passerte over ei myr med en liten bekk. 
Idet de passerte myra stod vanndampen 
høyt til værs og det glitret som av tu-
sen diamanter. Den store hopen passerte 
meg på bare noen meters hold. Stanken 
slo meg i neseborene, alle dyrene var 
samlet, og det var umulig å finne en 
kalv som kunne skytes med forsvarlig 
bakgrunn. Jeg satt rolig og lot dyrene 
passere og så at de slo seg til ro i en 

samlet flokk oppe i Finshøa. Kjell  og 
jeg tok det med ro utover dagen, men 
da det lei ut på ettermiddagen bestemte 
jeg meg for å prøve på en liten hop som 
hadde lagt seg utpå en brink ved foten 
av Knutshøa.

Kalven faller ved foten av Knutshøa
Jeg kommer meg over og følger ei trang 
kløft opp og forbi dyrene. Jeg må krype 
på alle fire for å komme usett over ei lita 
myr. Sekken med utstyr hadde jeg satt 
igjen hos Kjell, som satt på den andre 
sida av dalen for å følge med om dyrene 
tok ut.

Jeg krøp ut på brinken som jeg hadde 
peilet inn, men der var det ingen dyr. 
Jeg så tilbake mot Kjell, som pekte 
rett foran meg. Jeg kjente lukta av dy-
rene  og om litt kom de fram på myra 
like foran meg. Det var en blanding av 
bukker, simler og kalver. Dyrene stop-
pet, og plutselig stod det en kalv fri helt 
bakerst med god bakgrunn. Det smalt 
ganske kjapt, og kalven ble liggende der 
den stod.

Kontrollkortet
Jeg gikk fram for å ta kalven i nærmere 
øyesyn. Nå  kom jeg på kontrollkortet, 

det lå igjen i sekken som jeg hadde satt 
igjen hos Kjell. Hva skulle jeg nå gjøre? 
Det var veldig varmt i solsteiken og 
dyret burde ha vært vommet ut med en 
gang, men kortet skal skjæres og festes 
til dyret før utvommingen påbegynnes. 
Nå kunne gode råd bli dyre. Jeg bestem-
te med for å vomme ut dyret, for så å 
vente på  Kjell med kortet. Kalven dro 
jeg ned i et trangt juv, vommet ut fort, 
og gikk opp på brinken for å vente på 
Kjell. Kjell kom etter ca en halv time.

Kortet ble skjært og festet til kalven. 
Nå var jeg lettet. Han Kjell sa: - Du 
Svein, du Svein. Mer var det ikke å si. 

Jeg beklager, Tord Bretten, at jeg 
glemte å ta med meg kontrollkortet da 
jeg sprang etter reinskalven min. Da 
dette skjedde, var bestemmelsene slik 
at kortet skulle skjæres før utvommin-
gen startet. I ettertid har jeg mange gan-
ger tenkt på hvor nær jeg var påtale og 
utestengelse av villreinjakt i mange år 
framover. Heldigvis er disse bestem-
melsene nå endret slik at utvomming 
og partering kan skje før kortet skjæres. 
Men, kontrollkortet skal skjæres og fes-
tet til nakke eller sekk før utbæringen av 
kjøttet starter.
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Felte bukk med uvanlig gevir
Av Arne Nyaas

Har noen sett et lignende gevir? 
Det lurer Roger Meås på. Bukken 
felte han mellom Tostenkollene ved 
Høggia i Knutshø under villrein-
jakta i fjor. - Mener jeg har lest om 
slike utvekster i et eller annet blad. 
Skulle gjerne ha likt å vite hvorfor 
sånt skjer!

- Jeg hadde kort på fritt dyr under 50 
kilo, men valgte å felle bukken som 
hadde ei slaktevekt på 63 kilo. Grunnen 
til det var at bukken viste en merkelig 
oppførsel. Den vred hele tiden hodet 
til høyre, og så plaget ut. Bukken kom 
i en brukbar stor flokk, med hovedsak-
lig bukker i varierende størrelse, men 
også noen få simler og kalver. På cirka 
30 meters hold fikk jeg studert buk-
ken skikkelig. For meg så det ut som 
den hadde et gevir stukket inn i høyre 
øye. Derfor bestemte jeg meg for å felle 
dyret. Årsaken til at vi var ekstra opp-
merksomme, var at vi hadde registrert 
en skadeskutt storbukk på Finshøa. Vi 
så ikke dyra da det smalt, men da flok-
ken dro opp lia, haltet en storbukk etter 
på tre bein. Dyra gjorde en bue, ned i 
skaret og ble borte for oss i noen sek-
under. Deretter kom flokken rett mot 
oss. Vi posisjonerte oss og hadde ”gri-
setak” der dyra kom i spredt formasjon 
og i veldig rolig gange, rett mot meg og 
jaktkameraten. Det var da jeg oppdaget 
bukken som hele tiden så mot høyre. 
Den skadde storbukken så vi ikke noe 
mer til, forteller Roger som berømmer 
jaktoppsynet i Knutshø.

- Jeg hadde ikke jaktkort på en så 
stor bukk, men valgte likevel å trekke 
av. Bukken ble kontrollert av oppsynet, 
og vi ordnet opp i minnelighet. Jeg jak-
ter som oftest i Knutshø og i Folldal, og  
fjelloppsynet har vært veldig reale de 
gangene jeg har truffet dem i fjellet.

Er det noen som har felt dyr med til-
svarende ”rare” gevir, som bukken til 
Roger Meås? Og hva er forklaringen 
på at gevir vokser ut på denne måten? 
Dersom noen har opplysninger, venn-
ligst send en epost til undertegnede, så 
følger  vi opp saken i neste års utgave av 
årboka. Benytt følgende epostadresse: 
arnny@online.no

Bukken vred hele tiden hodet til høyre, og var tydelig plaget. Den lidelsen valgte Roger 
Meås å gjøre slutt på. Foto: Privat

Bildet viser gevirstanga som har vokst ut rett over høyre øye. Foto: Privat
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I forbindelse med overvåkingspro-
grammet for hjortevilt, villreindelen, 
gjennomførte vi i 2009 kalvetellinger i 
samtlige overvåkingsområder. Struktur-
telling ble ikke gjennomført i alle områ-
der høsten 2009 på grunn av det tidlige 
snøfallet og vanskelig fremkommelig-
het i fjellet. Foruten de faste overvå-
kingsområdene (Forollhogna, Knutshø, 
Snøhetta, Rondane, Hardangervidda, 
Setesdal Ryfylkeheiene og Reindalen/
Svalbard) bidro NINA til gjennomfø-
ring av kalvetelling i Ottadalen. 

Ny nettside 
NINA har våren 2010 fått ny hjemme-
side, og hjorteviltsiden der resultatene 
fra tellingene publiseres, har blitt lite 
tilgjengelig. Vi jobber med å bedre 
dette før tellingene i 2010 gjennomfø-

res slik at resultatene kan gjøres kjent 
fortløpende. Inntil videre er http://
www4.nina.no/c2002/Web%20Internet/
Hjortevilt_NINA/index.htm eneste inn-
gang til villreinsidene der resultatene 
fra overvåkingen legges ut fortløpende. 
I tillegg så publiserer NINA årlig opp-
summeringsrapporter fra overvåkings-
arbeidet på hjortevilt (elg, hjort og vill-
rein). Rapporten fra overvåkingsåret 
2009 blir tilgjengelig den 1. juni. Fore-
gående års rapporter, Hjortevilt 2007 og 
Hjortevilt 2008, er tilgjengelig på NINA 
sine hjemmesider.

I denne artikkelen presenterer vi 
hovedresultatene fra tellingene i 2009. 

Kalvetellingene 
Disse tellingene ble utført i perioden 
24. juni til 3. juli i henhold til standard 
metodikk (beskrevet i tidligere artikler i 
Villreinen og i NINA fagrapport 222). I 
alle ”nordområdene” ble det brukt små-
fly av typen Cessna 172. Det ble benyt-

tet helikopter på Hardangervidda og i 
Setesdal Ryfylkeheiene.

Årets tellinger var vellykket i samt-
lige områder. Alle tellinger ble utført i 
løpet av den siste uka i juni og de første 
dagene av juli under gode værforhold. 
Kalveandelen varierte i år mellom 39 og 
54 kalv pr. 100 simle/ungdyr. Flere om-
råder (Rondane Nord, Setesdal Ryfyl-
keheiene, Hardangervidda og Snøhetta 
Vest) hadde en kalveandel omkring 40. 
Forollhogna og Ottadalen var på topp 
med henholdsvis 54 og 52. Også i år ble 
det funnet en stor andel av fostringsdyra 
i de aller fleste overvåkingsområder 
(Tabell 1).

Strukturtellingene 
På grunn av stor mengder snø i fjellet 
i oktober lyktes det ikke med struktur-
telling i Rondane og i Snøhetta Vest i 

Oppsummering av resultatene 
fra villreintellingene i 2009

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt:

Roy Andersen og Olav Strand, Norsk 
institutt for naturforskning (NINA)

Fjæreplytt på Svalbard fotografert med noe 
spesiell bakgrunn.  Foto: Roy Andersen
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bukk i Snøhetta øst var i år noe lav. For 
øvrig god bestandsstruktur i samtlige 
områder. På Svalbard er to årganger - 
født 2007 og 2008 - nesten borte etter 
den harde vinteren i 2008 (mye kalv 
døde og lite kalv ble født påfølgende 
vår). Kun to kadaver registrert langs 
ruta i år. Raymond Sørensen og Anders 
Mossing fra villreinsentrene (Hjerkinn 
og Skinnarbu) bistod NINA under tel-
lingen på Svalbard i 2009. Se tabell 2 
for resultatene fra strukturtellingene i 
2009. 

2009. I øvrige områder ble det gjen-
nomført gode tellinger. Særlig på Har-
dangervidda og i Setesdal Ryfylkehei-
ene er vi fornøyd med antall dyr funnet 
under tellingen. 

Vi har følgende kommentarer til årets 
resultat:
Kalveandelen i  de fleste områdene var 
som det ”normale” innenfor de ulike 
områdene. Noe variasjon var det, men 
ingen områder skilte seg ut verken po-
sitivt eller negativt. Forollhogna hadde 
høyest kalveandel, mens Rondane nord 
hadde lavest kalveandel.  Andelen små-

Tabell 1: Oversikt over resultatene fra kalvetellingene i de enkelte områdene. Af: antall 
flokker, Tot: totalt antall dyr opptalt, SU: simler-ungdyr, K: kalv, B: bukk 2 år og eldre, 
K/100S-U: antall kalv/100 simle-ungdyr ± 95% konfidens intervall (ratestatistikk).

Tabell 2: Strukturtellinger i 2009. Kjønns- og aldersfordelingen er angitt i %. N: totalt 
antall strukturtelte dyr, K: Kalv, S: Simle et år og eldre, B1:Bukk 1.5 år, B2: Bukk 2.5 år, 
B3+: Bukk 3.5 år og eldre. Kategorien Ukjent brukes kun på Svalbard.

Bilde fra strukturtellingen i Forollhogna tatt gjennom teleskopet. Det er mulig å få bruk-
bare bilder på denne måten. Her er det kun brukt et kompakt kamera som ble satt inntil 
okularet på teleskopet. Foto: Roy Andersen
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Det kjem stadig fram fangstanlegg 
for villrein som ikkje er registrert 
tidlegare. Eit slik lite, men interes-
sant anlegg vart påvist av to reinsje-
grar frå Lesja, inne i Sletthelldalen 
i Dalsida statsallmenning i 2009. 
Karane var også heldige med jakta, 
og felte kvart sitt dyr i ein mindre 
bukkeflokk - like ved fangstminna. 
I slike stunder kjenner ein seg ver-
keleg på historisk jegargrunn! 

På bakgrunn av opplysningane frå desse 
karane tok vi oss ein tur inn i denne si-
dedalen til Dalsida for å synfare og måle 
opp anlegget etter standard prosedyre/
metodikk. Frå Sletthella er det bratt 
stigning innover denne typiske V-dalen. 
Vi har mektige høer på båe sider, Slett-
hellkampen i vest og Sørhellhø i aust. 
På veg innover går vi forbi to steinmura 
fangstgroper som vi registrerte i 2003. 
Nokre korpeklonk høyrest lengre inn, 
og livar opp i den stille og fine haust-
dagen.

Anlegget vi skal måle opp består av 
fem steinmura fangstgroper, og fire av 

desse ligg samla på ei rekkje, saman 
med eit bågåstø. Ved denne hovudloka-
liteten, som ligg på 1400 moh, er det og 
restar etter ei lita men tydeleg tuft inntil 
ein stor stein. Alle fangstgropene (el-
ler fangstgravene som folk gjerne kal-
lar dei), har godt synlege ledegjerder. 
Desse er av den vanlege typa i høgfjel-
let, med steinrekkjer i ei ruseform ut 
frå hjørna på fangstgropa. Det som gjer 

fangstanlegget spesielt er at gropene er 
uvanleg lange. Den gjennomsnittlege 
innvendige lengda på ”fangstkassa” 
er på heile 235 cm. Normal lengde på 
desse i Snøhettaområdet er i underkant 

Spennande bukkejakt ved gamle fangstminne
Av Runar Hole Bildet over: Ei av fangstgravene i munnin-

gen på Sletthelldalen. Her er gravene ikkje 
fullt så lange. Gautsjøen i bakgrunnen. 
Foto: Per Jordhøy

Lesjajeger Jon Håvard Hågå med ein storbukk han skaut i Sletthelldalen i 2009.
Foto: Ola Jo Nørstegård
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av 180 cm. 
Hovudlokaliteten har fanga villrein 

som har kryssa Sletthelldalen og utgjer 
er eit sterkt trekk mellom Hestbotn og 
Finnemannsbotn. Dette er tydeleg å sjå 
på dei mange og tydelege reinstråkka 
mellom bratte parti og steinur i dalsi-
dene her. Enkeltgropa lenger ned har 
fanga dyr som truleg har trekt langs 
Sletthellåa. Det er naturleg at dyra vel 
denne trekkruta her på elvebrinken, for-
di dalsidene er bratte og stadvis ulendte. 
Dei to fangstgropene i vesthellinga ved 
munningen av dalen har fanga dyr som 
trekte rundt eller forbi Sørhellhø. I dag 
blir det observert mest bukkeflokkar i 
dette fjellmassivet gjennom store delar 
av året. 

Kva er årsaka til den uvanlege lengda 
på dei fem fangstgropene i Sletthellda-
len? Vi veit at området utgjer viktige 
bukkehabitat og det var det nok gjerne 
også da anlegget var i drift. Dei vaksne 
bukkane er mykje større enn andre ka-
tegoriar dyr. Er det difor nærliggande 
å tru at det hovudsakleg var storbukkar 
dei fanga? Eller har det med ulike byg-
getradisjonar å gjere? Fangstfolka ville 
vel uansett ikkje mura over ein halv me-
ter lengre fangstgroper utan grunn? 

Kartet syner fangstanlegget inne i Sletthelldalen og dei to gravene i munningen av dalen. 
Utsnitta er av hovudanlegget og to av fangstgravene med ledegjerde. Data: NINA. Kart: 
Raymond Sørensen, NVS Nord.

Ola Jo Nørstegård (bror til Jon Håvard) skaut ein ungbukk (1,5 åring), etter 
storbukkfallet. Foto: Jon Håvard Hågå.

Fangstgravene i Sletthelldalen er alle svært 
lange. På denne har eine langveggen rasa 
ned i grava. Foto: Runar Hole

Denne fangstgrava har fanga rein som 
trekte mellom Finnemannsbotn og Hest-
botn. I skråninga i bakgrunnen, finst det 
reinsvegar mellom steinur og brattfjell. 
Foto: Per Jordhøy
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Sitter hjemme i stua hos sambygding 
og jaktkamerat Odd Arvid Nordset, og 
praten går av seg sjøl når jakt og vilt 
bringes på bane. Etter å ha beskua de 
mange jakttroféene og utstoppa dyra 
som Odd Arvid har samla gjennom de 
siste 30 åra, og høre ham fortelle histori-
ene om dem, så går det opp for en hvor 
ivrig jeger denne karen egentlig er, og 
har vært. Her kan det trygt snakkes om 
en altoppslukende interesse for alt som 
har med jakt å gjøre.

 Av yrke er Odd Arvid snekker, og 
inntil for noen få år siden drev han i til-
legg som mjølkebonde.

Han har i de siste 10-12 årene vært 
med som ettersøksjeger for viltnemnda 
i kommunen, og det har blitt svært man-
ge timer ute i skogen langs veiene for 
å oppsøke påkjørt og skadde elger og 
rådyr. Videre har han også deltatt under 
skadefellingsjakt av bjørn og lisensjakt 
på gaupe og jerv. Han er også en habil 
skytter, og der det arrangeres jaktskytin-
ger i distriktet, kan du være sikker på å 
treffe ”Nordset´n”.

Det som uten tvil opptar Odd A mest 

på fritida, er interessen for alt jaktbart 
vilt som finnes i de ”østerdalske” sko-
ger. 

Og han har som leveregel at all jakt 
skal foregå på viltets premisser og ikke 
på jegerens.

Av natur liker han best å jakte på 
egenhånd uten forstyrrelser av andre, 
men i elgjakta setter han stor pris på 
kafferasten rundt bålet sammen med 
de andre på laget. Han er veldig sosial 
og observeres ofte ved butikken i livlig 
passiar med sambygdinger, og oftest er 
det jaktprat det går i…

Odd Arvid startet sin jegerkarriere 
som16-åring, - med kråkejakt. Det var 
satt opp en sølvpokal til den som felte 
flest kråker/ravn gjennom året. Pokalen 
måtte vinnes tre ganger før den ble jege-
ren til eie. Denne pokalen, kalt  Londal-
jegernes viltpleiepokal, ble satt opp av 
en rypejeger som het Jens Lillegraven, 
en som så nytten av å bekjempe en alt 
for stor bestand av kråke og ravn. Odd 
Arvid tok i alt to viltpleiepokaler til odel 
og eie.

Neste kapittel i Odd Arvids utfor-
skertrang som jeger var da han i 1981 
felte sitt første rådyr. Det var denne høs-

ten en svært stor bestand av rådyr, og 
han mente derfor at han burde være med 
på å beskatte dem som ledd i viltpleien.

På spørsmål om hvilken jakt han 
foretrekker, så er bukkejakta på rådyr en 
klart nummer en. Opp gjennom åra har 
det derfor blitt 33 dyr siden debuten. De 
fleste felte dyr av denne arten er bukker, 
hvorav et av gevirene er i gull og to av 
sølvvalør.

 Året 1982 startet Odd A med 
reinsjakt. En kalv på 23 kg i slaktvekt 
var hans første, og sjølsagt fant dette  
sted  på hjemmebane, i Forollhogna-
området. 

