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Et par tiår, og vel så det, har gått siden jeg felte denne storbukken på godt 100 kilo i Forollhogna. 
Geviret var så omfangsrikt at det måtte surres fast til takgrinda på stasjonsvogna. Vi ble avgjort lagt 
merke til, og opplevelsen sitter som ”spikret”. Foto: Privat
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Redaktør

Når dette skrives har april blitt mai, og om noen få dager logger jeg meg inn og 
sender Villreinen 2011 til trykk. Tre tunge pdf-fi ler skal lastes opp via nettet, og 
da skal alle bilder, all tekst og alle annonser være på plass. Dette er tredje året at 
Villreinrådet i Norge har engasjert Det Norske Skogselskap til å bistå med trykk og 
distribusjon. En god samarbeidspartner for oss, og forhåpentligvis til glede for deg 
som leser. Trykkekvaliteten skal være den beste; det fortjener både du og ikke minst 
grådyra, som vi alle bryr oss så mye om. Det er for øvrig redaksjonens håp at du 
også i år fi nner mye annet interessant stoff fra fjell-Norge i årboka.

Villreinen 2011 er årgang nummer 26 i ei ubrutt rekke siden førsteutgaven i 1986. 
Samlet er dette nærmere tre tusen sider med gode artikler om grådyra, om forvalt-
ning, jegere, jakt og forskning, men også om folk og fjell og alt det andre som vi 
bryr oss så mye om. Sjøl har jeg hatt det redaksjonelle ansvaret for Villreinen i sju 
år, og imponeres stadig vekk over gløden og interessen som bidragsyterne viser 
for grådyra. Noen har bidratt helt fra starten av, andre nesten like lenge - og nye 
bidragsytere banker på døra til redaktøren. ”Limet” er interessen og iveren for vill-
reinen og fjellnaturen. En herlig kombinasjon!

Da er vel alt bare fryd og gammen? Ja, nesten, men ikke helt. Øystein Landsgård, 
leder i Villreinrådet, berører noen av utfordringene i sin hilsen på side 3. Den største 
er fortsatt knyttet til økonomien. Det koster å produsere årboka, og Villreinrådet er 
nødt til å ta grep for å sikre økonomien. Ett av grepene blir å bygge opp ei egen 
nettside for årboka på det ”parkerte” domenet www.villreinen.no, hvor rådet blant 
annet kan styrke økonomien med å tilby aktuelle aktører annonseplass. For meg 
som redaktør - og for den som senere overtar - er det tvingende nødvendig å ha ei 
velfungerende nettside for å opprettholde kontakten med lesere og brukere, året 
rundt. Landsmøtet i Villreinrådet tar stilling til saken i møtet på Honne i dagene 31. 
mai/1. juni 2011. Som redaktør håper jeg at Landsmøtet gir sin enstemmige tilslut-
ning. Jeg håper også at langt fl ere rettighetshavere innser fordelen med å sende ut 
årboka sammen med fellingstillatelsene. Jeg har ”mast” om dette på lederplass i 
fl ere år. Med unntak av noen få rettighetshavere, har jeg så langt ikke blitt hørt. Har 
dere gått lei av maset mitt? Som ansatt kan jeg ikke gjøre annet enn å gi råd. Det er 
dere som bestemmer.

Foto forside:
Olav Strand
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Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas, 2010
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Med hilsen
Leder i Villreinrådet i Norge

Vi har lagt bak oss et år med feiring av 
25-årsjubileum, både for Villreinrådet 
i Norge og for årboka VILLREINEN. 
Feiringen ble gjort med en jubileums-
tur til Svalbard og et miniseminar om 
verdiskaping i Villreinfjella i samarbeid 
med Norsk Villreinsenter. I VILLREI-
NEN ble jubileet markert med betydelig 
mer stoff enn vanlig og tilbakeblikk fra 
flere sentrale personer på disse 25 årene.

Vi er inne i et nytt år med nye mulig-
heter, men kanskje er det like viktig, el-
ler viktigere, å ivareta de allerede eksis-
terende muligheter og arbeide videre for 
å få resultater av påbegynte oppgaver.

Den økonomiske snuoperasjon som 
er gjennomført i Villreinrådet, gir nå 
resultater. Økonomien er i positiv end-
ring, og vi kan igjen videreføre igang-
værende prosjekter og vi kan  gjennom-
føre nye prosjekter som vi har ønsket å 
få til.

Nettsatsing er en svært viktig opp-
gave framover. Nettstedet www.villrein.
no, som er et samarbeid med Stiftelsen 
Norsk Villreinsenter, er blitt det viktigste 
nettstedet der du finner opplysninger 
om villrein og fjell-Norge. Nettstedet 
har vært under utvikling siden åpnin-
gen, og vi vil arbeide videre med utvik-
ling av dette.