Jakten på storbukken er også en li-
denskap Odd A setter høyt. Så langt i 
sitt jegerliv har han felt 30 reinsdyr, av 
disse er det fem bukker med gullkrone 
og  den største er målt til 971 poeng. 
Disse turene i villreinfjellet på jakt etter 
rein er en fin avkobling i følge han sjøl. 
Den reinsjakta han husker best er den 
siste storbukken han skjøt i Bratthøda-

En jeger utenom det vanlige
Av Hallvard Urset Hjorten har for lengst etablert seg i fjell-

bygdene i Nord-Østerdal, og denne 12-spi-
ringen på 122 kilo felte Odd Arvid Nordset 
høsten 2009. Foto: Hallvard Urset
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dette var etterjulsvinteren 2007. En god 
del av reven har vært plaget med skabb 
og denne sjukdommen dukker opp med 
jevne mellomrom og ser ut til å være 
vanskelig å utrydde.

Beverjakt er også blitt en lidenskap. 
Med en for stor bestand i enkelte områ-
der, er behovet for  beskatning helt på 
sin plass. Det er helst på våren når vass-
dragene blir isfrie at Odd A jakter på 
dette dyret. Opp gjennom det siste tiåret 
har det blitt i alt 15 bever. Odd A passer 
på å ikke skyte større hodyr, men dette 
begrenser seg i grunnen sjøl da eldre 
hoer sjelden er ute i den tida det er jakt.

Vi går over på et annet tema, nemlig 
snarefangst. I tidlige ungdomsår var fel-
lefangst av mår og mink en spennende 
hobby. Når det gjelder mår så er dette 
et svært vanskelig dyr å få i fella. Men 
etter å ha lært seg ”knepet” med riktig 
plassering av fella, har han totalt fanget 
12 mår.

En annen krabat som også er svært 

sky, er villminken. Av denne arten har 
han tatt 50 stykker i felle, og dette bare 
i noen små bekker like utenfor der han 
bor.

Som fellejeger har Odd A blitt hyret 
inn for å fange grevling på Hallrøsta 
pelsdyrfarm. Grevlingen var svært plag-
som i perioder, spesielt under valpinga 
hos reven, der den kunne  gjøre stor ska-
de ved å bite av føttene på valpene hvis 
de stakk ned gjennom nettingen. Hvor 
mange grevlinger som ble tatt, har han 
ikke tall på, men han husker at han pas-
serte 20 stykker lenge før han avsluttet 
denne fangsten. 

Odd Arvid har slettes ikke tenkt å 
hvile på sine laurbær, han er fortsatt klar 
for nye spennende jaktopplevelser i den 
rikholdige faunaen rundt seg.
 

len og bar fram partert og ved hjelp av 
Bergans-sekken, denne hadde en slakt-
vekt på 75 kg. Den største bukken han 
har skutt var på 88 kg.

Men for Odd A finnes atskillig flere 
”dyr i arken” som er jaktbare, da ten-
ker han på hjortejakta. Dette har i den 
senere tid blitt en spennende jakt. I alt 
har han skutt 15 hjort, den første i 1991 
hvorav 11 var bukker. Mest fornøyd 
er han med den siste han skjøt høsten 
2009, en 12-spiring med en vekt på 122 
kg etter å ha blitt slanket atskillig i løpet 
av brunstperioden.

Vi kan ikke unngå å komme inn på 
elgjakta som også er høgt på rangsti-
gen i jaktsammenheng. Odd A har vært 
med på elgjakt siden 1980. Hans første 
elgfall var høsten 1982, det var en 11/2 
– årig okse som falt for hans gevær. 
Samme høsten skjøt han også en kalv. 
”Siden har det blitt i alt 41 felte elger”, 
forteller han. ”Den største veide 201 kg 
og det er ikke mye å slå i bordet med, 
men jeg har skutt en kalv på 109 kg og 
det er det ikke så mange som har gjort”.

Forvaltningen av elg er ikke helt i 
tråd med det Odd A mener må til for å 
få en god og levedyktig bestand. Det er 
alt for få store okser å sjå under jakta, så 
her må det gjøres noe for å få en omleg-
ging, er hans klare mening.

Vi vandrer videre i Odd Arvids 
jaktverden og stopper opp med rypa. 
Har han hatt noe forhold til rype og ry-
pejakt er mitt spørsmål. Da kommer det 
kontant etter en rask kikk i dagboka:”Jo 
da, rypejakt var noe jeg drev med fra 
16-17-årsalderen. På en dag har jeg 
skutt 7 ryper og gjennom en sesong har 
det blitt 24 ryper på det meste. Jeg har 
ikke jaktet med hund, så resultatet sier 
vel mest om tettheten av rype i disse 
årene”.

Apropos hund, Odd Arvid har gjen-
nom alle disse åra bare hatt to hunder, 
av typen grå elghund. Begge disse har 
vært svært godt tatt vare på og trent, og 
begge har vært godkjente ettersøkshun-
der.

Jeg nevner revejakt for Odd A, og da 
blir han nesten salig i blikket. For dette 
er den jakta han ofrer mest tid på. Hele 
etterjulsvinteren går med til å ligge ute 
i brakka i Olaberget eller i hytta ved 
Kvenndalen og vente på at reven skal 
dukke opp på åtet. Reven dukker opp 
og da smeller det kjapt fra børsa hans. 
Sjelden har det blitt bom, for treffsik-
ker er han, i alt har han skutt 89 rev på 
åte. Det meste på en vinter er 21 rever, 

Odd Arvid Nordset har en altoppslukende interesse for alt som har med jakt å gjøre, men 
har som leveregel at all jakt skal foregå på viltets premisser og ikke på jegerens. Som alle 
entusiaster fører også Odd Arvid jaktdagbøker. Foto: Hallvard Urset

Rødreven bør passe seg der Odd Arvid
sitter på post. Det blir sjelden bom.
Foto: Arne Nyaas
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Det er torsdag, det er februar og det 
er kaldt; i tillegg er jeg tidlig ute. Det 
er bare et harespor i snøen som møter 
meg på trappa til grendahuset Ronda-
heim i Atndalen. Det slår meg at det er 
litt ensomt det der haresporet, - kanskje 
det ikke kommer noen her i kveld i det 
hele tatt; det blir kanskje vanskelig å få 
opp den store begeistringa for nye fors-
kningspåfunn om en frøsen haraunge er 
hele oppmøtet. Jeg blir beint fram litt 
usikker på både det ene og det andre 
der jeg tusler rundt bilen og må tilstå at 
jeg gjør meg en del tanker i forhold til 
tidsbruk, alle de tinga jeg ikke har gjort 
på kontoret, og så skulle jeg endelig ha 
vært hjemom en tur, konemor Helga har 
mer enn ymta frampå om at det kanskje 
er på tide at jeg kommer innom, - hun 
påstår at det er mye uåpna post no ja.

Men det viser seg at bekymringene 
er unødvendige, Ingar Elgvasslien kom-
mer, og har styring på det meste. Han 
har fyrt opp i ovnene tidligere i dag og 

har med kringle, kaffe skal det også bli. 
Mye folk kommer det også; etter en 
lang arbeidsdag og gjerne et fjøsstell i 
full fart så er folk opplagt på å høre nytt, 
snakke med naboen og få hørt hva vill-
reinforskninga styrer med. Det er ei stil-
le forsamling til å begynne med, det er 
gjerne slik, men etter at de første spørs-
måla fra salen er stilt og kaffe og kringle 
er kommet på bordet så løsner tunge-
bånda hos de aller fleste. Det blir mange 
spørsmål og ulike kommentarer ispedd 
småstubber fra jakt og andre fjellopple-
velser kommer på løpende bånd. Som i 
alle andre fjellbygder er folldølene opp-
tatt av fjellet sitt og av reinen; hvordan 
såg dyra ut i høst? Synes vi at kalvene 
var små i år? Det var da visselig en del 
simler som var bustete og grå på ryg-
gen; det er ikke noe godt tegn det. ”Det 
vart kanskje varmt åt rena i såmmår? Ja, 
ker tru forskninga om ta her me klima? 
Å så vet du det at det ha vørte så mye 
følk i fjella, hele året, det va da itt slik 
før, va bærre innover ette et måssålass å 
slik da”. Interesse og innsikt er det ikke 
noe å si på i denne forsamlinga. Etter 
hvert sporer diskusjonen tilbake til det 
som er tema for kvelden, GPS-merking 

Villreinprosjektene i Dovre og Rondane
Av Olav Strand, Norsk institutt for 
naturforskning (NINA)

og forskningsprosjektet som skal gjen-
nomføres i forbindelse med Snøheim-
vegen.

Stor interesse
Bilder som viser hvordan en kan lage 
beitekart fra satellittbilder og hvordan 
en kan måle tykkelsen på lavmatta har 
fanga manges interesse og diskusjonen 
svinger innom historikken i Snøhetta 
og den store nedbeitinga som skjedde 
der i bakkant av bestandsveksten på 
1950-tallet. ”Går det an å få laga et slikt 
kart for Snøhetta også?” blir det spurt. 
At det er interessant med radiosendere 
er det ikke tvil om, men enkelte stiller 
spørsmål med merkemetodikken. Er det 
virkelig nødvendig da, vet vi ikke nok 
til å ta vare på reinsfjellet da?  Jeg for-
klarer etter beste evne; hvorfor bruker vi 
helikopter ved merking, at vi bruker un-
der et ½ minutts påflyging før det skytes 
ei pil med luftgevær og viser bilder av 
hvordan veterinær Øystein Os måler 

Veterinær Øystein Os og fjelloppsyn Ingolf 
Røtvei fra Oppdal Bygdealmenning med 
den første simla som ble utstyrt med GPS-
halsbånd i Snøhetta. Foto: Roy Andersen
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av rein  temperatur og oksygenopptak under anestesi.
 
Brukermedvirkning viktig
Når det gjelder forskningsbehovet så har vi forskere et 
nærmest umettelig vitebehov, - det er jobben vår og det 
er ikke grenser for hva vi finner interessant. Derfor er 
det så viktig med brukermedvirkning i anvendt fors-
kning. For at forskninga skal bli så relevant som mu-
lig, så må også brukerne være med å forme forskninga, 
ikke for å påvirke forskningsresultatene, men for å sette 
dagsorden for hvilken kunnskap forvaltning og poli-
tiske beslutningstakere trenger for å forvalte på en klok 
måte. Et annet svært viktig poeng med brukermedvirk-
ning er eierskap til data og resultater. For at resultatene 
skal bli brukt må de potensielle brukerne også ha et 
eierskap til resultatene. Vi lever på mange måter i et 
sektordelt samfunn, der kunnskap og beslutninger har 
lett for å ligge fastlåst i de respektive sektorene. Dette 
i motsetning til et tverrsektorielt samarbeid der løsnin-
ger, ideer og ressurser i større grad løses på tvers av 
de tradisjonelle sektorene. Eksempler på slike sektorer 
i samfunnet kan være: veg, jernbane, forsvar, kraftfor-
syning, landbruk, helse eller miljø. Eierskapet til kunn-
skap og forvaltningsmål og dermed muligheten for 
samarbeid på tvers av de tradisjonelle sektorene er sær-
lig viktig når det gjelder villrein og kommer av at det 
er så mange ulike og til dels motstridende samfunnsin-
teresser som til sammen påvirker villreinens leveområ-
der. I utformingen av villreinprosjektene i Snøhetta og 
i Rondane har vi lagt særlig vekt på brukermedvirknin-
gen. Konkret har vi blant annet brukt et dialogseminar 
der vi med hjelp av ei bredt sammensatt gruppe av bru-
kere utvikla innholdet for prosjektet i Snøhetta. Flere av 
de som var med på dialogseminaret har etter hvert blitt 
økonomiske bidragsytere i prosjektet og har sine  repre-
sentanter i styringsgruppa som ledes av Odd Erik Mar-
tinsen fra Forsvarsbygg. Vi har derfor i samarbeid med 
villreinutvalga og villreinnemdene utvikla tilsvarende 
prosjektplaner for Rondane og Knutshø. Det ble radio-
merka dyr i disse områdene i mars 2010. Mangfoldet 
av representanter i styringsgruppa er et godt eksempel 
på et tverrsektorielt engasjement for villrein, både på 
Snøhetta og i tilsvarende prosjekt som kjøres i Setes-
dalsheiene og på Hardangervidda og i Nordfjella.

Tre fagdeler
Forskningsprosjektet i Snøhetta er et tverrfaglig pro-
sjekt som skal besvare problemstillinger både av bio-
logisk og samfunnsmessig karakter. Målsetningen om 
et tverrfaglig prosjekt stiller betydelige krav til oss 
på forskningssida som skal sørge for at prosjektet blir 
gjennomført etter intensjonen og at forskningsarbeidet 
til slutt gir resultater på samtlige fagområder. Av prak-
tiske hensyn har vi delt inn prosjektet i tre fagdeler og 
en administrativ del. De tre fagdelene dekker henholds-
vis villreinens bruk og tilpasning til Snøhettaområdet, 
ferdselsregistreringer og brukerundersøkelser og en 
samfunnsfaglig del som fokuserer på begrensninger og 
framtidige bruks-, opplevelses- og næringsmuligheter 
i Snøhettaområdet. Forskningsarbeidet er et samarbeid 
mellom NINA og Senter for Bygdeforskning.
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gen i skrivende stund har vart i ett år så 
har vi allerede samla inn betydelig da-
tamengder som viser flere interessante 
trekk ved reinens bruk av disse fjellom-
rådene.

Prosjektet i Snøhetta er nå inne i en 
driftsfase, i praksis betyr det at vi i det 
kommende året vil ha størst fokus på 
å samle inn nye datasett. I Snøhetta er 
prosjektet etablert og i godt gjenge. I 
Rondane og Knutshø gjenstår det fort-
satt en del arbeid, både med å bestemme 
forskningstema og avklare finansierin-

For å nå målsetningene med prosjek-
tet har vi også behov for å samle inn 
andre data; biologiske data og data på 
menneskelig aktivitet. Vi har et særlig 
behov for å samle inn data som beskri-
ver menneskelig ferdsel i fjellet. Vi har 
derfor vektlagt ferdselsregistreringer og 
undersøkelser som skal kartlegge bru-
ken av fjellet. Ferdselsregistreringene er 
basert på tre ulike registreringsmetoder 
som til sammen er forventa å gi et godt 
bilde av ferdselen. Så langt har vi i størst 
grad fått prøvd ut elektroniske tellere 
som registrer ferdselen langs de viktig-
ste innfartsportene til området. I tillegg 
til disse har vi brukt sjølregistrerings-
kasser der brukerne også kan gi viktig 
informasjon om seg selv, formålet med 
turen osv. I tillegg til disse etablerte me-
todene vil det bli fortatt en del studier i 
felt som har til hensikt å dokumentere 
ferdsel utenom det etablerte løypenettet 
samtidig som vi vil kontrollere registre-
ringene som gjøres med ferdseltellerne 
og sjølregistreringskassene. Så langt er 
erfaringene med utstyret og registre-
ringsarbeidet gode og vi har lyktes med 
å samle inn gode data både i Snøhetta 
og i Rondane. Prosjektet er nå inne i en 
drifts- og datainnsamlingsperiode. I den 
biofaglige delen av prosjektet er det et 
mål å foreta en grunnleggende kartleg-
ging av reinens bruk av Snøhettaområ-
det. 

Vi radiomerka derfor i alt 13 reinsim-
ler – 9 i Snøhetta Øst og 4 i Snøhetta 
Vest med GPS-/GSM-sendere i mars 
2009. I tillegg til dette merka vi tre sim-
ler og tre bukker i vinter slik at det nå 
til sammen er 17 radiomerka reinsdyr i 
Snøhetta etter at to av simlene som blei 
merka i 2009, ikke har sendt posisjoner 
på lang tid. Ei av disse har nok omkom-
met, mens den andre vet vi foreløpig 
ikke mer om. I Rondane har vi nå 14 dyr 
som er merket (7 i sør og 7 i nord). Vi 
har også merka 6 simler i Knutshø slik 
at vi nå har totalt 37 sendere i
Dovre–Rondane regionen. GPS-sender-
ne er programmert til normalt å sende 
en posisjon hver 3. time. Ved behov for 
mer intensive data kan de fjernprogram-
meres til å levere posisjoner med langt 
hyppigere intervaller (f.eks. hvert 15. 
eller 5. min). I tråd med ambisjonen om 
åpenhet og brukermedvirkning legges 
alle data åpent ut på www.dyreposisjo-
ner.no med 14 dagers tidsforsinkelse, 
men med unntak for kalvingsperioden 
og jaktperioden da systemet er stengt 
for innsyn. På tross av at datainnsamlin-

gen av arbeidet. Lykkes vi med dette, 
er planen at vi skal ha etablert styrings-
grupper bestående av de viktigste bru-
kerinteressene også her i løpet av 2010.

Vi kommer til å legge ut jevnlig med 
informasjon fra prosjektet på
www.villrein.no. I tillegg vil det bli 
holdt flere lokale informasjonsmøter, 
personlig har jeg et håp om at det blir 
anledning til kringle og kaffe på Ronda-
heim flere ganger.

Pilot Ulf Grinde (55) fra Jämtlands Flyg AB har 19 900 loggførte timer med helikopter og 
8000 timer med småfly. Den svenske piloten har vært med på merking av 900 bjørner, 100 
ulver og et stort antall jerv og gaupe. I tillegg kommer all villreinen og et stort antall med 
elg. Han er en meget ettertraktet helikopterpilot. Foto: Arne Nyaas

Berørte parter orienteres i et møte på Hjerkinn noen uker før merkestarten i Snøhetta. 
Foto: Arne Nyaas
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Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu:

Steinbu, laboratorium og kartlegging
Av Norsk Villreinsenter Sør

En viktig hovedoppgave for NVS er 
å drive formidling og veiledning. I 
2009 møtte vi ca. 2500 personer i 
slike sammenhenger, gjennom en 
mobil utstilling, undervisningsopp-
legg tilpasset ulike grupper og sko-
leklasser, kulturminnevandringer 
og faglig opplegg ved DNT hytte. 
Jaktkurset ”Villreinjakt - fra pil og 
bue til kuler og krutt”, som er be-
regnet for ungdom i alderen 15-18 
år, har hatt veldig engasjerte delta-
kere og fått gode tilbakemeldinger.

Da villreinsenteret fikk ”krisepakke- 
midler” i 2009 bestemte vi oss for å 
bruke disse på et eget lite samlings- og 
undervisningsbygg kalt Steinbua samt 
til et nytt (undervisnings)laboratorium 
som nå er under planlegging i det delvis 
nye utstillingsbygget til Hardangervid-
dasenteret AS på Skinnarbu. 

Steinbua, bygget etter modell av 
gamle steinbuer på Hardangervidda, 
er snart ferdig og klar til bruk. Bygget, 
med sitt mobile ildsted, vil bli brukt i 
undervisnings- og veiledningsarbeid 
overfor elever og studenter. Andre grup-
per vil også få glede av atmosfæren mel-
lom de murte steinveggene.  Vi arbeider 
også med tilrettelegging og bruk av ute-
områdene rundt Skinnarbu, bl.a. med en 
natursti. Dette vil bli ferdig i 2010.