Alle villreinområdene har en enestå-
ende mulighet gjennom nettstedet til å 
spre informasjon om sitt område, en tje-
neste som er helt uten kostnad for områ-
dene. Villreinrådet må arbeide med nett-
satsing i forhold til å nå andre grupper 

enn de tradisjonelle brukerne, og også 
vurdere mulig inntjening via annonse-
salg på nettet – dette er spesielt viktig 
for VILLREINEN og vil være en sak til 
behandling på Årsmøtet 2011.

Det store ”scanneprosjektet” er godt 
i gang og planlegges avsluttet i løpet av 
2011. Da vil alle tidligere utgivelser av 
VILLREINEN være scannet og gjort 
søkbare på nettet – den store mengden 
stoff om villrein og fjell-Norge som der-
med kan gjøres tilgjengelig for alle via 
nettet, vil representere en formidabel 
mengde stoff som er søkbart via stikk-
ord på artikkelnivå.

Villreinrådet har andre servicetilbud 
på trappene overfor villreinområdene – 
disse tilbud vil vi arbeide videre med i 
samarbeid med områdene, og evt. andre 
samarbeidspartnere.

Økonomien i Villreinrådet har vært 
bestemmende for den aktiviteten vi har 
kunnet drive. Vi har klart å få til en for-
bedring og har dermed noe mer frihet i 
vårt arbeid nå. Vi har imidlertid fortsatt 
et stort forbedringspotensiale på dette 
området, et arbeid som vi trenger hjelp 
fra områdene og andre for å komme 
helt i mål med. Noen områder sender 
ut Årboka sammen med hver eneste 
fellingstillatelse – om dette hadde blitt 
gjennomført av alle områdene, ville 
økonomien i Villreinrådet være tryg-
get for framtida, og alle områdene ville 
tjent penger på det samme arbeidet. Jeg 
oppfordrer alle villreinområdene til å 
hjelpe oss med dette arbeidet, og jeg

ønsker alle villreinvenner et godt og 
framgangsrikt år, både  for villreinen i 
fjellområdene våre og for aktiviteten i 
Villreinrådet i Norge. 

- Vi trenger hjelp for å komme i mål

Villreinrådet samlet til møte på Honne i 
mars 2011, blant annet for å diskutere årets 
utgave av Villreinen. Fra venstre og rundt 
bordet: Jan Hageland, Christian Hillmann, 
Øystein Landsgård, Jan Erik Nygård, Tor 
Punsvik, Jørn Howlid (med ryggen til) og 
Magne Torvetjønn (med ryggen til). 
Foto: Arne Nyaas
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Villreinvenner på Svalbard-tur

Av Øystein Landsgård

Kjente villreinfolk i lettbåt befarer Mona-
cobreen – men i trygg avstand siden en 
aldri kan vite når breen kalver. Kartet viser 
turen. Foto: Tor Punsvik/Lars Nesse (kart)

Mange villreinvenner samlet seg på 
Svalbard i juli i fjor for å være med 
på markeringen av Villreinrådets 
25-årsjubileum, og for å oppleve 
den spesielle naturen som mange 
nok har drømt om.

Turen var fra 8. til 11. juli, men de fleste 
ankom Svalbard og Longyearbyen en 
eller to dager før dette for å få med seg 
enda mer av Svalbard. De fleste hadde 
tid til å oppleve Longyearbyen før turen 
startet, med besøk på museet, gallerier, 
eller rett og slett rusle i byen. Det er 
mye å oppleve og å se på – god mat og 
drikke er heller ikke å forakte.

Den offisielle turen startet om etter-
middagen den 8. juli fra Longyearbyen 
med hurtigruteskipet Fram. Første stopp 
var Barentsburg. Etter å ha forsert en 
mengde trapper for å komme opp til be-
byggelsen, fikk vi se en ganske skitten by 
med mye gammel og interessant
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tilholdssted for hvalross gjennom mange 
år. Ca. 130 hvalross er i land på øya når 
vi kommer denne lørdagskvelden. Vi 
opplever Moffen i et fantastisk vær med 
midnattsol og vindstille – stemningen 
om bord blir nesten andektig.

Vi ankommer Monacobreen innerst 
i Lieftefjorden morgenen etter – denne 
breen er av mange ansett for å være 
Svalbards vakreste. Vi fikk alle en tur 
langs breen i lettbåt, (på behørig av-
stand på grunn av fare for ”kalving” fra 
breen).

Så gikk turen til Sysselmannens sta-
sjon Mushamna, nord i Wijdefjorden – 
en stasjon som er bygget og brukt som 
fangsstasjon tidligere.