Den nye villreinutstillingen i nasjo-
nalparksenteret på Skinnarbu er fullfi-
nansiert, planlagt og byggearbeidene 
igangsettes i 2010. Villreinsenteret bi-
står Hardangerviddasenteret AS økono-
misk og faglig i planleggingen av den 
nye villreinattraksjonen som ventes 
ferdig i 2011. Den viktigste oppgaven 
for villreinsenteret er nå arbeidet med et 
faglig manus for utstillingen og å eta-
blere et nytt laboratorium i senteret som 
kan brukes i undervisnings-, veiled-
nings- og forskningssammenheng. For 
eksempel innebærer samarbeidsavtalen 
villreinsenteret undertegnet i 2009 med 
Universitetet for Miljø- og bioviten-
skap, at vi har feltkurs og forskningsar-
beid lagt til senteret.

Det er en løpende oppgave for vill-
reinsenteret å arbeide mot forvaltnings- 

og brukergrupper som villreinnemnder, 
– utvalg og kommuner med villreina-
real. Særlig viktig er det å gjøre villrein-
områdene mer kjent for, og komme i 
inngrep med, arealplanleggere, både på 
kommune- og fylkesnivå. Derfor bruker 
villreinsenteret mer tid på å dokumen-
tere og tilpasse faglig kunnskap. En 
systematisk serie for rapporter, notater 
og fakta-ark er derfor etablert. Disse er 
allment tilgjengelige på vår hjemmeside 
www.villrein.no. 

Den pågående prosessen med regio-
nale planer for de nasjonale villreinom-
rådene er en annen arena av stor be-
tydning. Her har vi en viktig oppgave 
med å kartfeste de biologiske leveom-
rådene med tilhørende funksjonsom-
råder (beite- og kalvingsområder, samt 
trekkdata). Norsk Villreinsenter Sør 

har hatt ansvaret for gjennomføring av 
disse prosjektene for Hardangervidda 
og Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene og 
Setesdal Austhei. Vi står nå foran opp-
start i Nordfjella. Poenget med disse 
kartleggingsprosjektene er å bidra med 
villreinfaglige grunnlagsdata til bruk i 
planprosessene, samt å oppdatere Na-
turbasen/Villreinklienten. Prosjektene 
kombinerer bruk av stedfestede data 
(GPS, SNO og tellingsdata) og intervju-
baserte data. Lokal forankring har fokus 
i prosjektene.

Bildene sett fra toppen og ned: ”Villrein-
jakt - fra pil og bue til kuler og krutt”, samt 
flåing. Steinbua fra utsiden og innvendig, 
under bygging. Foto: Anders Mossing, 
fagkonsulent og Brita Homleid Lohne, na-
turveileder i Statens naturoppsyn (SNO).
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Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn:

Skaper omtale før fundamentering

Bygget på toppen av Tverrfjellet vil ha 
en ramme av stål med trekjerne. Rommet 
skal ha plass til cirka 30 personer, og vil 
bli brukt i naturveiledningen. Bildet under 
viser utsikten fra tomta. Illustrasjon: 
Snøhetta AS

Tegning som viser den planlagte fangstminneparken i Villreinsenterets umiddelbare nærhet. 
Skisse: Marit Sørumgård

Villreinsenteret på Hjerkinn skal 
bygge et nytt bygg på Tverrfjellet. 
Et bygg som har skapt medieomtale 
allerede før fundamentet er påbe-
gynt, og utviklingen av senteret 
fortsetter. 

Dovre er viden kjent for så vel planteliv, 
rypeforskning som villrein og moskus. 
Det er denne siste karen som kanskje er 
den største attraksjonen for de mange 
tusen reisende til området. Daglig reiser 
mange ut på tur med moskusguidene i 
området. 

Attraksjon
På Tverrfjellet, der Forsvaret har hatt 
observasjonspunkt i forbindelse med 
skytefeltet, skal det settes opp et bygg 
med utsikt mot Snøhetta. Valget av ar-
kitektkontoret Snøhetta har medført en 
del medieomtale, og det blir et bygg 
som skiller seg fra ei klassisk hytte el-
ler fjellbu. Bygget er blant annet ment 
brukt i naturveiledningen, og skal gi 
”utsikt til innsikt”, slik arbeidstittelen 
var under utviklingen av bygget. 

Villreinsenteret har tenkt seg godt 
om, og tanken er å legge til rette for 
aktivitet i randsonen til villreinens le-
veområde. Fra Tverrfjellet kan en dekke 
de flestes behov; en liten gåtur på 1,5 
km i lett stigende terreng, kikkert i 
bygget som gir observasjonsmulighe-
ter og et mål om å redusere ferdselen i 
villreinens leveområde.  I tillegg er det 
kjensgjerningen at mange skal ut å se på 
moskus. De kan kanskje få sett de fra 
Tverrfjellet, på sikker avstand og i kik-
kert. Gangstien fra en fremtidig parke-
ringsplass er under opparbeiding og vil 
være ferdig i løpet av sommeren 2010.

Videre utvikling?
Men det stopper ikke med bygg på 
Tverrfjellet. Nå arbeides det både med 
etablering av sanitærbygg, parkerings-
plass og informasjons-punkt ved starten 
av gangstien til Tverrfjellet. I tillegg 
begynner arbeidet nede ved villreinsen-
teret. Der skal det etableres en sti som 
omhandler fangstminnene i et vidt spek-

ter. Natur og kultur henger tett sammen, 
og det er vanskelig å formidle det ene 
uten det andre. Kulturminner fra fangs-
taktivitet i høyfjells-Norge er viktig for 
å vise de lange linjene som mennesket 
har i fjellet. Stien legges i villreinsen-
teret nærområde, og vil bli opparbeidet 
i etapper. En foreløpig skisse ble utar-
beidet i forbindelse med forprosjektet til 
villreinsenterets utvikling. Som skissen 
viser vil det bli lagt opp til ulike fangst-
former langs stien. Hvordan det ende-
lige resultatet blir, vil bare tiden vise.

Av Norsk Villreinsenter Nord
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Som kjent er villreinens tilpasning 
til naturgrunnlaget basert på at 
den kan utnytte store arealer, gjøre 
sesongvandringer og utnytte de op-
timale beitene der de finnes til en 
hver tid. Kunnskapen om hvilke 
områder den faktisk bruker på års-
basis, ligger hovedsakelig i kom-
munale viltkart, ulike registrerin-
ger, tellinger og andre opplysninger 
fra villreinutvalg, oppsynspersonell 
og forskning. Digitale, stedfestede 
data på flokkstørrelse, -sammen-
setning og adferd samles nå for å 
supplere dataene i viltkartenes vill-
reindel.  Både gamle og nye data-
sett blir dermed sikret for ettertida 
med nye digitale verktøy.
Bakgrunnen for SNO sitt oppdrag på 

villreinregistreringer er Miljøvern-
departementets ønske om å styrke inn-
satsen for å kartlegge villreinens områ-
debruk i Norge (St. meld nr. 21 (2004-
2005)), blant annet med grunnlag i 
rapporten Villrein & Samfunn, fra 2004. 
Oppdraget til SNO er gitt av Direktora-
tet for naturforvaltning, som ber SNO 
om å ha ”økt fokus på registrering og 
dokumentasjon av villreinens arealbruk 
og skaffe kvalitetssikra villreindata for 
bruk i regionale planprosesser for de 
nasjonale villreinområdene”. SNO sitt 
villreinteam har fordelt midler til dette 
arbeidet siden 2007, primært til de na-
sjonale villreinområdene og arbeidet 
omfatter feltregistreringer i regi av opp-
synspersonell, rettighetshavere, fly-
registreringer og innhenting av histo-
riske data.

I Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonal-
park er villreinen en viktig del av verne-
formålet og villreinregistreringer inngår 
i det såkalte ”overvåkingsprosjektet” 

som Dovrefjellrådet har iverksatt for å 
følge utviklingen i verneområdet. Norsk 
institutt for naturforskning har utredet 
metodikk for en slik overvåking (NINA 
Rapport 188) og SNO har fått ansvaret 
for den praktiske innsamlingen av felt-
data i prosjektet. 

Hva er ”sett rein”, eller posisjonsplott 
på rein?
Villreinens områdebruk må sees i et 
langt perspektiv og den skisserte meto-
den tar utgangspunkt i dette. Endringer 
i beiteforhold, inngrep og stammestør-
relse er faktorer som en slik metode må 

Statens naturoppsyn (SNO) har fått nye oppdrag i villreinarbeidet:

“Sett rein” - et nytt verktøy

Av Arne J. Mortensen, Statens 
naturoppsyn (SNO) og Raymond
Sørensen, Norsk Villreinsenter Nord

I prosjektet er det så langt samlet cirka 
2100 posisjons-plott i Snøhetta, og datainn-
samlingen foregår kontinuerlig. Etter hvert 
kan materialet gi meningsfull informasjon 
om reinens områdebruk til ulike årstider 
og tidsperioder. Kart: Raymond Sørensen, 
Norsk  Villreinsenter Nord
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Status
Det er samlet punktregistreringer et-
ter ”sett-rein”-metoden i enkelte vill-
reinområder siden 2005, men det var 
først fra 2006 at arbeidet fikk et visst 
omfang. Nå prøves metoden ut i større 
målestokk i Ottadalen, Knutshø, Ron-
dane, Snøhetta og Forollhogna og mål-
settingen er at registreringer etter ”sett 
rein”-metoden etableres som en fast ru-
tine i flest mulig av landets villreinom-
råder. Så langt er innsamlede data lagret 
lokalt, men arbeidet med å etablere en 
nettbasert plattform for innlegging og 
en tilsvarende innsynsløsning er i gang. 
NINA-naturdata har i oppdrag fra DN 
å utvikle database og innsynsløsning, 
som planlegges lagt til hjorteviltregiste-
ret. Det vil være naturlig at lokale ret-
tighetshavere, tjenesteytere til SNO og 
andre som kan levere pålitelige data, gis 
tilgang. Innleggingsmodulen skal være 
enkel og ha mulighet for kartbasert inn-
legging. Innsynsløsningen vil bli bygd 
opp på tilsvarende måte, som en kartba-
sert og søkbar modul.

Historiske data
Stedfestede registreringer av villrein 
er ingen ny metodikk, men det nye er 
at dataene nå blir samlet på en digital 
form som gjør det mulig å ta i bruk nye 
verktøy. Med GIS (geografiske infor-
masjonssystemer) kan en analysere og 
visualisere kunnskapen på en helt annen 
måte enn tidligere. En sentral database 
med spørrefunksjon gir muligheter til 
å gjøre utvalg fra basen, f eks om en 
ønsker å se dataene kommunevis, for 

enkelte år eller perioder, for enkelte ka-
tegorier dyr eller flokkstørrelser.

”Sett-rein” gir også muligheter til å 
legge inn historiske data fra gamle felt-
dagbøker der en har sted- og tidfesting 
av observasjoner. I teorien kan dette 
gjøres så langt bakover en finner for-
målstjenelige data. Det vil i stor grad 
være oppsynspersonell som er primære 
kilder her, men også andre, f. eks.
enkeltpersoner med spesiell interesse 
eller som har fartet mye i villreinom-
rådene, eksempelvis grunneiere/rettig-
hetshavere, turistverter, damvoktere, 
gjetere og så videre.

En ”sett rein” database vil først gi 
meningsfylte data når en har data fra 
et visst antall år og observatører. Med 
økende datamengde så vil nytten og sik-
kerheten i datasettet øke, fordi basen  får 
større bredde i tid og rom. Per 2010 er 
det samlet ca. 2000 plott fra Snøhetta og 
vel 6000 plott fra Rondane (hovedsake-
lig gjennom arbeidet med revisjon av 
fylkesdelplan for Rondane), mens det 
er noe mindre volum fra de andre om-
rådene.

Innholdet i basen vil i medhold av 
miljøinformasjonsloven være offentlig 
tilgjengelig. Det vil bli mulig for alle å 
bruke basen til å produsere egendefiner-
te kart som bygger på korte eller lange 
tidsserier, bestemte årstider, bestemte 
kategorier dyr osv. Databasen vil opp-
dateres kontinuerlig og den vil på sikt 
gi et bilde på det kanskje mest sentrale 
trekket i villreinens økologi: En noma-
disk og fluktuerende områdebruk, hvor 
de lange tidslinjene er sentrale.  

fange opp og utgangspunktet har vært 
å skissere en enkel, billig og langsiktig 
metode hvor både lokale og sentrale 
aktører kan bidra med data – og nyttig-
gjøre seg innsamlede data.

”Sett rein” er i prinsippet bare re-
gistrering av tid, sted, flokkstørrelse, 
eventuell struktur, og opplysninger om 
atferd (beiting, bevegelse, trekk osv) 
hos dyra. Det er volumet av registre-
ringer og langsiktigheten som er denne 
metoden sin styrke, samt at den er re-
lativt lite arbeidskrevende, blant annet 
fordi registreringene ofte er bifangst 
ved annen virksomhet (oppsynstjeneste, 
skjøtsel, transport osv). Det kan selvføl-
gelig innvendes at det finnes områder 
hvor observatører sjelden ferdes, altså 
at det kan bli ”hull” i materialet (eller: 
”enhver observasjon er avhengig av ob-
servatøren”).  Imidlertid er mulighetene 
gode for å tette disse ”hullene”. I vin-
tersesongen kan feltmannskapene, med 
en relativt liten ekstrainnsats, sjekke ut 
store arealer med teleskop og lokalisere 
flokker og sleper, selv på mange kilo-
meters avstand.  

Det kan også være aktuelt med en 
systematisk innsamling av data, for 
eksempel ved bruk av småfly. Et opp-
legg med dette siktemålet prøves nå ut 
i Dovrefjell-Sunndalsfjella. En ønsker 
på denne måten å få mer erfaring med 
bruk av småfly i et helhetlig oppsyn og 
utføre flere typer registreringer samti-
dig, både viltregistreringer, oppsyn med 
motorferdsel, fysiske inngrep, ulovlig 
bygging osv. 

Foto:  Arne J. Mortensen, Statens naturoppsyn (SNO)
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Statens naturoppsyn sitt “villrein-team”

Statens naturoppsyn (SNO) har 
opprettet et eget ”villrein-team”, 
som består av fem personer fra lo-
kalt SNO. Her forklarer villrein-
teamet hvorfor, og hva teamet er 
tillagt av oppgaver.

Villrein er en nasjonal ansvarsart som 
Statens naturoppsyn (SNO) skal ha 
et særlig ansvar for. I dette oppdraget 
samarbeider SNO med rettighetshavere, 
villreinutvalg/-lag, politiet og lokale 
tjenesteytere. For å styrke det faglige 
utviklingsarbeidet på villrein har SNO 
opprettet et eget villreinteam, som skal 
være en særskilt kompetansegruppe for 
SNO’s ledelse og sentraladministrasjon, 
men også drive utadrettet virksomhet. 

SNO sine oppgaver på villrein kan 
deles inn i hovedtemaene oppsyn i for-
bindelse med jakt, veiledning og infor-
masjon, registrering og dokumentasjon. 
SNO gir hvert år nasjonale føringer for 
oppsynet med villreinjakta, og følgende 
oppgaver er særlig vektlagt:

○ Oppsyn, veiledning og informa-
sjon, som betyr oppsyn til stede i ter-
renget.

○ Kontroll med viltlovens regler om 
human og sikker jakt og om ettersøks-
plikt.

○ Helhetlig oppsyn med lokale prio-
riteringer, for eksempel kontroll med 
motorferdsel i utmark og kontroll med 
verneforskrifter der jakta skjer i verne-
områder.

Gjennom oppsynsarbeidet er det vik-
tig å kunne dokumentere at jakta blir ut-
ført på en human og sikker måte, jamfør 
viltlovens regler. Videre er det viktig at 
oppsynet opptrer og reagerer mest mu-
lig likt på jaktutøvelsen. I tillegg til de 
nasjonale føringene blir det arbeidet 
med dette på kurs og samlinger for opp-
synet, gjennom informasjonsmateriell 
og gjennom deltakelse og samarbeid i 
oppsynsarbeidet i felt. I dette arbeidet 
prioriteres de Nasjonale villreinområ-
dene.

I de fleste større verneområdene i 
Sør-Norge er villreinen et viktig verne-
formål. Dette, i tillegg til at villreinen 
er en nasjonal ansvarsart, gir en særlig 
plikt til å informere om villrein slik at 
flere får kunnskap om arten. SNO bidrar 
i dette arbeidet gjennom egne arran-

gement, deltakelse i kurs- og informa-
sjonsopplegg og gjennom utarbeidelse 
av infomateriell. SNO har i dag to na-
turveiledere ved Norsk Villreinsente-
ret Nord på Hjerkinn og to naturveile-
dere ved Norsk Villreinsenteret Sør på 
Skinnarbu som har et særlig ansvar for 
informasjon om villrein. I tillegg kom-
mer villreinteamets arbeid, ut fra føl-
gende mandat: 

SNO sitt villreinteam skal: 
○ Ta initiativ til intern kompetanse-

bygging og bistå overfor kolleger i SNO 
lokalt i faglige spørsmål.

○ Gi bidrag til policyutvikling innen-
for fagområdet, bistå i utarbeiding av 

På oppdrag i villreinfjellet. Foto: Arne J. 
Mortensen, Statens naturoppsyn (SNO)

faglige styringsdokumenter og informa-
sjonsmateriell, og delta i relevante utvi-
klingsprosesser. 

○ Bidra til å utvikle samarbeidet med 
andre relevante aktører, bidra til å utvi-
kle enhetlig skjønnsutøvelse og priori-
teringer i villreinoppsynet og bidra til å 
øke befolkningens kunnskap om villrein 
gjennom veiledning og informasjon.

SNO sitt villreinteam består av fem 
personer fra lokalt SNO, som rappor-
terer til seksjonsleder for nasjonal-
parkseksjon sør. 

Av Statens naturoppsyn (SNO)
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Kjøkken-
kroken:
Tekst, foto og oppskrift er hentet fra 
www. matprat.no

Nordmenn har de siste årene vært på en enestående oppda-
gelsesferd i retter og råvarer fra hele verden. Vi har utviklet 
oss til å bli en nysgjerrig, matglad og multikulturell nasjon. 
I hele dette mangfoldet av mat og matopplevelser har 
reinsdyrkjøtt en naturlig plass. Reinsdyrkjøtt er blant vår 
tids mest eksotiske kjøttslag. Dette er ren og naturlig luk-
sus fra norske fjellvidder. Reinsdyrkjøtt kan sees på som 
noe av det mest eksklusive og spennende kjøttet Norge kan 
by på.

Hva er det egentlig som har gjort reinsdyrkjøttet så be-
rømt? Det er den unike og milde viltsmaken. Årsaken til 
den gode smaken er helt naturlig, nemlig den ville naturen 
med milelange beitemarker fylt av mange typer lav, urter 
og lyng.

Sett reinsdyrkjøtt på menyen og se frem til smaksopplevel-
ser av det sjeldne. 