Siste stopp på tilbaketuren var Ny 
Ålesund, beliggende ved Kongsfjorden. 
Ny Ålesund er i dag en internasjonal 
forskningsbase – tidligere gruvedrift er 
avviklet etter ulykken i Kings Bay.
Roald Amundsen brukte Ny Ålesund 
som base for sin ekspedisjon videre 
nordover.

Fire dager med fantastisk vær ble 
avsluttet med noen timers tett tåke og 
vind på turen tilbake mot Longyearby-
en. Villreinfolket brukte denne delen av 
turen til å få med seg litt ”ekstra input” 
om Svalbardnaturen. Tor Punsvik for-
talte oss om ”Natur og dyreliv på Sval-
bard” og om ”Svalbardreinen”. Tåka på 
slutten av turen viste oss for et utrolig 
hell vi hadde hatt med været – vi kunne  
ha hatt fire dager med tåke og regn og 
ingen sikt.

Takk alle deltakere for en fantastisk, 
interessant og hyggelig tur!

arkitektur, med imponerende kulturhus 
og et ganske nytt sykehus. Vår unge, 
russiske guide var entusiastisk og viste 
oss rundt, fortalte om bygninger og livet 
i byen. Det ble tid til litt forfriskninger i 
hotellet før vi avsluttet med en forestilling 
i kulturhuset.

Om natta gikk båten nordover langs 
vestkysten av øya og inn i Magdalene-
fjorden. Første ”landsetting” var Grav-
neset hvor vi ble tatt imot av Syssel-
mannens feltinspektør – det ble vand-
ring på Gravneset og bademuligheter 
for de tøffeste. De som badet fikk di-
plom og en snaps til å varme seg på 
etter badet. Waggonwaybreen innerst i 
Magdalenefjorden var flott.

Fantastiske naturopplevelser på turen 
videre – masse flotte landskapsformer 
og inntrykk ble forsøkt foreviget med 
fotoapparater og filmkameraer – noen 
av bildene som undertegnede tok, er 
lagt ut på Villreinrådets hjemmeside, på 
www.villrein.no.

Neste ilandstigning var på Ytre Nor-
skøya, med fottur opp til toppen, til ”Ut-
sikten”. Det ble litt ekstra spenning da 
ei isbjørnbinne ble observert på Indre 
Norskøya. Binna svømte over til Ytre 
Norskøya og kom mot oss. Det ble litt 
dramatisk da 40-50 turister plutselig 
befant seg på samme øy som ei binne  - 
turistene måtte hentes fra et annet sted 
på øya, og binna måtte skremmes med 
signalskudd for å holde den på avstand.

Så gikk Fram til turens nordligste 
punkt – ”sandbankøya” Moffen. Fram 
kunne ikke gå nærmere øya enn 300 m – 
øya er fredet på grunn av en koloni med 
sabinemåker, men er mer kjent som fast 

Middag på hotellet etter ankomsten til Longyearbyen. Forventningene er høye. Fra venstre 
og rundt bordet: Bodil Ystanes, Ragnar Ystanes, Kjellrun Nesse, Jon Dale, Lars Nesse, 
Inger Tveitehagen og Sigmund Tveitehagen. Foto: Øystein Landsgård

Jon Dale advarer mot isbjørn.
Foto: Øystein Landsgård

Spennende arkitektur – museet i Longyear-
byen. Foto: Øystein Landsgård

Barentsburg har mye fin, gammel arkitek-
tur. Foto: Øystein Landsgård
Se flere bilder fra turen, bla om!

Den offisielle jubileumsturen startet på 
ettermiddagen den 8. juli fra Longyear-
byen med hurtigruteskipet Fram. Foto: Tor 
Punsvik
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Bilde 1: Topptur til utsiktpunktet på Ytre Norskøya (foto: ØL).  Bilde 2: De tøffeste badet i isvannet. (foto: ØL). Bilde 3: Etter isbadet 
vanket det premier både i form av diplom og snaps. Her smaker Ragnar Ystanes (t.v.) og Sigmund Tveitehagen på premien (foto: ØL). 
Bilde 4: Sandbankøya Moffen er fredet på grunn av kolonien av hekkende sabinemåker, men er mest kjent som fast tilholdssted for hvalross 
gjennom mange år. Med vindstille og midnattsol fikk vi ei helt fenomenal opplevelse ved Moffen (foto: TP).

1

4
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Bilde 5: Etter at vi hadde gått i land på Ytre Norskøya, kom ei isbjørnbinne svømmende over til oss. Det skapte en smule dramatikk, og 
binna måtte skremmes med signalskudd. En helt spesiell opplevelse for 40 til 50 turister, blant disse flere franske statsborgere (foto: TP). 
Bilde 6: Roald Amundsen brukte Ny Ålesund som base for sin ekspedisjon nordover (foto: ØL). Bilde 7: Monacobreen innerst i Liefte-
fjorden – av mange ansett som Svalbards vakreste bre (foto: TP). Bilde 8: I dag er Ny  Ålesund base for mye forskning med nasjonale og 
internasjonale deltakere; her Sverdrup-stasjonen (foto: ØL). Bilde 9: I Ny Ålesund var det et yrende dyre- og fugleliv med blant annet gås 
i gatene, og en fjellrev-familie med tilhold under én av bygningene (foto: ØL). Se også: ”Råd om turer på Svalbard” side 90 - 93

5

6 7

8 9
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Jan Hageland har vært sekretær og 
kasserer for Villreinrådet siden starten 
i 1985/86. I 2009 bestemte han seg for 
å trappe ned. Sekretær-jobben har Jan 
overlatt til Christian Hillmann, men
veteranen har fortsatt ansvaret for Vill-
reinrådets regnskap. Som takk for inn-
satsen så langt, ble Jan  hedret på Lands-
møtet i juni 2009. Møtet ble arrangert 
på Hjerkinn hvor Norsk Villreinsenter 
Nord var vertskap. Her mottok Jan et 
gavekort av rådsleder Øystein Lands-
gård. Jan kunne velge storbukkjakt i en-
ten Forollhogna, Nordfjella, Norefjell-
Reinsjøfjell, Brattefjell-Vindeggen, 
Snøhetta eller Knutshø. Jan valgte Snø-
hetta og her får vi vite hva som skjedde 
under jakta i fjor høst.

Jeg ble ganske overasket da jeg fikk 
gavebukken på årsmøtet i 2009 og med 
så mange aktuelle alternativer. Og hele 
styret og Arne hadde meldt seg på som 
bærere og fotografer. Dette kom til å bli 
kjempemessig!

Senere meldte tanken seg: Hva er ge-
nuin villreinjakt for meg? Jeg har drevet 
såpass med rein at det å skyte et dyr ikke 
er så veldig om å gjøre. Noe annet er 
å være i villreinfjellet og kunne studere 
dyra og se hvordan de bruker terrenget 
for å ta seg fram. Det er langt mer
interessant.. Men selvfølgelig, når jeg 
har fått et fritt dyr, vil jeg gjerne lykkes 
som jeger, også.

For lenge siden gikk jeg en god del i 
bukkeområdene i Snøhetta, og ved flere 
anledninger har min gode venn Jon Nør-
stebø og jeg filosofert over villreinjakta 
og hvordan vi driver den. Hva gjør vi 
med reinen gjennom vår oppførsel? Vi 
skyter de mest troskyldige og de villeste 
blir gående igjen. Verre og verre blir det 
å få tak i noen og jegerne har dårligere 
tid og jaktutøvelsen blir der etter. De 

kan ikke ligge i samme holoa i dagesvis 
i håp om at det skal komme noe rekende 
forbi.

- Det måtte bli Snøhetta
Men så var det gavebukken… Etter litt 
overveielse fant jeg ut at det måtte bli 
Snøhetta. For meg er det et av de fineste 
områdene jeg vet om. Og jeg skal bruke 
litt tid når jeg først er der.

Snakket litt med Jon og han kunne 
ordne bu og kunne ellers fortelle meg 
mye om hvilke områder storbukkene 
oppholder seg i. 

Jeg varslet styret om jakta og når jeg 
hadde tenkt meg til fjells. Men ingen 
kunne være med! Arne hadde nyoperert 
kne og var heller ikke gangbar. Men 
Christian meldte seg og  han ble med. 

I første omgang ville jeg ligge inne i 
fjellet. Valget falt på ei bu i Stor-Svart-
dalen. Jon ordnet opp. ”Når du kommer 
dit må du kikre godt på begge sider. 
Skaff deg litt høyde og bruk kikkerten 
nøye. Bukkene er på begge sider av 
dalen, mer sjelden midt nedi. Og tenk 

Jakta på “Gavebukken”

Jan Hageland ble hedret med gratis stor-
bukkjakt av Villreinrådet i Norge. Foto: 
Arne Nyaas

Av Jan Hageland, veteran i Villrein-
rådet - og storbukkjeger med gavekort 
i Snøhetta

Bildet over: - Jeg takker for en unik og flott 
opplevelse! Foto: Arne Nyaas
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på vinden – her er det bare to retninger 
enten innover dalen eller utover. Går du 
i medvind er selvfølgelig reinen borte 
lenge før du har sett den”.

Jeg kom til bua midt på dagen og et-
ter å ha innrettet meg litt gikk /krabbet 
jeg meg opp i dalsida mot Høgtunga og 
kikret mye. Det var bratt og tok nokså 
lang tid å komme opp, men tid er det jo 
mye av….. Sola var fin og jeg lå lenge 
ved en bergpall med kikkerten. Er det 
ikke litt annen farge ved de store stei-
nene i Hestbotnen? Etter å ha studert 
det vel og lenge så jeg et dyr som rørte 
på seg, og det var nok flere der. Det var 
langt unna og vanskelig å se hva slags 
dyr det var. Mange var det ikke – kan-
skje en liten bukkeflokk.