Stek: 
Du kan lage mye godt av reinsdyrkjøtt, stek er et eksem-
pel. En reinsdyrstek på 1,5 kg stekes på 125° C i ca. 2 
timer. Når steketermometeret viser 70° C er steken rosa.  
Ved siden av kan du servere akkurat det du har lyst på. 
 

Filet: 
Kanskje du heller ønsker å gi deg i kast med den edleste 
biten av dem alle - reinsdyrfileten?

Dette er virkelig snaddermat, og selv om det virker impo-
nerende på dine gjester, er dette ganske enkelt.

Biff: 
En real biffmiddag trenger ikke inkludere hverken fløte-
gratinerte poteter eller bearnaisesaus, ei heller en oksebiff. 
Har du ikke smakt reinbiff, har du en god opplevelse som 
venter.

Uansett hva du velger: Bedre råvare skal du lete lenge 
etter!

Som det meste annet viltkjøtt hører det gjerne med en skik-
kelig god saus, gjerne en vilt- eller rødvinssaus. Tilbehøret 
ellers kan også gjerne smake av fjell eller vidde. Både tyt-
tebær, einebær og sopp føles helt riktig til reinsdyrstek. 

www. matprat.no ble i 2009 kåret til et netttsted i tre-stjerners-
klassen av ABC Startsiden. Klassifiseringen er avgjort fortjent,  
både navigerings- og innholdsmessig. Den som søker etter opp-
skrifter på reinsdyrkjøtt, får tilslag på hele 19 supre oppskrifter. 
Forsøk du også!

Reinsdyrkjøtt - eksotisk og vilt!
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Prosjekt ”Registrering av villreinen 
sin områdebruk i Tjønnseterfjellet 
- Gråhø, Nord-Fron og Sør-Fron 
kommuner 2007-2009”.

Tjønnseterfjellet-Gråhø er kategorisert 
som et ”observasjonsområde” i gjelden-
de fylkesdelplan for Rondane (FDR). Et 
observasjonsområde har enten en viss 
funksjon for villreinen i dag, eller de 
representerer områder der kunnskapen 
om villreinen sin områdebruk er man-
gelfull. I henhold til handlingsdelen i 
FDR har kommunene og villreinnemn-
dene ansvaret for registrering av villrei-
nen sin områdebruk i observasjonsom-
rådene. Prosjektet var derfor en direkte 
oppfølging av FDR sin handlingsdel, 
der målet var å kartlegge villreinen sin 
områdebruk nærmere for bruk i videre 
arealplanlegging, forvaltning og vurde-
ring av ferdsel. FDR er dessuten nå til 
revisjon, og prosjektet var derfor viktig 
i denne sammenheng også.

Viktig habitat for villreinen
Tjønnseterfjellet-Gråhø er en randsone 
som utgjør viktige habitat for reinen i 
Rondane. Det ble lagt opp en plan for 
observasjonsprogrammet der en fra 
faste punkt og utvalgte traseer skulle 
avsøke terrenget ved hjelp av kikkert og 
teleskop. Flere lokale jegere og naturin-
teresserte har bidratt med observasjoner 
i tillegg til det registreringsarbeidet som 
Sel fjellstyre har utført. Så langt som 
råd skulle prosjektet skaffe oversikt 
over flokkene sin lokalisering, antall og 
struktur (kjønns- og aldersfordeling).

Som supplement til pågående pro-
sjekt med data fra GPS-merka simler i 
Rondane er det viktig med slike kartfes-
ta observasjoner av bukkeflokker, da det 
ikke er merka bukker i GPS-prosjektet. 
På den måten vil man få noen holde-
punkt om hvordan bukkeflokkene utnyt-
ter slike områder i forhold til simlene.

Mange observasjoner, mest bukk                                                                      
Totalt ble det observert 101 reinsflok-

ker og sportegn etter 12 flokker på 197 
observasjonsturer i hele perioden. Det 
var stor variasjon på antall observerte 
dyr/år i perioden. Den største flokken 
bestod av 63 bukker, gjennomsnittet var 
10. Hovedtyngden av alle observasjo-
nene ble gjort om våren og på forsom-
meren. Denne reinen trekker i april ut 
fra de sentrale områdene i Rondane, og 
er observert i Tjønnseterfjellet-Gråhø 
fram til begynnelsen av september. Det 
er så langt ikke observert rein i områ-
det om vinteren. Nesten alle observerte 
flokker bestod av bukk, bare to flokker 
ble bestemt til ”blandingsflokker” og en 
var ubestemt.

Resultatene viser at hele Tjønnseter-
fjellet-Gråhø i større eller mindre grad 
blir nyttet av rein, mest bukk. Det ser ut 
som området Nåsåberget - Gravdalsfjel-
let - Rundkollen - Brattfjellet samt Ves-
lefjellet, var de mest sentrale områdene. 
I tillegg nyttet reinen områder nede i 
skogen ved f. eks Tjønnsetra. Det var 
også en del beiting inne på ulike kveer i 
vårsesongen.

Registrerte fangstgroper
En har i prosjektperioden 2007-2009 
også registrert kjente fangstgroper i 
Tjønnseterfjellet-Gråhø. Det er regis-
trert fire i Framre Fiskedalen og fire i 

Tjønnseterfjellet-Gråhø i Rondane:

Et viktig observasjonsområde
Av Morten Liebe, sekretær i Villrein-
nemnda for Rondane og Sølnkletten, 
og Geir Johan Groven, skogbrukssjef i 
Nord-Fron kommune

Figur 1. Rondane villreinområde med ulike funksjonsområder. Kartet viser også lokali-
seringen av Tjønnseterfjellet. Kilde: NINA-rapport 558 (Jordhøy m.fl.). Kart: Raymond 
Sørensen, Norsk Villreinsenter Nord.
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Figur 2. Lokaliteter for observerte reinsflokker i Tjønnseterfjellet-Gråhø i 2009 (grønne 
punkt), 2008 (blå punkt) og 2007 (røde punkt). Svarte/grå punkt markerer registrerte 
fangstgroper i området. Skraverte, grå felt viser trekkområder mellom Tjønnseterfjellet-
Gråhø og sentralområdet i Rondane. Kilde: NINA-rapport 558 (Jordhøy m.fl. 2008) 
Kart: Raymond Sørensen, Norsk Villreinsenter Nord.

Gravdalsmunningen, samt en grop ved 
Skarven og to ved Fjelltjønn. I tilgren-
sede områder har en kartlagt fangstgro-
panlegg langs Store-Ula og fangstruse 
på Bløyvangen. Anleggene viser at det 
har vært stor trafikk av rein i disse om-
rådene i tidligere tider. Det er viktig å 
se reinen sin bruk av leveområdene over 
lang tid, da den er svært dynamisk og 
veksler i takt med ulike påvirkninger 
- både naturgitte og menneskeskapte. 
Mer data fra dette observasjonsområdet 
vil derfor kunne gi mer kunnskap om 
dynamikk og flokkene sin områdebruk 
generelt. En videre oppfølging av pro-
sjektet er nå til vurdering.

Bredt samarbeid
Prosjektet var et samarbeid mellom 
Oppland Fylkeskommune, Fylkesman-
nen i Oppland, Villreinnemnda for Ron-
dane-Sølnkletten, Villreinutvalget for 
Rondane Nord, Nord-Fron kommune, 
Sør-Fron kommune, Sødorp grunnei-
erlag, Kvam grunneierlag og Vulufjell 
fjellstyre. 

Prosjektgruppen har bestått av pro-
sjektkoordinator Geir Johan Groven 
(Nord-Fron kommune), Anna Bilstad 
(Sør-Fron kommune), Morten Liebe 
(Villreinnemnda for Rondane-Sølnklet-
ten), Per Erik Sannes og Trond Toldnes 
(Villreinutvalget for Rondane Nord) og 
Per Jordhøy (NINA). 

For mer informasjon om prosjek-
tet: Jordhøy, P. 2010. NINA-rapport 
558.

Bildet under: Rein på Kvarvet i juni 2007. 
Foto: Geir Haverstad.
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Foto-rapport fra Hardangervidda
Leidulf Vaagen fra Rauland var en  
ivrig villreinjeger i tidligere år. Nå 
står geværet i våpenskapet. I stedet 
bruker Leidulf fotoapparatet flit-
tig, og her er hans rapport fra åtte 
dager på Vidda våren 2009. Leidulf 
skriver på dialekt. Kos dere med 
bildene og med teksten.

”Årets store høgdepunkt nærma seg, 
kalvinga. Va klar ivi att dyre ha kome 
langt søraust i Vinje, men rekna med att 
dei drog litt lengre vestivi når kalvinga 
nærma seg. Har i mange år vore ein tur 
om våren og fenge med meg denne opp-
levinga, men måtte då i området Litlos 
og vestivi. Dei seinste åri heve kalvinga 
drege seg lengre sudaustivi.

 Den 13. mai i fjor drog eg inn Bit-
dalstangen og vidare inn te Rauland 
statsallmening, men såg berre spreidde 
dyr i området. Drog vidare ut i Tange-
fjøll- og Vonskin-området,  då auka det 
på med dyr, ein god del simle med kalv. 
Då eg kom ut i Eggeskard- og Geir-

skard-området, va det så det myldra av 
dyr. Dette området er mellom Bitdalen 
og Møsvatn. Dyre va heilt nede i bjør-
keliane. Hadde mange fine dagar i om-
rådet, såg mange simlur fekk kalven sin 
her. På dei te saman  åtte dagane eg var 
der, såg eg ørn dagleg, men ikkje angrep 
av noko slag. Men ravnen såg eg gjekk 
te angrep på ein kalv. Simla jaga vekk 
to-tre ravnar. Medan ho gjorde det, var 
andre ravnar og angreip kalven. Men 
detta er naturen sin gang, og ein del kalv 
må bøte med livet.

Det va veldig godt beite her i midten 
av mai, så det va nok ein god start fe 
kalvane. Dyre va her i område heilt te 
midten av juni, så det tyder att her va 
roleg og bra beite. Våren 2009 blir nok 
spesiell, det heve ikkje vore så my-
kje dyr som heve kalva her på mange 
år. Kvifor dyre bytter kalvingsområde, 
har ikkje eg svar på. Dyr med peileut-
styr kan kanskje gjeva eit svar. Viktig 
att detta prosjektet held fram, meiner 
eg. Mange heve meiningar og svar på 
forvalting av dyre på Hardangervidda. 

Om ein heve farta alle så mykje i vill-
reinens rike og sett mykje, trur eg at me 
må forholde oss te dei som driv med de 
te dagleg. Har vore ein ivrig dyrejeger 
i alle år, men seinste åra likar eg meir 
å fylgje med på dyre te forskjelige års-
tider. Er spent kor kalvinga skjer te vå-
ren.”

Leidulf Vaagen
Rauland

Bildet over: Kalv i Himmelsynetten, med 
Møsvatn og Gausta-toppen bak.
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Bildene:
1. Flokk ved Vonskinn
2. Bra beite i dette området.
3. Flokk med ein del kalv.
4. Simle med kalv
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Meir eller mindre faste reinstrekk 
finn ein over alt på Hardanger-
vidda. Mange er framleis i bruk 
av grådyra, medan nokre har gått 
meir ut av bruk på grunn av uro-
ing og inngrep frå menneske. Til 
sistnemnte høyrer to interessante 
døme som vi skal sjå nærare på i 
denne artikkelen.  Det eine i Uste-
dalen på Nordvestvidda og den an-
dre ved Sønstevatn på Austvidda.

Ustedalen
”Hæromkring er og har det vært 
det bedste Strøg for Jagt paa Rensdyr
paa hele Hardangervidden, da Dyrene 
paa sine Vandringer mellom Filefjælde-
ne og Hardanger- og Telemarksfjælde-
ne, næsten bestandig kommer her forbi” 
(Skildring av Sumtangen, Haukenæs 1884)

I grenseområdene mellom Nordfjella og 
Hardangervidda finns det eit stort mang-
fald av spor etter den gamle reinsfangst-
kulturen. Mest kjent er vel Sumtangen 
aust for Hardangerjøkelen, men også i 
Ustedalen vitnar dei historiske spora om 
ein omfattande fangst av grådyra. I til-
legg til fangstsystem like aust for Uste-
vatnet, samt i sunda mellom vatna vest-
over i vassdraget, vart det funne eit stort 
tal fangstrelaterte steinalderbuplassar i 
området i 1960 (figur 1) (Indrelid 2009). 
Slike data i kombinasjon med nyare 

GPS-data frå merka reinsdyr vil gjera 
oss betre i stand til å forklare endringar 
og tilhøyrande årsakskompleks i reinen 
sitt trekkmønster.

Fangstgroprekke ved Hovdestølen
Eit godt døme på eit slikt vitne om eit 
gamalt trekk finn vi i den sørvendte 
lia ved Hovdestølen like aust for Uste-
vatnet. Her ligg ei nokså godt bevart 
fangstgroprekke med 20 kjente groper 
(figur 2). Hol kommune (Randen 1992) 
har tidlegare kartlagt anlegget og ut frå 
deira skisser gjekk NINA inn og tok nye 
mål og nøyaktige GPS-posisjonar av 
anlegget sommaren 2009. Fangstanleg-
get ligg nærast innklemt i/ved eit hyt-
tefelt, men er likevel i bra stand utan 
større synleg påverknad. Terrenget hel-

Ustedalen og Sønstevatn på Hardangervidda:

Gamle vitne om fordums reinstrekk

Av Per Jordhøy og Olav Strand, Norsk 
institutt for naturforskning (NINA), 
Runar Hole, arkeologistudent (NTNU) 
og Raymond Sørensen, Norsk Villrein-
senter Nord

Figur 1. Fangstrelaterte kulturminner og trulege reinstrekk i Ustedalen og vestover kring 
vassdraget (etter data frå NOU 1974).

lar mot sør og her er bjørkeskog med 
rik undervegetasjon. Fangstgropene er 
av den jordgravde typen, der ein har 
nytta trekonstruksjon i den øvre delen 
av gropa og steinsetning i botnen (figur 
3). Retninga på gropene peikar i hovud-
sak nord-sør (om lag vinkelrett på dal-
retninga), noko som er typisk for rein-
fangstgroper som ligg i dalfører mellom 
to fjellparti. Noko avvik er det på hovu-
dretninga på grunn av tilpasningar i det 
kuperte landskapet her.

Stadnamn som vitne
Mangeårig sekretær i villreinnemnda, 
Per Aksel Knudsen, kunne fortelje om 

Villrein på vårtrekk. Foto: Per Jordhøy
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eit interessant stadnamn, ”Reinsvad”, 
ved Ustedalselva i same området. Nam-
net hadde han funne på eit tysk kart frå 
1940-åra (Truppenkarte – D 33 O Hal-
lingskarvet, sjå utsnitt av dette kartet 
i figur 4). Saman med fangstanlegget 
utgjer dette viktig dokumentasjon om 
tidlegare kryssing av dalen her og eit 
knutepunkt mellom Nordfjella og Har-
dangervidda, som ikkje lengre er i funk-
sjon. 

GPS-plott frå merka simler dei siste 
3 åra gjev heller ikkje indikasjon på at 
området har hatt trafikk av rein her siste 
tida (figur 4). Lengre vest har det rett-
nok vore dyr langt ned mot Ustevatnet 
og Sløtfjorden på nordsida og jamvel 
over på sørsida av Bergsmulfjorden.

Sønstevatn
Ser vi nærare på områda på Austvidda, 
gjev registrerte kulturminner også her 
sterke indikasjonar på fangst av rein. 
Fleire fangstrelaterte steinalderbuplas-
sar er funne i dette området, til dømes 
ved Reksjå, Mårbu, Kalhovd og den 
kjende Rikulvshellaren ved Stegaros. 
Møddingar (avfallsdynger med bein), 
flintavslag og ulike gjenstandar som 
kan knytast til jakt på villrein er funne 
på- og ved fleire av buplassane. Lengre 
nord, ved Sønstevatn, er det også regis-
trert fleire slike buplassar (NOU 1974) 
(figur 5).

Mange fangstgroper og ei rekkje sli-
ke gamle fangstbuplassar vart neddemt 
her på slutten av 1960-talet. Granskin-
gar fyrst på 1960-talet viser at det låg 
minst 17 fangstgroper i aust, ved utløps-
elva frå Sønstevatn (Eikhom 1962). I 
vestenden av Sønstevatn, på og ikring 
eidet mellom Sønstevatn og Mevatn 
viser registreringane at det var minst 6 
fangstgroper. Desse fangstanlegga viser 
tydeleg at det har vore sterke reinstrekk 
her (figur 5 og 6).

Vi får eit betydeleg betre innsyn i 
korleis funksjonaliteten av innfallspar-
tiet til Lufsjåtangen ikring Sønstevatn 
har blitt endra som fylgje av menneske-
leg påverknad ved å sjå nye GPS-data 
(Strand m. fl. 2008) i samband med kul-
turhistoriske data og kart som viser kor-
leis dette området var før utbygginga av 
Sønstevatn, samt etablering av veg og 
hyttefelta i området (figur 7). Lokali-
seringa av fangstgroper som er kjent 
frå dette området viser tydeleg korleis 
fangsten var retta mot eit trekk på nord- 
og austsida av vatnet, vidare at det var 
graver som fanga opp dyr mellom Me-

Figur 2. Flyfoto med innlagt fangstgroprekke ved Hovdestølen, Ustaoset.

Figur 3. Frå oppmåling av fangstgroprekka ved Hovdestølen. Gropene var av den jord-
gravde typen med steinsetning i botnen . Foto: Per Jordhøy

Figur 4. Lokaliteten med fangstgroprekka og stadnamn som er med å dokumentere gamalt 
reinstrekk aust for Ustevatnet. Innfelt GPS-plott (merka simler) frå området dei siste 3 åra 
og antyda gamle trekkvegar (Bakgrunn: Truppenkarte – D 33 O Hallingskarvet).
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Figur 5 (over). Kontur av vassdraget ikring 
Sønstevatn slik det såg ut før reguleringa 
i 1960. Ljos grå strek viser om lag høgste 
regulerte vasstand i dag. Pilene antyder 
reinstrekka, ovale sirklar med tal vist 
fangstgroplokalitetar og tal fangstgroper, 
trekantar viser lokalitetar med fangstre-
laterte buplassar frå steinalderperiodane 
(Kart 1:50 000 Statens kartverk, 1929).

Figur 6 (til høyre). Detaljkart med 
kulturspor etter reinsfangst ved utoset av 
Sønstevatn. Fangstgropene vitnar om at 
grådyra har kryssa elva her under nord-
østtrekket (etter Eikhom 1962).

vatn og Sønstevatn. I tillegg var det no-
kre fangstgroper i austenden av Mevatn 
som truleg var retta mot fangst av dyr 
som var på trekk langs aust–vest-aksen 
på båe sider av Mevatn. Når vi kombi-
nerer dette med dagens tilhøve får vi 
eit tydelig bilde av korleis trekkrutene 
har blitt påverka av ulike inngrep i dette 
området. I nordaust låg det ein betyde-
leg fangstgravlokalitet ved utoset frå 
”gamle” Sønstevatn. Her har hevinga 
av vasstanden, dam og ny veg ført til 
innsnevring av området som tidlegare 
var av dei viktigaste trekkområda her 
(basert på omfanget og plasseringa av 
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Austenden av Sønstevatn med demning, veg 
og hytter.  Foto: Per Jordhøy

fangstgropene her). Gjennom dei siste 
10–20 åra er det bygd eit større tal hyt-
ter i lia nord for Sønstevatn. Det tidlega-
re eidet mellom Mevatn og Sønstevatn 
er neddemt og trekktilhøva her såleis 
sterkt forringa eller heilt øydelagt. 