Etter ei stund tuslet jeg ned igjen - 
en annen og bedre veg enn der jeg kom 
opp. Her er tydelige spor etter rein som 
har gått mange ganger. Det endte mot et 
naturlig vadested over åa – antagelig en 
overgang fra Sørhellhøa.

Christian skulle komme innover. Han 
skulle kjøre fra Oslo etter et møte midt 
på dagen og var antagelig ikke venten-
des før i skumringa.

Utover ettermiddagen/kvelden var 
jeg ute og kikret flere ganger. Plutselig 
var de der, på den andre siden av åa, på 
beitetrekk sakte nedover. En stor bukk 
var lengst nede. Har de tenkt seg over? 
Tok med børsa og gikk mot dem, men 
grådyra hadde overhøyde og utsikt mot 
meg, så dette ville bli vanskelig. Helt 

riktig – om de så meg eller bare om-
bestemte seg , det vet jeg ikke, men de 
snudde og dro seg oppover igjen og ble 
gående utpå kanten nesten i himmelsy-
net.

Store gevir i himmelsynet
Omtrent samtidig fikk jeg se Chris-
tian utmed vatnet. Da han kom fram 
til hytta, viste jeg ham dyra på andre 
sida. ”Men der er det dyr også”, sa han 
og pekte rett opp. Og ganske riktig, det 
gikk en flokk i himmelsynet, der også. 
Mange store gevir. Det var i ferd med å 
skumre og vi kunne ikke annet enn bare 
stå og nyte synet. Jon hadde rett; det var 
dyr på begge sider.

Dagen etter gikk turen til Sørhell-
høa og Hestbotnen. Bratt er det opp 
og vi prøvde å gå litt taktisk slik at vi 
fikk oversikt over Hestbotnen og hadde 
mulighet til å se det som var der uten å 
bli sett. Vi kom ganske høgt etter hvert. 
Langt uti fikk vi se to karer på tur inno-
ver. De roet seg ved en stor stein på andre 
sida av kvølva. Plutselig rett nedafor oss 
var flokken. Hvor kom den fra? Vi hadde 
kikret over botnen i flere timer uten å 
finne den. De kom alt for langt ned for 
oss og fortsatte innover dalen. Vi krab-
bet oss ned og kom på noen fine hyller 
som reinen fulgte. Men reinen gikk nok 
adskillig fortere enn oss og vi innså at 
slaget var tapt. Fant oss et fint utsikts-
punkt og kokte kaffe og kikret. Men 
”ingen ren at se”, som det står i gamle 

hyttebøker.
Dagen etter prøvde vi oss på andre 

sida og fant et reinstråkk opp på Høg-
tunga. Bratt og tungt opp, men tid er det 
nok av. Oppe på toppen var det ingen 
ting, mest stein og ur og snøfonner. Væ-
ret dro seg til litt og vi trakk ned mot 
Salen og fant oss en kaffeplass. Skodde 
og regn kom sigende – ingen ting skjedde. 
Gikk etter hvert over mot Svartdalen 
igjen og brukte god tid ned. Over alt i 
de bratte sidene er det stier etter reinen. 
Dette er terreng den bruker.

Neste dag var det søndag og Christian 
skulle tilbake til Oslo. Fant ut at vi skul-
le gå opp i Hestbotnen igjen og utover 
høa. Tok det med ro og kikret mye, men 
så ingen ting. Etter at Christian hadde 
forlatt meg dro jeg meg sakte opp mot 
toppen via flere fine utsiktspunkt. Her 
oppe på vel 1600 meters høgde var det 
plutselig fin gul ”måsåfly”. Her hadde 
jeg venta å finne bare stein. Da plutselig 
kom det opp en reinsbukk til venstre for 
meg, sprang et stykke framom og stod 
og så på meg ei stund. Men, ikke lenge 
nok til at jeg en gang fikk opp børsa før 
den luntet videre innover og forsvant i 
en dal. Jeg gikk etter som best jeg kunne 
og fikk se han idet han kom opp av da-
len igjen – langt innafor meg. Han gikk 
over og mot Hestbotnen og det var det 

Oppe på toppen var det ingen ting, mest 
stein og ur og snøfonner. Foto: Christian 
Hillmann
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siste jeg så av bukken. Jeg gikk etter ut 
på kanten og kikret, men ingen bukk å 
se. Rundet toppen og ned mot Veslvat-
net, men bukken var borte!

Mandagen kom med nye sjanser, 
men akk det var bare regn og skodde. 
Ventet til litt utpå dagen, men det ga seg 
ikke. Pakket og gikk ned – blaut til skinnet 
da jeg kom til bilen.

Praktfullt å være for seg sjøl
Onsdagen, godt ei uke seinere, var jeg 
igjen på jakt denne gangen med ut-
gangspunkt ved Sjong og mutters alene. 
Synes det er helt praktfullt å være for 

meg sjøl i fjellet. Da rår jeg over tida 
mi sjøl og kan suge inn alle inntrykk og 
sitte så lenge jeg vil og filosofere eller 
bare la tankene fly sine egne veier. 

Denne dagen ville jeg prøve meg på 
Sletthelldalen. Av Jon hadde jeg fått tips 
om en sikker overgang i kluftin. Nokså 
bratt sidehelling innover dalen, men 
kom meg da opp på slettere terreng og 
inn mot Kluftin. Da, langt inne på Finn-
mannsbotten gikk det en liten flokk. 
Men Finnmannsbotten er vanskelig – 
det er ei rund kvølv som stiger ganske fort. 
Omtent der det begynte å bli brattere 
gikk de. Var det mulig å komme innpå 

der? En rande gikk et stykke innover. 
Den kunne brukes, men det var for langt 
enda. Lå lenge og så på dem, men fant 
ut at jeg måtte prøve å krype litt til. Men 
nei de fikk se meg, stimlet sammen og 
stirret på meg ei stund før de trakk opp 
mot toppen og ble borte.

”Og slik gikk no dagan”. Dagen etter 
var jeg i Sjongshøa. Var borti bukker på 
to plasser, men lyktes ikke. Men de var 
stadig på de plassene jeg hadde fått vite 
om. Så fint å kunne rusle rundt og kikre 
uten å tenke på tida som går. Jeg var helt 
i reinens verden og filosoferte mest over 
hvor det er naturlig for dyra å gå – og 
gikk der. Ofte stemte det. Hardtrakka 
reksler viste at her går de.

”Du må innom vatnet”
Fredagen var det Vesl-Svartdalen. ”Du 
må innom vatnet”, hadde Jon sagt. 
Innafor vatnet er det bratt opp. Fant en 
naturlig veg opp ei skriu og bortover ei 
berghylle. En fanatastisk fin dal videre 
innover. 

Der innerst i dalen kom jeg på en 
flokk og fikk bukken. Heldigvis var det 

Bratt er det opp. Det eneste gangbare er å 
ta tida til hjelp. Foto: Christian Hillmann

Når kaffen koker er det godt å være villrein-
jeger og fjellfant; her med Villreinrådets 
nye signalcaps. Foto: Christian Hillmann
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tidlig på dagen så jeg hadde en del tid 
både til slakting og bæring. Men han var 
stor og tung.  Jeg hadde tenkt på før at 
hvis jeg skyter langt unna , da må jeg 
skjære av alt fettet – og det var ikke så 
lite. Dessuten reinskar jeg bringa og 
ryggen og lot beingrinda ligge igjen. 
Da fi kk jeg til to brukbare bører som jeg 
kunne kippbære ned. Geviret måtte jeg  
også ha med meg!

Første etappe var fram på kanten mot 
vatnet, så bortover berghylla, ned skriua 
og over grov steinur fram til enden på 
vatnet. Etter to vendinger dit var beina 
møre og det begynte å li på eftan. Jeg 
la igjen den ene børa og steina den godt 
ned i ei ferdig kjøttgrav. Var nok folk før 
meg som hadde hatt kjøtt liggende der. 
Turen ned gikk ikke fort, men så lenge 
ene foten kommer framom den andre 
går det framover. Og tar en det med ro 
er det utrolig så langt det går. Men jeg 

var stadig på utkikk etter store steiner 
som jeg kunne henge ryggsekken nedpå.

I skumringa kom jeg ned til bilen. 
Sliten og mør, men ved godt mot. 

Tidlig neste morgen var jeg i Vesl-
Svartdalen etter siste børa og geviret. 
Fortsatt mør i beina, men det gikk.  
Hvor tung den var? – Nei, det vet jeg 
ikke – tipper ca 80 kg i slaktevekt.

Men har du tid til å jakte, må du også 
ha tid til å bære fram byttet. Det er en 
viktig del av jakta og hyggelig når en 
innretter seg og bruker litt tid.

Jeg har hatt mange fl otte dager i fjellet 
og gått i mye uveisomt og bratt terreng 
– og alltid funnet drag som bukkene 
bruker – fl otte hyller med god utsikt 
og smale hyller og passasjer der ”ingen 
skulle tru at nokon kunne gå”, når en ser 
det på avstand.

Jeg takker for en unik og fl ott opp-
levelse!