Ut frå plasseringa av fangstgropanlegga 
totalt sett i reguleringssona her kan vi 
slutta at det var eit trekk her som har 
mista sin funksjon. Totalt gjev dette 
dyra få høve til å krysse i nord-sør ak-
sen ved Sønstevatn (Jordhøy og Strand 

2009). 
GPS-datasettet viser også at dyra 

berre ved eit fåtal høve har gått over 
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Figur 7. Sønstevatn med innlagt gammal vassdragskontur, fangstgroplokalitetar (raude 
kvadrat), hyttefelt, vegar og GPS-logg frå merka reinsdyr. Gamle trekkvegar er antyda med 
grøne pilsymbol. Kart: NINA v/ Olav Strand
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isen på Sønstevatn. Vi har klart mest 
GPS-observasjonar nord og vest for 
hyttefeltet på nordsida av Sønstevatn 
og i Johovda på sørsida av vatnet. Også 
her har hevinga av Sønstevatn ført til 
ein innsnevring av trekket som tidlegare 
gjekk langs Mevatnet (basert på kjente 
fangstgroplokalitetar her). GPS-data vi-
ser og at dyra lett blir ståande i Johovda 
og hallet ned mot Sandbu. Vi understre-
kar at mesteparten av GPS-plotta i figur 
7 er samla inn med tre timars intervall. 
Dataene gjev difor eit grovt bilde av dei 
reelle rørslene dyra har hatt i området.

Oppsummering
Vi har laga denne artikkelen for å vise 
nokre døme på korleis ein kan kombine-
re ulike typer data for å utdjupe/styrke 
dokumentasjonen av sentrale problem-
stillingar i høve til endringar i reinen 
sin arealbruk. Naturinngrep som vass-
dragsreguleringar har ofte lagt beslag 
på viktige funksjonsområde for villrei-
nen (Jordhøy 2001, Indrelid 2009), og i 
samband med dei tidlege vassdragsinn-
grepa var villreinfaglege- og andre bio-
logiske tilhøve oftast dårleg undersøkt/
dokumentert. Men på grunn av langva-
rig utvasking kan ein ved låg vasstand i 
magasina framleis finna viktige villrein-
relaterte kulturspor. Når ein i tillegg har 
loggført rørslene til GPS-merka reins-
dyr over ei årrekkje, vil dette utgjere 
viktig dokumentasjon frametter – for 
betre forståing av kva våre naturinngrep 
betyr for villreinen sin bruk av leveom-
råda.  Grunnleggjande her er også nye 
detaljkart på beite, basert på nyare me-
todikk – der bruk av satelittfoto inngår.   

Takk til Steinar Botten i Buskerud 
Fylkeskommune for tilrettelegging av 
data og opplysningar om tidlegare 
granskingar ved Sønstevatn. 
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Fjellreven er tilbake på Finse
Av Arild Landa, Øystein Flagstad, Nina 
E. Eide og Olav Strand, Norsk institutt 
for naturforskning (NINA)

Bildet over: Fjellereven tilbake på Finse. 
Frå utsetjinga i januar 2010. Foto: Arild 
Landa

For første gang på ti år er opprin-
nelig vill fjellrev attende i Finseom-
rådet. I januar og februar 2010 vart 
16 fjellrevar frå Avlsprogrammet 
satt ut på gamle hilokalitetar vest 
for Finse. Den opphavlige fjellre-
ven vart ”overteke” av farmrev og 
forsvann frå området på slutten av 
1990-talet. 

Utsetjinga av 16 kvalpar i år var den 
første av ei rekkje planlagte utsetjingar 
dei komande 7-8 åra. Finseområdet vil, 
saman med Dovrefjell verta hovudom-
råde for utsetjing og forskning på tilba-
keføring av fjellrev til naturen frå Avls-
programmet ved NINA. 

Finse er eit høgtliggjande fjellparti 
i grenseområda mellom Nordfjella og 
Hardangervidda. Fjellrevbestanden på 
Finse er kartlagt gjennom mange år 
frå 1970-talet og fram til i dag. Mange 
av hia blei opphaveleg kartlagt av Per 
Høst og vart seinare fylgdt opp av Ei-

vind Østbye ved Universitetet i Oslo. 
Det kuperte landskapet har lite sand og 
moreneavsetningar. Dette gjer at revane 
i området her har lagt hia til steinur og 
bergsprekker som er vanskelege å finna. 
Det er få store og lett oppdagelege hi i 
sand og morene slik som elles på Har-
dangervidda og i andre fjellområde. Di-
for vart radiomerking nytta som eit ek-
stra verktyg for å finne hi og overvake 
fjellrevbestanden her (1997-2006). Det 
er såleis samla ein god oversikt over hi-
lokalitetar som var egna som utsetjings-
stader for kvalpar frå Avlsprogrammet. 
Finseområdet har dei siste 10-15 åra 
hatt ein liten førekomst av ”fjellrev”, 
men DNA analyser har vist at dei ikkje 
var opphavleg ville fjellrevar.

Farmrev overtok Finsebestanden
DNA-analyser i 2004 synte at alle dei 
fire kvalpane som var fanga inn frå Fin-
se til Avlsprogrammet i 2001 og 2002 
var oppblanda med farmrev. Dette reiste 
ein debatt om konsekvensane av å setje 
ut denne typen krysningar. Meir enn 80 
generasjonar planmessig avl i pelsdyr-
næringa har ført til at dagens farmrev er 
svært forskjellig frå vill norsk fjellrev 
på ei rekkje område: dei er t.d. vesentleg 

større, har tidlegare kvalping og mindre 
kull. Mange rømte farmrevar har også 
ein heilt anna utsjånad enn opphav-
leg vill fjellrev, mens nokre berre kan 
skiljast med hjelp av DNA og genetik-
kanalysar. Dei fleste av farmrevane har 
sitt opphav frå heilt andre geografiske 
område, som Svalbard, Island og Grøn-
land. Dette er blant årsakene til at norsk 
og internasjonalt fagmiljø er skeptiske 
til avl og utsetjing av krysningar med 
farmrev. Det vart derfor beslutta at des-
se og avkomma deiras skulle fasast ut 
av Avlsprogrammet.

Vidare systematisk innsamling av 
prøvar frå revane på Finse og ikringlig-
gjande område og genetiske analysar 
av mitokondrielt DNA og kjerne-DNA 
ved NINA sin genetikklab slo fast at alle 
fjellrevane som var att på Finse hadde 
farmrevopphav. Analysane viste at dei 
var nært i slekt med revane som vart 
haldne på Geiterygghytta. Geiterygg-
revane syner og klåre ytre teikn på at dei 
er farmrev (pelsfarge), mens Finsereva-
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eventuelle blandingar skulle avlivast og 
erstattast med dyr frå Avlsprogrammet. 
Statens naturoppsyn (SNO) fanga inn 
fem revar og avliva desse etter at dei var 
bekrefta å vera blandingar eller reine 
farmrevar. Nye sporingar og genetiske 
analysar har ikkje avdekka fleire revar 
med farmopprinnelse i Finseområdet. 
Såleis kunne det i januar 2010 setjast ut 
fjellrev frå Avlsprogrammet med opp-
hav i den ville skandinaviske fjellrevbe-
standen.

   
Freda i 1930, men framleis kritisk
truga på Raudlista
Fjellreven vart freda i Noreg i 1930. 
Sporadiske registreringar frå Finseom-

ne såg meir ut som ville fjellrevar. Trass 
i ulik utsjånad, er det ingen tvil om at 
desse to gruppene hadde same genetiske 
opphav. Fjellrevane på Finse represen-
terte såleis ikkje opphavleg fjellrev frå 
Sør-Noreg, men dei var eit resultat av 
jamn tilflyt av farmrev, anten ulovleg 
utsette, eller via rømmingar frå farmar. 
Den siste attlevande opphavlege fjell-
reven som er registrert i Finseområdet 
var ei tispe som vart radiomerka i 2000. 
Sidan då, viser analyser av historisk 
og nyinnsamla materiale at bestanden 
er invadert og overteken av revar med 
farmopphav.

I 2009 vedtok Direktoratet for na-
turforvaltning at alle farmrevane og 

Fakta
• Fjellreven er lista som kritisk truga 
i Norsk Raudliste 2006. Arten reknast 
som utdøyd sør for Dovre.
• Bestanden i Noreg tel ca 50 voksne 
individ.
• Hovudutbreinga er frå Midt-Noreg 
og nordover. 
• I 2005 vart avlsstasjonen for fjellrev 
oppretta på Sæterfjellet i Oppdal. 
• Det er født over 100 kvalpar i pro-
grammet. 85 av dei er satt ut, fordelt 
på Saltfjellet/Junkeren, Dovrefjell, 
Sylane og Finse. 
• Eit kull med 5 kvalpar vart fødd i 
det fri attmed stasjonen våren 2008 
(”mjuk utsetjing”).
• Kvalpane vert fulgt opp for å doku-
mentera overleving og ynglingar samt 
for å ha eit grunnlag til å justere meto-
dane utsetjingane skjer etter.
• Utsettjing og oppfølging vert utført 
av Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) og Statens naturoppsyn 
(SNO) på oppdrag frå Direktoratet for 
naturforvaltning (DN).
• Du kan følgja fjellrevane på avlssta-
sjonen via internett www.nina.no. 

råder syner at det i perioden 1956-1975 
berre var tre år med god produksjon av 
fjellrevkvalpar. Frå 1993 og fram til i 
dag er det født maksimalt to kvalpekull 
pr år i Finse-området. Den siste ynglin-
ga var registrert i 2003. Dei få revane 
folk har sett etter 2000 har vore farmrev 
eller ein krysning av fjellrev og farmrev.

Fjellreven produserer store kull i 
gode smågnagarår og små eller in-
gen kull i år uten smågnagarar. Sidan 
det ikkje har vore regelbundne toppar 
i lemenbestanden i Finseområdet dei 
siste 30 åra er det viktig med ei god 
oppfølging av dei utsette revane. Det er 
i samband med utsettjinga satt ut relativt 
tett med fôringsautomatar i området. 
Desse er konstruert slik at dei berre vert 
nytta av fjellrev. På denne måten vil dei 
utsette fjellrevane truleg ha ein konkur-
ransefordel i høve til raudreven som er 
rekna som den største trusselen til fjell-
reven. I denne samanhengen vert det 
særs viktig at hytteeigarar og turistar, 
som det er mykje av i Finseområdet, 
ikkje legg ut, eller prøver å fôre revane. 
Dette vil virke mot sin hensikt ved at det 
også opprettheld og styrkar livsgrunnla-
get for raudrev i området.

Fjellrev ved Finse 2002. Utsjånad er som ein opphavleg vill fjellrev, men genetikkanalysar 
har seinare avslørt at den hadde opphav frå farmrev. Foto: Olav Strand.

Fjellrev utanføre ein av fôrautomatane. Foto: Avlsprogrammet, NINA
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Villreinen i Norefjell-Reinsjøfjell (308 
km²) har sin opprinnelse i 20-40 tam-
rein som unnslapp slaktingen da Nore-
fjell tamreinlag avviklet driften i 1968. 
Denne lille startbestanden økte til vel 
700 dyr vinteren 1992 og jakt ble åpnet 
høsten samme år. Et årlig jaktuttak på 
rundt 38 % av vinterbestanden har regu-
lert antallet til en stabil vinterbestand på 
mellom 500-700 dyr i årene etter 1992 
(se tidligere artikler i Villreinen 1992 og 
1995). 

All villrein i Norge jaktes hvilket har 
ført til, antar vi, at reinen oppfatter ikke 
bare jegere men også enhver fotturist og 
skiløper som de treffer på som trusler. I 
tillegg til høye jaktuttak og omfattende 
jaktvirksomhet i perioden 20. august til 
30. september fra og med 1992, er No-
refjell-Reinsjøfjell et meget attraktivt 
rekreasjonsområde med stor tetthet av 
fotturister og skiløpere året rundt. Det er 
fra mange hold uttrykt bekymring for at 
jakt kombinert med økende fritidsakti-
viteter i fjellet vil påvirke reinens atferd 
og derigjennom deres kondisjon, repro-
duksjon og dødelighet.

Vår studie gikk ut på å tallfeste denne 
bekymringen, og vi spådde at reinens 
fryktreaksjoner for mennesker ville øke 
etter innføringen av jakt.  Videre, var 
det en mulighet for at endret fryktatferd 
ville resultere i et endret aktivitetsnivå 
med konsekvenser for reinens kondi-
sjon og slaktevekter. Følgelig samlet vi 
inn slaktevekter av rein felt under jakt 
første jakthøsten i 1992 for sammenlig-
ning med tilsvarende vekter i 1996 og 
2003.

For å forsøke å etablere kunnskap om 
hvordan jakten påvirker en reinstamme 
som allerede er utsatt for omfattende 
turistvirksomhet, målte vi reinens frykt- 
og fluktatferd før jakten ble åpnet i 1992 
for å sammenligne med tilsvarende at-
ferd i perioden 2002-2006 etter 10-15 
års jakt.

Fluktavstand er avstanden der et dyr 
starter å flykte enten det dreier seg om 
flukt fra rovdyr eller fra mennesker. 

Fordi fluktavstanden er enkel å måle, 
er den mye brukt for å måle og sam-
menligne graden av forstyrrelser forår-
saket av ulike menneskelige aktiviteter. 
Mange dyr viser tydelig fryktatferd eller 
vaktsomhetspositurer etter at ”fienden” 
er oppdaget. Det gir oss i tillegg en mu-
lighet til å måle deres ”vurderingstid” 
som er tiden fra de viser frykt til de star-
ter flukten.

Feltarbeidet ble gjennomført i tre pe-
rioder: vinter (mars), sommer (juni/juli) 
og høst (oktober). Etter at reinflokken 
var funnet og fremrykningsruten valgt 
(alltid mot vinden eller vinden på tvers), 
beveget observatøren seg mot flokken i 
vanlig gangfart på ski eller til fots. Føl-
gende distanser mellom observatør og 
reinflokk ble målt enten ved skritting 
(1992) eller med laser avstandsmåler: 
Startavstand: avstand frem til flokken 
når provokasjonen startet; Oppdagelses-
avstand: avstand når minst 1 dyr viser 
tydelig tegn på at observatøren er opp-
daget; Fryktavstand: avstand når dyrene 
stimler sammen; Fluktavstand: avstand 
når dyrene starter flukten og Avstand 
flyktet: avstanden fra det sted flokken 
starter flukten og til det sted dyrene på 
ny roer seg og gjenopptar tidligere eller 
annen ustresset virksomhet. Andre re-
gistreringer omfattet flokkstørrelse (li-
ten < 20 dyr; middels 20 – 50 dyr; stor 
> 50 dyr), kjønns- og alderssammenset-
ning i flokken (bukkeflokk; blandings-
flokk; simler og ungdyr), vindstyrke, in-
sektplage, topografi (kupert eller åpent 
og oversiktlig terreng) og reinens akti-
vitet (om de beitet eller lå). De viktigste 
av faktorene som påvirket fryktadferden 
utenom årstid var flokkstørrelse og to-
pografi. Faktorer som hadde liten eller 
ingen innflytelse på fryktadferden var 
flokkstruktur, insektsituasjon (kun som-
merstid), reinens aktivitet før provoka-
sjon og vindstyrke.

Enkelte flokker ble forstyrret opptil 
3 ganger samme dag med 1 – 3 timer 
mellom hver provokasjon. Vi forstyrret 
grupper av rein 96 ganger før jakt ble 
åpnet i 1992 (vinter: 22, sommer: 50, 
høst: 24) og 181 ganger i perioden etter 
jaktåpning 2002-2006 (vinter: 76, som-
mer: 45, høst: 60). 

Fryktavstander
Vi fant ingen endring i fryktavstander 
i perioden etter at jakt ble åpnet. Kon-
trollert for andre faktorer (flokkstørrelse 
etc. nevnt ovenfor), viste reinen frykt på 
lengre avstander om vinteren (117 m) i 
forhold til om sommeren (61 m) og på 
høsten (57 m), (Figur 1). Fryktavstande-
ne var lengre for små flokker (156 m) i 
forhold til større flokker (121 m). Frykt-
avstandene var kortere i åpent oversik-
telig terreng enn i uoversiktlig kupert 
terreng. Fryktavstanden økte med øken-
de startavstand, noe som viser at når vi 
nærmet oss rein fra lengre avstander så 
viste de frykt på lengre avstander (start-
avstander på henholdsvis 200 og 400 m 
resulterte i frykt avstander på 108 og 
138 m). 

Fluktavstander
Fluktavstandene var lengre om vinteren 
enn om sommeren og høsten og i løpet 
av sesongen lengre i jakteperioden enn 
i perioden før jakt (vinter: 113 vs. 58 m; 
sommer: 43 vs. 22 m; høst: 39 vs. 20 m 
(Figur 1). Små reinflokker viste lengre 
fluktavstander (81 m) enn mellomstore 
flokker (58 m) og større flokker (42 m). 
Fluktavstandene var lengre i ulendt (58 
m) enn i flatt terreng (47 m). Når vi pro-
voserte de samme gruppene gjentatte 
ganger på samme dag, startet de flukten 
på kortere distanser (i gjennomsnitt 6 m 
kortere per gjentagelse). Lengste flukt-
avstand var 210 m i perioden før jakt og 
302 m i perioden etter jaktstart.

Avstand flyktet
Vi fant en sterk sesongmessig variasjon 
i effekten av jaktperiode på avstand rei-
nen flyktet før de gjenopptok normal 
atferd. Avstanden i perioden før jakt var 
lengre vinterstid (399 m) enn om som-
meren (140 m) og høst (165 m) 
(Figur 1). Om sommeren var avstande-
ne dyrene flyktet før jakt ikke forskjellig 
fra perioden etter jaktstart. På vinteren 
og om høsten var avstandene redusert 
fra før til perioden etter jaktstart (399 til 
209 m om vinteren og 165 til 78 meter 
om høsten, Figur 1). Avstanden flyktet 
var lengre i ulendt (399 m) enn i flatt 
og oversiktelig terreng (254 m) terreng.