Den som jakter storbukk i Vesl-Svartdalen 
i Snøhetta bærer ikke på tungt fotoutstyr. 
Mobilfoto: Jan Hageland

Tar du sjanser i villreinjakta?
Som jeger eller fotturist må du kle deg slik at du blir sett av 
andre. I villreinfjellet vil en rød eller orange caps vises på lang 
avstand. Sats på trygghet, du også, bestill Villreinrådets røde 
eller orange caps!

Pris per stk: 80 kr. + mva. I tillegg kommer frakt.

Bestilling: Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland, 2881 Aust-Torpa
               Tlf.: 61 11 95 70   Mobil: 905 52 790
               Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no
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Noen ganger er det rett stas å intervjue 
folk. På forhånd vet du at avtaler blir 
holdt, og at intervjuobjektet stiller ekstra 
godt forberedt. Du blir hilst velkom-
men og du blir traktert på beste måte. 
I tillegg har vedkommende skrevet ned 
opplysninger om seg sjøl og sitt virke, 
både for å sikre at opplysningene blir 
riktig gjengitt - og for å gjøre jobben 
ryddig og mest mulig informativ for
undertegnede.

Stig Aaboen (61) i Skjåk hører av-
gjort til denne kategorien. Siden 1994 
har han vært almenningsbestyrer for 
Norges største private eiendom på nær 
to millioner dekar. Neste år går han av 
med pensjon, men Stig ønsker å over-
lappe. Derfor er stillingen lyst ledig 
i god tid. For det er ingen enkel sak å 
overlate sjefsansvaret for 95 prosent av 
arealet i Skjåk kommune, et skog- og 
fjellområde som langt på vei er like stort 
som  hele Vestfold fylke. Geografisk hø-
rer området til Østlandet, men store are-
aler strekker seg over mot Vestlandet, 
noe både landskapet og klimaet i gud-

brandsdalskommunen bærer preg av.
- Det må da blir rart å slutte, Stig?
- Ja, det blir skrekkelig rart. Må ærlig 

innrømme det. Synes ikke  at det er mange 
årene siden avisa Gudbrandsdølen inter-
vjuet meg som fersk almenningsbesty-
rer for Langmorkje i Vågå. Da var jeg 
28 år gammel. 10 år senere startet jeg 

Stig Aaboen: Sjef i 18 år for 
to millioner dekar fjell-Norge
Av Arne Nyaas Bildene på denne siden:  Som almen-

ningsbestyrer er Stig Aaboen sjef for 95 
prosent av grunnen i hjemkommunen 
Skjåk. Gjennom tidene har skogbruket vært 
bærebjelken i Skjåk  Almennings samlede 
virksomhet. Vi er inne ved Bråtågrenda og 
en almenningsbil passerer fullastet av
tømmer. Foto: A. Nyaas
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jobben som skog- og utmarksfullmektig 
i Skjåk Almenning,  og her har jeg vært 
bestyrer siden 1994. Neste år slutter jeg 
som den almenningsbestyreren som har 
sittet lengst i landet. Årene har gått fort, 
for det har alltid vært mye å gjøre. Job-
ben har krevd sitt, med mye å huske på 
til enhver tid. Nå ser jeg fram til noen 
gode år uten så mye ansvar, og tid nok 
til å jakte, fiske og vandre i fjellet, og 
til turer utenlands. Mest av alt gleder 
jeg meg til villreinjakta. Jo, jeg skal 
jakte mye! Merkelig nok hadde jeg in-
gen interesse for jakt i ungdomsårene. 
Som 19-åring skulle jeg egentlig møn-
stre på i handelsflåten, som så mange 
andre ungdommer fra fjellbygda Skjåk. 
Koffertene stod pakket og sprøytene var 
tatt. Mens jeg ventet på hyre ble jeg med 
far og jaktlaget på elg- og hjortejakt. Jeg 
ble bitt av jaktbasillen, og karrieren på 
sjøen var over før den rakk å begynne. 
Fra 1970 og utover var jeg fast inventar 
på jaktlaget, og minnene fra den tida 
er utrolig positive, ikke bare fra sjølve 
jakta, men like mye for samværet og det 
sosiale med gode venner.

Har vært ”gift” med jobben
- Når startet karrieren som villreinje-
ger?

- Jeg startet studiet på Ås i 1973, men 
prioriterte villreinjakta de første ukene. 
Jaktlysten resulterte i en ikke alt for god 
eksamenskarakter i kjemi samme høs-
ten.