Virkningen av jakt på villreinens frykt 

og fluktatferd i Norefjell-Reinsjøfjell
Av Eigil Reimers, Biologisk institutt, 
Universitetet i Oslo (UiO)
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kortere enn avstander vi har målt hos 
opprinnelig villrein i Rondane med liten 
innblanding av tamrein. Det innebærer 
at villrein med tamreinopprinnelse slik 
som reinen i Norefjell-Reinsjøfjell og 

Forolhogna synes å endre sin frykt- og 
fluktatferd langsomt, om i det hele tatt, 
til tross for høye årlige jaktkvoter.

En klar konsekvens av at jakt er inn-
ført er tendensen til øyeblikkelig flukt så 

”Vurderingstid”
Sannsynligheten for at reinen pauser 
mellom frykt og flukt for å vurdere trus-
selbildet i form av fremrykkende turist 
(dvs. vente mer enn 1 sekund mellom 
frykt og flukt) var redusert fra før jakt 
til etter jakt i alle årstider (Figur 1). Selv 
om reinflokkene i perioden før jakt nes-
ten alltid la inn ”vurderingstid” mellom 
frykt og flukt, sank andelen til 75 % 
om høsten, 38 % om vinteren, og 52 % 
om sommeren i perioden etter jaktstart. 
Små flokker la inn vurderingstid sjeld-
nere enn store flokker og det var ingen 
forskjell mellom mellomstore og store 
flokker. Sannsynligheten for å vente 
med flukt økte med 1.3 % når antall 
provokasjoner på samme flokk økte fra 
1 til 2. Det tyder på at reinen vendte seg 
til forstyrrelsen.

Slaktevekter
Ettersom endret aktivitesatferd lett kan 
resultere i endret energibalanse ved at 
beitetid reduseres og energikrevende 
aktiviteter øker, valgte vi å samle slak-
tevekter av felte rein. Her har vi konsen-
trert oss om slaktevekter fra kalv fordi 
denne aldersgruppen erfaringsmessig 
svarer kjapt ved endret slaktevekt når 
miljøforholdene endres. Som det frem-
går av Figur 2 har kalvevektene ikke 
endret seg fra før jakt til etter jakt.

Oppsummering
Selv på vinteren da reinen vanligvis er 
mer vaktsom i forhold til andre årsti-
der, var økningen i fluktavstand fra 60 
til 115 m overraskende liten. Samtidig 
sank faktisk avstand flyktet fra 400 m 
til 210 m (Figur 1). Med mindre reinen 
i Norefjell-Reinsjøfjell forstyrres dag-
lig og flere ganger om dagen er denne 
frykt- og fluktreaksjonen moderat og 
ikke energimessig særlig belastende. 
Dette bekreftes av at vi heller ikke har 
registrert noen endring i kalveslakte-
vektene (Figur 2).

En tilsvarende situasjon finner vi i 
Forollhogna der dagens villreinstamme 
på 1700 - 1800 dyr stammer fra tamrein. 
Forolhogna villreinen ble jaktet for før-
ste gang i 1956 med et årlig prosentvis 
uttak tilsvarende det i Norefjell-Rein-
sjøfjell. Frykt- og fluktavstander, og av-
stander flyktet (± Standardfeil) var 149 
± 9 m, 121 ± 8 m, og 308 ± 30 meter 
i Forolhogna i 1996. Altså noe lengre 
enn de tilsvarende avstandene 106 ± 5 
m, 81 ± 5 m, og 263 ± 23 m i Nore-
fjell-Reinsjøfjell i 2002-2006, men mye 

Figur 1. Beregnete avstander (m): a) fryktavstand, b) fluktavstand, c) avstand flyktet og 
d) sannsynligheten for at flokken venter mer enn 1 sekund fra de blir vaktsomme og til de 
starter flukten i 3 ulike sesonger i Norefjell-Reinsjøfjell før jakt i 1992 og etter jakt i årene 
2002-2006. Avstandene er korrigert til rein som beiter, middels stor flokkstørrelse, blan-
dingsflokk (simler og bukker i alle aldere) og kupert terreng.

Figur 2. Slaktevekter (kg) hos reinkalver felt gjennom jaktsesongen i august-september i 
Norefjell-Reinsjøfjell i 1992, 2003 og 2005.
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snart dyrene viser fryktreaksjon. Mens 
reinen nesten alltid la inn vurderings-
tid mellom frykt og flukt før jakt, så er 
sannsynligheten for en slik vurderings-
pause sterkt redusert etter at reinen har 
vært jaktet i mellom 10 og 15 år.

En viktig og ofte oversett påvir-
kningsfaktor er effekten av hyppige 
møter mellom mennesker og rein i et 
villreinområde. Når dyr regelmessig 
opplever ikke-negative stimuli, har de 
en tendens til å tilvenne seg og over tid 
lære å ignorere slike stimuli helt. Slik 
atferdsendring benevnes habituering. 
Undersøkelser viser at dyr i områder 
med hyppig kontakt med mennesker 
viste redusert fryktrespons sammenlig-
net med områder der møter med men-
nesker er sjeldne. 

Domestisering av Norefjell-reinen 
før tamreinlagets avvikling i 1968, i 
kombinasjon med intensiv rekreasjons-
bruk av området, har sannsynligvis re-
sultert i habituering. Vi dokumenterte 
kortsiktig (innen én dag) habituering i 
2 av 4 fryktresponser (fluktavstand og 
avstand flyktet). Antall fotturister og 
skiløpere i Norefjell-Reinsjøfjell var al-
lerede betydelig sammenlignet med an-
dre villreinområder før jaktstart i 1992, 
og har vært økende de siste 15 årene 
uten at det har ført til mer sky rein eller 
til endring i reinens kondisjon. Dersom 
jegerne opptrer forsiktig, forblir i skjul 
etter skuddet og ikke forstyrrer resten 
av flokken før den er trukket vekk, bør 
den negative atferdseffekten av jakt og 
jegere forbli moderat. 

Lengre frykt- og fluktavstander om 
vinteren kan forklares ved at observa-
tøren lettere oppdages i et snødekket 
vinterlandskap. Kortere frykt- og fluk-
tavstander hos større flokker enn hos 
mindre flokker er overensstemmende 
med tidligere studier som har konklu-
dert med at individene føler seg sikrere 
i store grupper der vaktsomheten kan 
deles mellom mange dyr enn i mindre 
flokker der det er få individer som deler 
ansvaret.

Våre resultater viste også at rein 
som hadde vært utsatt for jakt i løpet av 
august-september ikke viste noen øket 
frykt eller fluktreaksjon i oktober da vi 
målte deres fryktreaksjoner (Figur 1). 
Verken de potensielt negative jakt- og 
jegerstimuli som reinen har måttet for-
holde seg til i løpet av jakttiden, eller 
mulig jaktutvalg av de minst skye dy-
rene i løpet av 15 års jakt siden 1992 
har kunnet overstyre normal brunst og 

paringsatferd.

Forvaltningsmessige konsekvenser
Jakt er en viktig form for rekreasjon, og 
også et nødvendig redskap i forvaltnin-
gen av våre hjortedyr, særlig når natur-
lig predasjon er begrenset eller fravæ-
rende. På steder som fjellområdene i 
Sør-Norge der fritidsaktiviteter som fot-
, ski- og økoturisme er økende, blir det 
viktig å minimere potensielt negative 
konsekvenser for dyrelivet som følge av 
økende møter med mennesker. Hvis jakt 
reduserer viltets toleranse mot andre 
fritidsaktiviteter, vil kombinasjonen av 
jakt og andre fritidsaktiviteter bli stadig 
mer utfordrende for forvaltningen. Over 
en periode på 15 år i Norefjell-Reinsjø-
fjell har reinsjakten ikke markert påvir-
ker reinens frykt- og fluktatferd. Etter-
som mulige ubehaglige erfaringer med 
mennesker begrenser seg til jakttiden, 
mens resten av året preges av mennes-
ker som ikke prøver å skjule seg og som 
vanligvis følger oppmerkede løyper og 
stier, kan habituering være en rime-
lig forklaring på Norefjell-reinens lite 
fryktsomme atferd.

Vi antar derfor at fortsatt jakt på sitt 
nåværende nivå trolig vil ha liten eller 
ingen effekt på reinens reaksjoner på 
fotturister og skiløpere utover den mo-
derate atferdsendringen vi har registrert 
og følgelig heller ikke på deres kondi-
sjon, reproduksjon og dødelighet. 

Artikkelen er et utdrag av fagfellevur-
dert arbeid: Reimers, E., Loe, L.E., 
Colman, J.E., Eftestøl, S., & Dahle, B. 
2009. Effects of hunting on response 
behaviors of wild reindeer. Journal of  
Wildlife Management 73: 844-851.
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På vårparten i fjor fikk jeg telefon 
fra Tor Punsvik hos Sysselmannen 
og tilbud om sommerjobb som felt-
inspektør på Svalbard. Det tok ikke 
mange sekundene å si ja til dette. 
Jeg har tidligere jobba 2 sommer-
sesonger her oppe og har derfor litt 
av Svalbard-basillen i blodet. I 1984 
jobba jeg med ryper for Norsk Po-
larinstitutt (NP) i Ny-Ålesund og i 
1998 hadde jeg samme jobb som jeg 
nå fikk tilbud om, og jeg visste hva 
jeg gikk til; 7 uker på Svalbard, og 
6 uker i felt med båt som framkomst-
middel.

Feltinspektør
Sysselmannen på Svalbard (SMS) har i 
mange år hatt en felttjeneste om som-
meren med 2-3 feltpatruljer stasjonert 
på vestkysten. En feltpatrulje består av 
2 feltinspektører og da er det en fra po-
litiet og en med naturfaglig bakgrunn – 
og her kommer jeg inn. Som sist skulle 
jeg stasjoneres på ”Nord-Vesthjørnet” 
som det ofte kalles, dvs. på det ”øverste 
venstre hjørnet” av øygruppa i Nord-
Vest Spitsbergen nasjonalpark. Vår base 

var i Magdalenefjorden som er en av 
”turistfjordene” her oppe.

Som feltinspektør foretar vi bl.a. 
kontroll med turisttrafikken – fra ka-
jakkpadlere via private seilere og lokale 
turoperatører, til de største cruiseskip.  
Vi overvåker kulturminner, rydder 
strandsøppel og gjennomfører flere ty-
per natur-/ kulturminneregistreringer.  
Det kan være ulike registrering av ve-
getasjon, flora og fauna, registrering og 
oppdatering av ulike kulturminner som 
strekker seg fra den tidligste fangsttida 
på 1600-tallet, via de store nordpol-
ekspedisjonene rundt år 1900, norsk 
fangstkultur og overvintringer i 50-60 
år og til lyttestasjoner mm. fra krigens 
dager (her er alt som er eldre enn 1946 
automatisk freda som kulturminne). 
Videre foretok vi innsamling av prøver 
for kartlegging av miljøgifter, registre-
ring av ”rødliste-arter” og fortløpende 
faunaregistreringer og da også spesielle 
registreringer av bl.a. svalbardrein og 
fjellrev i faste områder her nord. 

Nord-Vest Spitsbegen nasjonalpark
Nord-Vest Spitsbegen nasjonalpark har, 
i tillegg til en fantastisk natur, mange 
av Svalbards mest kjente kulturminner.  
Dette gjør at området besøkes av 10000-
vis av turister i sommersesongen. Det 

høye antallet skyldes mange anløp av de 
største cruiseskip med opp til 3000 pas-
sasjerer. Mange av disse setter passasje-
rene i land, og en av plassene dette skjer 
er i Magdalenefjorden – rett utenfor 
vinduet til vår oppsynshytte. Her er et 

En sommer på 79 - 80 grader Nord
Tekst og foto: Karl Gunnar Hoven Et imponerende skue i NV-Spitsbergen 

nasjonalpark. Hvalrossen kan bli nesten 40 
år gammel, den kan veie over ett tonn og ha 
støttenner på 50 cm, men dette er bare en 
ungdom.

Kart som viser inspeksjonsområdet vårt, 
det såkalte ”Nord-Vesthjørnet”, med base i  
Magdalenafjorden.
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gravfelt med 130 graver fra 1600-tallets 
hvalfangsttid og fra denne første ”olje-
alder” ser vi her også rester etter ovnene 
hvor hvalspekk ble kokt ut til olje. 

Lenger nord – på Danskøya – lig-
ger Virgohavn som var utgangspunkt 
for mange av de store polarpionerenes 
forsøk på å nå nordpolen i tida rundt 
år 1900. I følge Fridtjof Nansen var 
dette ”Et øde, uhyggelig sted, en ukose-
lig bukt”. Herfra startet også svensken 
Andrée sin tragiske ballongferd mot 
nordpolen – en ferd som forble et mys-
terium i over 30 år. Da ble restene et-
ter ekspedisjonen funnet på Kvitøya og 
dagbøkene kunne avsløre tragedien.

Tvers overfor Virgohavn ligger Sme-
erenburg, eller rettere sagt rester etter 
denne nederlandske hvalfangstbyen 
hvor det var stor aktivitet for 400 år si-
den. At det var et hardt og farefullt liv 
her nord vitner flere store gravfelt om, 
og ”Likneset” er et talende navn på en 
odde i Smeerenburgfjorden som er full 
av graver.

I fjordene ligger fangstfeltene og fle-
re gamle fangststasjoner og små ”bista-
sjoner” - enkle overnattingshytter som 
fangstmennene brukte på sine runder 
for å røkte fellene i polarnatta. Dette er 
kulturminner fra en fangsttid som vel 
var på høyden fra 1920-tallet og utover. 
Sysselmannen har restaurert og vedlike-
holder flere av hyttene og vi bruker også 
en del av disse når vi farter rundt i vårt 
svære oppsynsområde. Vi tilbakela over 
1500 nautiske mil (2800 km) i åpen båt 
på 6 ukers felttjeneste. Det tilsvarer tu-
ren fra Longyearbyen til Tromsø og vi-
dere langs kysten ned til Oslo.

En sommer på 79˚- 80˚ Nord
Alle årets feltinspektører hadde hatt 
denne jobben tidligere og etter noen få 
dager med klargjøring av utstyr i Long-
yearbyen var det ut til feltliv i 6 uker. 
Båter og utstyr er satt om bord i ”MS 
Nordsyssel”, det kastes loss og kurs set-
tes ut Isfjorden, rundt Prins Karls For-
land og videre nordover. Det er 150 nm 
til Magdalenefjorden og 12-14 timer 
gange fra Longyearbyen. Det var bare 
å nyte turen og naturen og ta det som et 
mini cruise.

Det virket ikke på noen måte som at 
det var 11 år siden jeg var her sist. Mag-
dalenefjorden og fjellene er de samme 
og hytta ligger oppe i bakken, men noe 
er likevel endret.  De to breene innerst i 
fjorden, Miethebreen og Wagonwaybre-
en, er ikke slik jeg husker det – begge 

For meg ble det et gjensyn med Magdalenafjorden og fjellene rundt. Jeg hadde samme
jobben  og bodde på samme stedet i 1998. Oppsynshytta er merket med rød ring.

Etter noen dager i Longyearbyen med klargjøring av utstyret, ble alt lastet ombord i ”MS 
Nordsyssel” . 

Vi måtte ha med utstyr og proviant nok for seks ukers jobbing i felten.
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i orden og det vil først og fremst si et 
registreringskort fra Sysselmannen og 
redningsforsikring.  Vi tok kontakt med 
dem vi traff på, kontrollerte papirer og 
drev informasjon om Svalbards natur, 
dyreliv og kulturhistorie og om vårt ar-
beid ellers. Ofte ble vi deretter invitert 
om bord til hyggelig samvær og prat om 
både deres og våre opplevelser.  

Svalbard-naturen er sårbar og det 
foretas også jevnlige registreringer av 
vegetasjonsslitasje som følge av turis-
tenes tråkk ved de mest besøkte kultur-
minnene. Slitasje på vegetasjon har der-
for ført til avsperring av noen områder 
og restriksjoner på antall ilandstigende 

turister til samme tid. 
Av faste, årlige oppgaver for feltin-

spektørene er registrering i fuglefjell, 
sjekke kjente fjellrevhi, telling av reir 
på mindre øyer (ærfugl og kvitkinngås), 
fortløpende registrering av hval, hval-
ross og isbjørn, samt alle ”rødlistearter” 
(dyr og planter). Vi skulle også foreta 
prøvefiske i et par vann på Danskøya, 
men her lå isen så lenge at dette fikk vi 
ikke gjort fredig. Vi fikk imidlertid 2 
store røyer som var proppfulle av inn-
vollsparasitter, men som likevel gav oss 
en god middag etter at otolitter og nød-
vendige prøver til miljøgift-undersøkel-
se var tatt vare på.

Vi fant ingen bebodde fjellrevhi den-
ne sommeren, og isbjørnen gjorde reint 
bord i kvitkinngås- og ærfuglreirene på 
alle holmene i vårt område. Når isen er 
borte er det problemer for isbjørnen å 
fange sel og det virka som om bjørnene 
var spesialister på eggsanking og opp-
søkte holmene flere ganger slik at også 
omlagte reir ble røva. Vi observerte kun 
ett eneste ærfuglkull hele sommeren, 
men noen kvitkinngjess hadde klart seg 
unna bjørnen og fikk unger på vannet.  

Villreintelling
Villreintelling mot 80˚ nord er ikke det 
samme som tradisjonell strukturtelling 
på fastlandet. På de fleste store øyene 
her på Nord-Vesthjørnet av Svalbard 
finnes det rein i ulikt antall.  Her står 
dyrene enkeltvis eller i små grupper, 
ofte i stupbratte fjellsider - i ur og util-
gjengelige rasmarker.  Når den lyse vin-
terpelsen forsvinner utpå sommeren blir 
dyrene grå og omtrent usynlige oppe i 
fjellsidene.  Disse dyrene skulle vi finne 
i våre 2 telleområder i Magdalenefjor-
den og på Danskøya. Om forholdene 
er forskjellige fra fastlandet så er dette 
likevel en strukturtelling hvor antall, 
alder og kjønn skulle registreres, men 
antallet her er jo ganske beskjedent… 
På Danskøya fant vi bare 2 dyr og tel-
lingen ble gjort unna på en dag med fine 
forhold. Her telles det fra båt på nord, 
vest og sørside, mens østsida telles fra 
land ved en fotpatrulje langs 25m koten.

I Magdalenefjorden måtte vi fordele 
tellingen på 3 dager pga. at tåka kom 
sigende utpå dagen og ødela sikten. Si-
den det var mye snø i dalene mellom 
de ulike tellesonene (telledagene) me-
ner vi likevel at vi hadde god kontroll 
på om dyr passerte fra det ene området 
til det neste. De fleste dyrene ble også 
sett neste dag omtrent der de var dagen 

har ”krympa” betraktelig og brefronten 
har trukket seg merkbart tilbake. Før 
hang de sammen, nå er det flere 100 m 
grus og fjell mellom dem. Vi kan kon-
statere at breene smelter. 

Vårt feltarbeid var som nevnt to-delt; 
en del gikk på kultur-/ naturregistrerin-
ger og en oppsynsdel med kontroll av, 
og oppsyn med turister. I disse områ-
dene vil det si båtturister.  Det var mest 
seilere som dukka opp fra ”alle” him-
melstrøk. Vi hadde båter bl.a. fra New-
Zealand, USA, Polen, Frankrike og 
England i størrelser fra under 30 fot til 
80!  En viss klasseforskjell for å si det 
forsiktig, men alle skulle ha papirene 

Mesteparten av utstyret og provianten er båret opp fra sjøen til oppsynshytta. Seks
spennende og begivenhetsrike uker venter.

Nord-Vest Spitsbergen nasjonalpark har, i tillegg til en fantastisk natur, mange av Sval-
bards mest kjente kulturminner. Området besøkes av tusenvis av turister hver sommer.
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det gjerne flere i samme fjellside og det 
var bare å ta tida – samt kikkert og te-
leskop – til hjelp. Dyrene måtte bestem-
mes på langt hold for det var umulig å 
komme på et normalt ”skuddhold”.  De 
store bukkene gikk ofte høyt oppe, men 
var greie å bestemme på sin solide ho-
depryd, mens simlene kunne deles i 3 
kategorier; Simler med kalv, simler med 
gevir, men uten kalv, samt dyr uten ge-
vir (kolla dyr) med eller uten kalv. Det 
var den midterste gruppa som var van-

skelig pga. forveksling med små buk-
ker – et problem som vi jo også har ved 
ordinær strukturtelling. Med øyet klistra 
til teleskopet venta vi på å få se dyrene 
fra rett vinkel til å kunne kjønnbestem-
mes, men noen ganger var avstanden 
for stor eller dyrene gikk slik at de ikke 

før, og det er derfor lite sannsynlig med 
dobbelttellinger. Vi hadde større hell 
med tellingen i Magdalenefjorden enn 
på Danskøya, det ble her registrert 66 
dyr (13 kalver, 29 simler, 17 bukker, 7 
ukjente) og det anser vi for bra, siden 
det året før bare ble funnet 32.

Selve tellingen ble her foretatt ved 
at vi først speidet fra båten eller fra ut-
kikkspunkter nede ved sjøen eller inn-
under fjellsidene. Fikk vi først øye på 
et dyr eller to – ofte på snøen, så var 

En del av jobben vår var å telle villrein, 
som ofte befant seg langt oppe i bratte 
fjellsider. Her har jeg fotografert simle og 
kalv via teleskopet.
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1. En død finnhval hadde drevet i land i 
    Sallyhavn; mat nok til isbjørnen!
2. En av mange graver på Likneset i 
    Smeerenburgfjorden.
3. Hvalrossen var på plass i Moffen natur-
    reservat, også i fjor sommer.
4. En fjellrev dukket opp i steinura.

1

2

3

4
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kunne bestemmes.  Noen ”ukjente” fikk 
vi altså. Likevel er vi godt fornøyd med 
villreintellingen på Nord-Vesthjørnet 
2009.

Det nærmer seg slutten
Vårt oppsynsområde var stort og tida 
vår her nord gikk mot slutten. Isen 
hadde ligget lenge og sperret for utferd 
østover, men siste uka rakk vi å få en tur 
til de nordligste og østligste strøkene av 
oppsynsområdet.  Her hadde vi et opp-
drag med å plassere ut temperaturlogge-
re i vann og vassdrag, og foreta kontroll 
av de gamle fangsthyttene i Woodfjord-
området. Vi var også innom Svalbards 
varme kilder og fikk oss en tur til Mof-
fen naturreservat for å sjekke om hval-
rossen var på plass. Ved fangsthytta Sal-
lyhavn fikk vi oss en overraskelse da vi 
kom tilbake. Her var det drevet i land 
en 21 m lang død finnhval. Dette er den 
nest største av hvalene, og en liten for-
spist isbjørn satt lykkelig på skrotten da 
vi nærma oss. Her ville isbjørnene snart 
samle seg og spise godt i ei tid da mat-
tilgangen ellers er svært begrensa. Vi 
måtte imidlertid forlate ”Sally”, hval 
og bjørn for om et par dager skulle MS 
Nordsyssel komme og hente oss og vår 
feltsommer på Svalbard var slutt. 

Et yrende fugleliv preger Svalbard, her en stor koloni med alkekonger.

Prøvefisket i et par vann på Danskøya resulterte i to store røyer.

Et siste bad før turen hjem. Trollkilden, en av Svalbards varme kilder, holder 25 grader.
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Etter at jeg i alt for mange år hadde 
fantasert om Svalbard og den etter 
hvert så verdenskjente arktiske na-
turen, var endelig min tur kommet. 
Med tilbud om å være med Norsk in-
stitutt for naturforskning (NINA) på 
strukturtelling på Spitsbergen, ble 
sommerferieplanene raskt justert, 
og deler av august avsatt til formå-
let.

Et par dager ble først unnagjort i Long-
yearbyen med tur på Svalbard museum 
og besøk hos Sysselmannen, før vi en-
delig var klar til å laste opp helikopte-
ret og sette høy kurs mot øvre deler av 
Reindalen.

Anders Mossing (Norsk Villrein-
senter Sør) og Roy Andersen (NINA) 
ble satt av i Reindalspasset, mens jeg 
og Vebjørn Veiberg (NINA) ble satt av 
ved Røde Kors-hytta lenger nede i da-
len. Nå skulle det letes etter kadaver av 
Svalbardrein som ikke hadde overlevd 

forrige vinter og samtidig strukturtelles 
alle andre rein vi måtte se. Gangdalen 
og Tverrdalen ble første møte med Sval-
bardnaturen, og her fikk jeg også opple-
ve Svalbardrein for første gang. Denne 
litt merkelige reinen som egentlig ikke 
ligner så mye på vår egen villrein på 
fastlands-Norge; korte bein, tykkere 
og langt mer takknemmelig som foto-

objekt!
Dag to i felten var avsatt til ulike de-

ler av selve Reindalen, den største og 
videste av de isfrie dalførene på sentral-
Spitsbergen. Rein, fjærplytt, hvitkinn-
gås og kortnebbgås ble til stadighet fan-

En minnerik Svalbard-tur

Tekst og foto: Raymond Sørensen, 
Norsk Villreinsenter Nord

Vebjørn Veiberg (NINA) strukturteller ved 
hjelp av teleskopet.

Longyearbyen fra lufta. Røyk stiger opp fra Longyear energiverk, som er Norges eneste 
kullkraftverk. Anlegget forsyner Longyearbyen med både strøm og fjernvarme.
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get i teleskop, kikkert og titt og ofte også 
i kameralinsa. Med to overnattinger 
på forskningshytta Tarandus, ble både 
Stormyra (den ytre delen av Reindalen), 
Kalvdalen og Semmeldalen undersøkt 
før vi om kvelden den fjerde feltdagen 
kunne finne gode senger i Telely (Tele-
nors hytte øverst i Semmeldalen). 

På ny ble dalene fordelt og jeg og 
Vebjørn fikk oppleve turen gjennom 
Istjørndalen og Synndalen før vi langt 
utpå ettermiddagen kunne ta fatt på siste 
etappe opp Colesdalen til ”Ørneredet” 
hvor snubleblussene skulle monteres 
for natta. Roy og Anders hadde samme 
mål for kvelden, men tok turen gjennom 
Skiferdalen. Med et flott fotolys, ble det 
mye knipsing før dagen ble avsluttet 
med turens første bål.

Etter en runde ned Colesdalen, måtte 
det vading til for å komme over Coles-
elva. Nederst i dalen står enda bygnin-
ger og rester etter russernes gruvedrift i 
området. Synet byr på sterke kontraster 
mot den ellers så uberørte naturen vi har 
sett på turen. Etter en siste overnatting 
under åpen himmel innerst i Fardalen, 
ble turen lagt over Longyearbreen og 
ned til Longyearbyen.

En uke senere, og med mange fine 
opplevelser både på netthinnen og på 
kamerabrikken, bar turen tilbake til 
fastlandet. Den arktiske naturen hadde 
for alvor satt seg i bevisstheten min, og 
lysten på en ny tur var der allerede!

Simle, som lot seg villig fotografere. To voknse bukker har hatt en felles skjebne.
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Ryper i fokus på villreinmøte
Tekst og foto: Arne Nyaas

Forvaltningsmessig går ting på 
skinner for Hardangervidda vill-
reinområde. Bestanden er i vekst. 
Selv uten ei fullgod minimumstel-
ling i vinter, ble det fotografert over 
8000 dyr. Villreinutvalet antar som 
rimelig sikkert at Norges største 
villreinområde hadde cirka 9000 
dyr før kalving i år. I vårmøtet på 
Skinnarbu i mars la villreinutva-
let fram et kvoteforslag på 2000 
dyr, en økning på 500 fra fjorårets 
jakt. Nemnda sa seg enig, og med 
en forventet felling på 700 til 1000 
dyr i høst, regner området med at 
villreinstammen skal være på cir-
ka 10.000 dyr etter årets jakt. Det 
langsiktige målet er en vinterbe-
stand opp mot 11.000 dyr, som be-
tyr en årlig produksjon på 2200 til 
3300 kalver.

De store diskusjonene som for noen år 
siden preget villreinmøtene på Hardan-
gervidda, har stilnet - og andre temaer 
enn villrein bringes på bane. Ryper og 
rypeforvaltning var hovedtemaet i vår-
møtet på Skinnarbu i mars, med se-
niorforsker Hans Christian Pedersen 
fra Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) som invitert foredragsholder. 

Pedersen som drar det tyngste lasset 
i ”Rypeforvaltningsprosjektet 2006-
2010” i regi av Statskog og Norskog, 
både som prosjektleder og forsknings-
leder, takket for invitasjonen med å gi 
et engasjerende foredrag. På forhånd 
hadde villreinutvalet ved sekretær 
Svein Erik Lund og utvalsleder Magne 
Torvetjønn bedt rypeeksperten fortelle 
hvorfor det stadig blir færre ryper å jak-
te på, og hva som eventuelt kan gjøres 
for å rette på situasjonen.

- Mange roper høyt om fredning og 
andre tiltak, samtidig som mange vil 
jakte. Grunneiere og fjellstyrer trenger 
mer kunnskap om hva som kan og bør 
gjøres, var henstillingen fra Lund og 

Torvetjønn.
I tillegg til å trekke opp hovedlin-

jene i den omfattende forskningen som 
har pågått på ryper siden midten av 
1990-tallet, med  det landsomfattende 
prosjektet ”Betydningen av jakt på liry-
pebestander” i årene 1996-2000 som 
bærebjelken, mener rypeprofessoren 
seg godt nok skodd i dag til å hevde at 
dette er situasjonen om 10 år:

○ De aller fleste takserer sine terreng før 
jakta.

- Taksering av rypeterrengene før jakt har 
kommet for å bli. Stadig flere grunneiere 
gjør det, opplyser Hans Chr. Pedersen
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○ De fleste bruker takseringsresultatene 
til konkrete tiltak.
○ Områdeforvaltning hvor kvotebereg-
ning inngår, er tatt i bruk.
○ Jaktrefugier* brukes som forvalt-
ningsmetode i områder med høyt jakt-
trykk.
○ Småviltforvaltning ligner mer og mer 
på storviltforvaltning.
(* Refugie: begrenset del av terrenget 
vernes for all jakt, fungerer som opp-
vekstområde for ryper)

- Målet er at vi i framtida skal ha ei 
forvaltning av ryper og skogsfugl som 
er til beste både for grunneiere, jegere 
og andre brukere, presiserte Pedersen 
som sammen med andre bidragsytere 
kommer med ”Rypeforvaltningsboka” 
i desember 2011. Dette blir ei håndbok 
i god og framtidsrettet rypeforvaltning, 
med grunneierne som primær målgrup-
pe.

Rype-debatt
I ”rype-debatten” etter lunsj, styrt av 
Dorthe Huitfeldt, deltok i tillegg til 
Hans Chr. Pedersen, Torgeir Lande fra 
Norges Fjellstyresamband (NFS), for-
sker Leif Kastdalen (deltok aktivt i liry-
peprosjektet på 1990-tallet), Åke Ro-
sén, leder av takseringsarbeidet i Øvre 

Numedal, Hans-Jørgen Jahren, fjell-
styresekretær i Øvre Numedal og Kit 
Flaata, tidligere leder i Hardangervidda 
Grunneigarsamskipnad (HG). Her noen 
smakebiter av det som ble sagt.

- HG har oppfordret medlemmene til 
å kutte ut vinterjakta. Vi har også opp-
fordret til å starte med takseringer. Ut-
taket må justeres etter produksjonen. I 
tillegg bør det drives aktiv predatorbe-
kjempelse på rev, røyskatt og kråkefugl. 
(Kit Flaata)

- For fjellstyrene er det et stort pluss 
å være god på småviltforvaltning. Der-
for oppfordrer vi til takseringer. Proble-
met dukker opp når gode takseringer 
offentliggjøres og alle ønsker å jakte i 
disse områdene. (Torgeir Lande)

- Det må takseres mer og på større 
områder. På Hardangervidda må det 
plukkes ut noen takseringsområder, for-
delt på Vidda. Og det må samarbeides 
bredt. For øvrig synes jeg at ”bag limit” 
er en uting! (Leif Kastdalen)

- Totalfredning er etter min mening, 
uaktuelt, kanskje med unntak av fjell-
rypa. Jeg vil foreslå at hardt belasta om-
råder blir treningsfelt. Takseringsresul-
tatene må vi bli flinkere til å bruke på en 
aktiv måte. Trolig blir sesongkvoter, an-
slagsvis på 20 til 30 ryper, en aktuell be-

grensningsmåte. (Hans-Jørgen Jahren)
- Gjør følgende: Skaff statistikk og 

oversikt over hvor jegerne jakter. Greier 
dere å etablere større refugier, er det bra. 
Da kan dere tillate relativt høyt jakt-
trykk i naboområdene. I rypeforvaltnin-
ga er det viktig at naboer samarbeider. 
Til fjellstyrene har jeg følgende råd: 
Selg en viss prosentandel av jaktkortene 
i juni, og resten på bakgrunn av takse-
ringene i august. For øvrig er jeg som 
forsker, skuffet over fjellstyrene. Vi har 
kjørt to store rypeprosjekter, men nesten 
ikke på fjellstyregrunn. Responsen har 
vært laber. (Hans Chr. Pedersen)

- Sett i gang med takseringer. Det er 
et nyttig redskap i forvaltningsarbeidet. 
Personlig er jeg overbevist om at bare 
høyt premierte jakthunder bør delta i 
takseringene. (Åke Rosén)

”Rype-panelet”, sett fra venstre: Hans Chr. Pedersen, Torgeir Lande, Leif Kastdalen, Åke Rosén, Hans-Jørgen Jahren og Kit Flaata.

I overkant av førti personer deltok på 
vårmøtet, her i auditoriet på Skinnarbu 
Høyfjellshotell.
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Skal sikre villreinens leveområder
Av Arne Nyaas

Blant villreinvenner vil tidligere mil-
jøvernminister Helen Bjørnøy (SV) bli 
husket for ”Bestillingsbrevet” som kom 
i 2007. Her slår hun fast at villreinen 
skal ha en sentral plass i norsk fjellfauna 
også i framtida, og at det er et nasjonalt 
mål at villreinens leveområder skal sik-
res. Dette skal skje gjennom regionale 
planer:

”Miljøverndepartementet ber med 
dette om at fylkeskommunene utarbei-
der fylkesdelplaner for en helhetlig for-
valtning av fjellområder som er spesielt 
viktige for villreinens framtid i Norge. 
For flere områder vil oppgaven bestå i 
å revidere eksisterende planer. Planene 
skal fastsette en langsiktig arealforvalt-
ning som balanserer bruk og vern for de 
aktuelle fjellområdene med influensom-
råder. De vil være retningsgivende for 
kommunal planlegging og gi føringer 
for statlig og fylkeskommunal sektor-
planlegging. Planene vil være et ledd i 
oppfølgingen av regjeringens samlede 
politikk for fjellområdene”.

I det samme brevet utpekes Setes-
dal Ryfylke, Setesdal Austhei, Hardan-
gervidda, Nordfjella, Ottadalsområdet, 
Rondane, Sølnkletten, Knutshø og For-
ollhogna som nasjonale villreinområ-
der. Med unntak av Ottadalsområdet og 
Forollhogna, skal de øvrige områdene 
inngå i ”to europeiske villreinregioner”, 
en sørlig (Setesdal Ryfylke, Setesdal 
Austhei, Hardangervidda og Nordfjel-
la) og en nordlig (Rondane, Snøhetta, 
Knutshø og Sølnkletten). Den formelle 
etableringen av de europeiske villrein-
regionene vil skje i regi av Miljøvern-
departementet etter at fylkesdelplanene 
for de nasjonale villreinrområdene er 
vedtatt.

I dag, tre år senere, er arbeidet med 
fylkesdelplanene godt igang, og den 
første planen er allerede revidert. Pla-
nen for Dovrefjellområdet, som omfat-
ter Snøhetta og Knutshø, skal imidlertid 
sluttføres i 2012, med en endelig fastset-
ting av leveområdene for villreinen.

Orienterte om Hardangervidda
Hardangervidda er ett av områdene hvor 
det nå jobbes intenst med fylkesdelpla-
nen, og arbeidet har pågått i to år. Lars 
Bjaadal, fylkesvaraordfører i Telemark, 
leder arbeidet både i styringsgruppa og i 

arbeidsutvalget. Bjaadal benyttet anled-
ningen til å orientere om arbeidet som er 
gjort - og som skal skje, på villreinmø-
tet på Skinnarbu i mars (se side 120 og 
121). Ifølge Bjaadal var dette status for 
Hardangervidda-området i mars 2010:

”Arbeidet med fylkesdelplan for Har-
dangervidda har pågått i to år. Til nå har 
planprogram, avgrensing av utrednings-
område, flere faglige delprosjekter og 
ikke minst omfattende lokale prosesser 
hatt fokus i planprosessen. Man står nå 
foran utarbeiding av et samlet og helhet-
lig planforslag som skal gjennom hørin-
ger og bred debatt før det sluttbehandles 
av de tre fylkestingene. Framdriftspla-
nen legger opp til offentlig høring høs-
ten 2010 og sluttbehandling våren 2011.

Fylkesdelplan for Hardangervidda 
skal komme fram til en langsiktig og 
helhetlig plan for bruk av arealer som 
er viktige leveområder for villreinen 
eller påvirker villreinens leveområder. 
Miljøverndepartementet, som har gitt 
fylkeskommunene dette oppdraget, har 
som utgangspunkt at villreinen skal sik-
res og at lokalsamfunnene rundt Har-
dangervidda skal gis rom for utvikling. 
Av andre tunge interesser kan særlig fri-
luftsliv og samferdsel trekkes fram.

Ni berørte kommuner, tre fylkes-
menn, villreinnemnda og tre fylkes-
kommuner er sterkt involvert i prosjek-
tet, både administrativt og i en politisk 
“tung” styringsgruppe.

Planprosessen legger stor vekt på 
bred deltakelse og lokal forankring og 
på innhenting av aktuell og oppdatert 
kunnskap om relevante forhold. Erfa-
ringene så langt viser stort engasjement 
for planarbeidet, men også betydelig lo-
kal skepsis til hva dette vil medføre.

Prosjektets styringsgruppe legger 
stor vekt på at denne planen ikke er en 
verneplan, men en plan som handler 
om muligheter og om bruk av arealene 
rundt nasjonalparken og naturreserva-
tene på Hardangervidda, samtidig som 
villreinens langsiktige behov skal iva-
retas.

Alle kommunene som deltar i ar-
beidet med fylkesdelplanen, har i vin-
ter hatt politiske drøftinger av lokale 
spørsmål knyttet til planarbeidet. Disse 
lokalpolitiske drøftingene har bygd på 
omfattende og grundige prosesser, gjen-
nomført i hver enkelt kommune sist 

sommer og høst. Dette materialet utgjør 
viktige innspill til utformingen av den 
samlede fylkesdelplanen.

Andre viktige innspill til planarbei-
det er ulike kunnskapsbaserte prosjek-
ter. Særlig Norsk Villreinsenters kart-
legging av potensielle leveområder for 
villrein og Norsk institutt for naturfors-
knings prosjekt om villreinens bruk av 
Lufsjåtangen og Dagalitangen, har fått 
stor oppmerksomhet. Det gjennomfø-
res også viktige prosjekter om bl.a. ut-
marksnæringer, reiseliv, ferdsel og kul-
turminner.

Planarbeidet står nå foran en prosess 
der de lokalpolitiske innspillene fra 
kommunene, faglige innspill om vill-
rein, annen kunnskap innhentet gjen-
nom andre delprosjekter, samt andre 
innspill og synspunkter fra ulike møter 
og dialoger, skal legges til grunn for ut-
forming av et samlet planforslag. Her 
skal ulike hensyn vurderes og veies. 
Målet er en omforent plan som alle kan 
akseptere og være villige til å følge opp 
i ettertid. Dette vil handle om kompro-
misser, og trolig får ingen det akkurat 
slik de vil.

Planen skal vise ulike arealsoner og 
avgrensning av nasjonalt villreinom-
råde. Videre skal det gis retningslinjer 
knyttet til arealsonene og utarbeides en 
rapport som beskriver planforslaget og 
vurderer konsekvenser av planforslaget.

Planforslaget vil bli utarbeidet i en 
prosess med drøftinger både administra-
tivt og politisk. Før styringsgruppa sen-
der sitt høringsforslag til fylkespolitisk 
behandling, vil alle berørte kommuner 
bli invitert til en særskilt høringsrunde 
av et samlet planforslag. Både planinn-
hold og avgrensning av selve planområ-
det vil da bli tema.

Det legges opp til offentlig høring 
av planforslag til høsten. Dette vil bli 
kunngjort i alle aktuelle lokalaviser og 
på aktuelle nettsteder. Planarbeidet for-
ventes avsluttet våren 2011”.

Lars Bjaadal 
Foto: Arne Nyaas

Mer info: www.fylkesdelplan-hardangervidda.no
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Landsmøte med moskussafari
Tekst og foto: Arne Nyaas

Villreinrådet i Norge avviklet sitt 
18. ordinære landsmøte på Hjer-
kinn i dagene 12. og 13. juni 2009. 
Vertskap var Norsk Villreinsenter 
Nord. Etter årsmøteforhandlinge-
ne første dag, bar det rett på mos-
kussafari. For mange ble dette den 
helt store opplevelsen.
Villreinen 2010, som du nå leser i, har 
kommet ut hvert år siden førsteutgaven 
i 1986. Dette er årgang nummer 25, og 
utgiver er Villreinrådet i Norge. Ved 
åpningen av landsmøtet i fjor benyttet 
Odd Leif Angård (Rondane Nord) og 
Hallvard Urset (Forollhogna) begge an-
lednignen til å snakke varmt for årboka:

- Villreinrådet har slitt med økonomi-
en de senere årene. Vi må ikke risikere 
at 25-årsutgaven blir den siste. Løsnin-
gen er enkel, årboka må selges sammen 
med jaktkortene! var henstillingen fra 
Odd Leif Angård.

- Alle vil tjene på en slik ordning, 
både Villreinrådet, rettighetshaverne og 
jegerne. Ta kontakt med styret og be-
still eksemplarer nok, ett til hver jeger. 
Flere rettighetshavere gjør dette i dag, 
men langt fra alle. Årboka  nyter stor 
anseelse og er den eneste publikasjonen 
som bringer ny kunnskap om villreinen 
i Norge. En enestående dugnadsinnsats 
ligger bak hver eneste utgivelse. Nå er 
det opp til oss å sørge for at dette kan 
fortsette, og at opplaget kan økes fra da-
gens 6000, anmodet Hallvard Urset.

Økonomisk tungt, også i nemndene
Ola L. Sukka, nemndsleder i Setesdals-
området, ga på sin side tydelig uttrykk 
for frustrasjon knyttet til nemndsøkono-
mien.

- Nemnda sliter. Underskuddet i 
2008 var på 417 000 kroner. I år har vi 
ikke råd til å innkalle samtlige represen-
tanter til høstmøte. Vi har sendt brev til 
DN. Det gjorde vi i desember i fjor. Nå 
lurer vi på om andre nemnder sliter på 
samme måten?

Og Sukka fikk svar, både fra nemnds-
leder Kåre Fekjan i Brattefjell-Vindeg-
gen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell, 
fra Olav H. Opedal i nemnda for Har-
dangerviddaområdet og fra sekretær Per 
Aksel Knudsen i nemnda for Nordfjella 
og Fjellheimen. Felles for alle er trang 
økonomi og redusert møtevirksomhet.

- Vi er her for å lytte og lære. 
Nemndstrukturen er ny, også for oss. 
Situasjonen er ikke entydig lik den i 
Setesdalsområdet. Direktoratet for na-
turforvaltning har et busjett å forholde 
seg til; et budsjett som igjen er avhen-
gig av Statsbudsjettet. Mye i forbindelse 
med fylkesdelplanarbeidet er derimot 
prosjektbasert og egenfinansiert. Øko-
nomien i dette arbeidet er vesentlig 
bedre. Dersom nemndene blir sterkere 
involvert i fylkesdelplan-arbeidet, har 
vi mulighet for å ta dette som prosjekt, 
presiserte Vemund Jaren, seniorrådgiver 
i DN.

Klare arbeidsmål for Villreinrådet
Øystein Landsgård, leder i Villreinrådet, 
presenterte styrets arbeidsmål, med dis-
se som de viktigste fram til neste lands-
møte: Høyt fokus på årboka, digitalisere 
samtlige årbøker (på artikkelnivå) med 
gratis nedlasting via www.villrein.no, 
drifting av www.villrein.no sammen 
med Norsk Villreinsenter, utgi ei ek-
stra fyldig årbok for å markere 25-års-
jubileet, arrangere en jubileumstur til 
Svalbard sommeren 2010 og ellers bistå 
utvalg og nemnder, på best mulig måte.

Villreinrådet 2009 - 2011:
Valget ga følgende enstemmige resul-
tat: Øystein Landsgård, leder for to nye 
år, Stig Aaboen, Ottadalen (ny), Magne 
Torvetjønn, Hardangervidda (ny), Jørn 
Howlid, Blefjell (ikke på valg) og Anne 
Jupskås, Setesdal (ikke på valg). Va-
ramedlemmer: Lars Nesse, Nordfjella 
(gjenvalg) og Per Ousten, Forollhogna 
(ny). Bjørn Skinnarland fra Brattefjell-
Vindeggen er ny leder i valgkomitéen.

En sterk fagdel
Med karer som professor Knut H. Røed 
og forsker Olav Strand på laget, ble det 
et meget sterkt faglig innslag på Hjer-
kinn. Her orienterte også Rondane, 
Snøhetta, Knutshø og Sølnkletten om 
sine villreinområder. Jo Skorem, dag-
lig leder ved Norsk Villreinsenter Nord, 
gjorde på sin side stor lykke som mos-
kusguide, og som omviser på toppen av 
Tverrfjellet. Her skal NVS Nord i som-
mer reise et spektakulært bygg tegnet av 
arkitektfirmaet Snøhetta. 

Et godt tips: Gå inn på www.villrein.
no, les mer fra landsmøtet 2009, se flere 
bilder og last ned årsmøtereferatet.

Samtlige deltok på moskussafarien første 
dagen. Her gis det orientering før start.

En av to okser som villig lot seg foto-
grafere. Se flere bilder på side 8.

Fra festmiddagen på Hjerkinnhus Hotell.
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Dette er årgang nr. 25 
av VILLREINEN - og vi
har grunn til å feire!

Foto: Arne Nyaas

Årboka VILLREINEN har stor anseelse og 
er den eneste publikasjonen som
formidler ny kunnskap om grådyra i den 
norske fjellheimen. Det hele startet i 1986, 
og siden har VILLREINEN kommet ut hvert 
eneste år - til glede for rettighetshavere, 
forvaltere, jegere og folk flest som liker 
å ferdes over tregrensa. For 25 år siden 
startet også arbeidet med å forme
Villreinrådet som organisasjon for områder 
og nemnder. Nå har et kvart århundre 
gått, og vi står sterkere i dag enn i 1986. 
Vi jobber alle for villreinens beste - og det 
skal vi gjøre også i årene som kommer.

Setesdal Ryfylke villreinområde
Våmur-Roan villreinområde
Villreinnemnda for Setesdalsområdet

Brattefjell-Vindeggen villreinområde
Blefjell villreinområde
Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde

Hardangervidda villreinområde
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Fjellheimen villreinområde
Nordfjella villreinområde
Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen

Vest-Jotunheimen villreinområde
Sunnfjord villreinområde
Førdefjella villreinområde
Svartebotnen villreinområde
Villreinnemnda for Sogn og Fjordane

Ottadalsområdet
Villreinnemnda for Ottadalen

Snøhetta villreinområde
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Rondane Nord villreinområde
Sølnkletten villreinområde

Tolga Østfjell villreinområde
Tolga kommune (nemnd for Tolga Østfjell)

Forollhogna villreinområde
Villreinnemnda for Forollhogna

Sysselmannen på Svalbard
(forvaltningsansvar for Svalbardreinen)
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Med Jon sin bortgang har vi mista den 
personen i Setesdal som var best kjend i 
fjellområda både på austsida og vestsida 
av dalen. Han kom til Bykle som tam-
reingjetar på 60-talet. I 1972 vart han 
tilsett som oppsynsmann i Njardarheim 
Veidemark. Og der hadde han arbeidet 
sitt til han pensjonerte seg. 

Eg møtte Jon første gong i 1982, men 
eg hadde sakta høyrt gjete han. Eg var 
nytilsett oppsynsmann i samband med 

dei store kraftanlegga i heiane mellom 
Bykle og Suldal. Og Jon var fjellman-
nen som hadde kunnskapen om villrein-
stamma. 

Han var den som var med som kjent-
mann når villreinen skulle teljast, eller 
når ulike villreinforskarar hadde trong 
for assistanse. Jon stilte alltid opp.

Kunnskapen hans vart og verdsatt 
av kommunen. I ei årrekke var han for-
mann i Bykle fjellstyre, eit verv han 
hadde også etter at han pensjonerte seg.

I 1993 vart eg kollega med Jon. Vi 
var begge Statskogansatte. Han framleis 
som oppsynsmann i Njardarheim. -Og 
eg med ansvaret for jaktadministrasjo-
nen. Dette førte tidvis og til nokre dis-
puttar mellom oss. Jon meinte jaktpres-
set vart for stort, – både på villrein og 
rype. Ein stor villreinstamme, og krav 
om auka inntjening var viktige årsaker 
til at det ikkje vart slik Jon ville.

I ettertid ser eg klarare at det nok 
ikkje alltid var like lett for Jon. I sine 
år som oppsynsmann tente han under 
tre ulike statsorgan med ulik leiarkultur, 
og med forskjellig fokus på kva som var 
viktigast. Men uavhengig av skiftande 
leiing; Oppsynsmannen var krumtap-
pen i drifta av Njardarheim. Jon hadde 
ansvaret for vedlikehald og transport til 

alle jakthyttene i Bykle og Valle. Og han 
sto for den praktiske jaktforvaltinga, 
- og kontakten med jegrar, fiskarar og 
fotturistar som kom att år etter år. 

Jon var ein talsmann for villreinen. 
Og det var stor realkompetanse bak dei 
synspunkta han kom med. Men han var 
stillfarande. Han tok sjeldan ordet i store 
forsamlingar. Men på tomannshand fekk 
du vita kva han meinte. Han var forma 
av eit langt liv i fjellet. Meiningane hans 
var som dei fjellområda han trivdes best 
i, - tilsynelatande uforanderlege. Eit po-
litisk vedtak endra ingenting.

Eit dikt av Olav H. Hauge karakte-
riserer den lange fjellvandringa til Jon:

Ingen har varda den vegen du skal gå.
Ut i det ukjende, ut i det blå.
Dette er din veg. Berre du 
Skal gå han. Og det er uråd å snu.
Og ikkje vardar du vegen, du hell.
Og vinden stryk ut ditt far i aude fjell.

No har Jon lagt ned vandringsstaven. 
Ein fjellets mann har gått bort. Vi lyser 
fred over minnet hans.

                              Lars Arne Bay

Til minne om 
Jon Torfinn Haugen

Lover storstilt feiring i 2013
Tekst og foto: Arne Nyaas

Anbefalingene som ble gitt i Villrein og 
Samfunn-rapporten (2004/2005), følges 
opp av politikerne. Villreinens leveom-
råder skal sikres. Ti villreinområder får 
nasjonal status. I tillegg oppretter Norge 
to europeiske villreinregioner. Det skjer 
i 2013. Åpningene av de europeiske 
villreinregionene blir storstilt. Det forsi-
krer statssekretær Heidi Sørensen (SV). 
Lovnaden kom i “midtveisseminaret” 
på Kongsberg i desember 2009, med 
Miljøverndepartementet som vertskap 
og arrangør.

Norge er det siste landet i Europa som 
har ville stammer av europeisk fjellrein, 
og genetiske og arkeologiske funn viser 
hvordan villrein med ulik innvandrings-
historie utnyttet store sammenhengende 
fjellområder. Opprettelsen av to euro-
peiske villreinregioner skal synliggjøre 
Norges internasjonale ansvar. Region 
én vil bestå av områdene Rondane, Snø-

hetta, Knutshø og Sølnkletten, mens 
Nordfjella, Hardangervidda og områ-
dene i Setesdal danner region to.

- Miljøvernminister Helen Bjørnøys 
bestillingsbrev i april 2007 er grunnen 
til at dere sitter her i dag. Her anmodet 
hun fylkeskommunene om å utarbeide 

fylkesdelplaner for prioriterte fjell-
områder. Brevet var en oppfølging 
av Stortingets vedtak og regjeringens 
politikk for en helhetlig forvaltning av 
fjellområder. Samtlige regionale pla-
ner skal være ferdig innen 2013, og da 
skal det feires, lovte Sørensen.

 - Villreinen er en stor kulturbærer, og derfor også en stor merkevarebygger, presiserte 
statssekretær Heidi Sørensen (SV) i sitt foredrag på Kongsberg i desember i fjor.
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To Vidda-bøker som folk står i kø for å kjøpe
Alle som liker å ferdes på Hardanger-
vidda, og som gjerne søker kunnskap 
for å berike turene sine, fikk to flotte, 
men vidt forskjellige bøker i fanget rett 
før jul i fjor. Da ga Øvre Numedal Fjell-
styre ut boka ”Fjellfolkets Rike” med 
Lidvard Hytta som forfatter. På samme 
tid smelte forfatteren, jegeren, debattan-
ten og spelemannen Johan Vaa til med 
boka ”Langs Kvenna - før og no” med 
Telemark Historielag som utgiver. Jeg 
har lest, bladd og latt meg imponere av 
begge utgivelsene. Samlet gir bøkene et 
vell av informasjon og fakta, men også 
historier knyttet til områdene som be-
skrives. Og begge bøkene er rikt utstyrt 
med gode bilder. Ikke det minste rart 
at begge raskt ble bestselgere. Eksem-
pelvis ble 1500 eksemplarer av boka til 
Johan Vaa solgt på kort tid, av et opplag 
på 2000. Samme gode mottakelse fikk 
”Fjellfolkets Rike”. Ved lanseringen på 
Dagali var det et stort oppbud av presse, 
publikum og sentrale personer knyttet 
til forvaltningen av Hardangervidda. 
1000 bøker ble revet bort før jul, og et 
nytt opplag måtte bestilles. Den gode 
mottakelsen gleder fjellstyresekretær 
Hans-Jørgen Jahren, som har vært en 

pådriver for utgivelsen.
- I vår periode i fjellstyret har vi sett 

en økende mangel på kunnskap omkring 
fjellet og bruksretten til allmenningen. 
Den tradisjonelle bruken av fjellet gjen-
nom en bærekraftig høsting er svært 
viktig å ta vare på. Vi har alltid ment 
at dette ikke er noen trussel for fjellet 
og Hardangervida, men en kultur og 
ei historie som vi plikter å føre videre. 
La intervjuene i boka stå som bevis på 
alle nyttige og hyggelige opplevelser 
fjellfolket øst på vidda har hatt, skriver 
bokkomiteen (Oluf Fonnebø, Vebjørn 
Håvardsrud, Alfred Rauland og Hans-
Jørgen Jahren) blant annet i forordet.

Raulendingen Johan Vaa har en mer 
”fargerik” tilnærming til sitt stoff, og 
skriver eksempelvis i sitt forord: - For 
eit par år sidan var eg oppe i ei konkret 
usemje om profilen på lokalhistorisk ar-
beid. Ein måtte absolutt ikkje fokusere 
på konfliktar, fekk eg høyre, og då visst 
ikkje hengje ut namngjevne personar, 
korkje avlidne eller levande. Dette er 
eg hjarteleg usamd i. Sogeskriving med 
karamellsaus på, kva er slikt? Til ei kvar 
tid er der ulike interesser i samfunnet, 
desse blir målborne av namngjevne  

personar, som då må tola å få sett ljoset 
på seg. Såleis har eg her og der valt å 
understreke konfliktar som har vore,  og 
framleis er.

Det er ei sammensatt lokalhistorie 
Johan Vaa presenterer i boka, hvor en 
kanotur i Kvenndalen sammen med 
fem kamerater sommeren 2006 dan-
ner utgangspunktet for boka. Folk som 
er kjent i området vil trolig ha et enda 
større utbytte av å ta turen sammen med 
forfatteren, enn ikke kjente. Johan Vaa 
presenterer uansett et spennende om-
råde rik på historie, og med presise kil-
dehenvisninger. Og her går han tilbake 
til primærkildene. ”Langs Kvenna” er ei 
spennende bok å lese, ikke minst fordi 
boka er like fargerik som forfatteren 
sjøl. Her er det langt mellom dødpunk-
tene!

Jeg kan trygt anbefale både ”Fjellfol-
kets Rike” og ”Langs Kvenna - før og 
no”.

                                 
 Arne Nyaas