Almenningsbestyreren smiler lunt.  
En middels karakter i læren om grunn-
stoffene og deres forbindelser, har når 
alt kommer til alt, ikke hatt avgjørende 
innvirkning på hans virke i fjellbygda. 
I dag fremstår Norges største bygdeal-

menning som særdeles veldrevet med 
syv heltidsansatte (fire i administrasjo-
nen og tre i utmarksseksjonen). I til-
legg til forvaltning av eiendom, skog, 
vilt, fisk, hytteområder, samt bruks- og 
eiendomsretter, driver almenningen et 
omfattende skogbruk, og en betydelig for-
edlings- og forretningsvirksomhet via 
datterselskapet Skjåk Trelast AS (Byg-
gern Skjåk). Almenningen er også 
deleier i hytteproduksjonsfirmaet Skjåk-
Hedda Hytter AS i Bismo.

- Du fortsatte med villreinjakt fram 
til 2006, men elg- og hjortejakta la du 
midlertidig på hylla allerede ved år-
tusenskiftet. Hvorfor det?

- Jeg har, som du kanskje skjønner, 
vært ”gift” med jobben. Har jobbet både 
tidlig og sent, og ofte til langt på kveld. 
Har forsøkt å gjøre alt grundig fra a til å, 
ikke minst i styresammenheng. Det som 
skulle være ei pause i jakta på grunn 
av stort arbeidspress i forbindelse med 
kraftutbygginga i Øvre Otta og verne-
prosessene i Reinheimen og Breheimen, 
har blitt til et langt jaktmessig avbrekk. 
Jeg har rett nok gått oppsyn med BPM 
(les: begrenset politi-myndighet) i
Ottadalen villreinområde siden 1988. 
Blir jeg spurt, kommer jeg til å fort-
sette med oppsynsvirksomheten, men 
vil også prioritere egen villreinjakt. Jeg 
savner den jakta, og alle de fine dagene 
i fjellet. For ikke å snakke om det gode 
kjøttet!

DETTE ER STIG AABOEN:
Født 1950 i Nordberg i Skjåk

Utdannelse:
Gudbrandsdal Gymnas 1966-69
Statens praktiske skogskole 1970-71
Oppland Skogskole 1971-73
Norges Landbrukshøgskole, skogbruks-
avdelingen 1973-77

Arbeid:
Forskningsassistent NLH 1977-1979
Almenningsbestyrer Langmorkje
Almenning, Vågå, 1979-1988
Skog- og utmarksfullmektig Skjåk 
Almenning 1988-1992
Sekretær Villreinutvalget for Ottadals-
området 1988-1992
Miljøvernsjef Skjåk kommune 1992-1994
Sekretær Skjåk kommunes viltnemnd 1992-
1994
Almenningsbestyrer Skjåk Almenning 
1994 - 

Tillitsverv:
Skjåk kommunes viltnemnd 1987-1992
Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2001, 
formann fra 2009 -
Villreinnemnda for Ottadalsområdet 1988-
1992
Villreinrådet i Norge 1991-1993
Villreinrådet i Norge 2009 -

Interesser:
Friluftsliv (sommer og høst, ikke vinter, men 
har kjøpt nye ski!)
Fiske (skal fiske mye mer som
pensjonist)
Jakt (startet med elg- og hjortejakt som 
19-åring. Jaktet villrein i årene 1973-2006. 
Skal jakte mye mer som pensjonist!)

Her, fra dette skrivebordet i administra-
sjonsbygget på Bismo, har Stig Aaboen i 
årevis styrt Norges største private eiendom. 
Han har vært ”gift” med jobben, og har 
ofte sittet her på kveldstid, også. Foto: A. 
Nyaas
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- Som almenningsbestyrer, har du følt 
det ”vanskelig” å jakte på eget terreng?

- Ja, det har jeg gjort. Du kan fort bli 
beskyldt for å blande kortene, samt å ut-
nytte fordeler for eget lag.

Villreinsjef i Ottadalen
- Mange hevder at Ottadalsområdet 
er sjølve ”kronjuvelen” i villreinsam-
menheng med god organisering, gode 
jaktavtaler, gode overgangsordninger 
og en fantastisk natur. Du har vært med 
i villreinutvalget for Ottadalen siden 
2001, og du har vært utvalgsleder siden 
2009. I årsmøtet på Åndalsnes i fjor 
ble du enstemmig gjenvalgt som leder. 
Kommer du til å stille på nytt igjen, du 

blir sikkert spurt om det?
- Jeg har likt meg i villreinutvalget 

fra dag én. Her jobbes det på tvers av 
grenser, og her går ting rimelig greit. Vi 
blir stort sett enige hver gang ting dis-
kuteres. I tillegg er folkene så trivelige.  
Om jeg stiller på nytt? Det får tida vise.

- Hva med Villreinrådet i Norge; her  
representerer du Ottadalsområdet for 
tredje gang etter valget i 2009. Første 
gangen var i årene 1992 til 1994. Du 
har også vært vararepresentant til sty-
ret i en toårsperioden Er det fortsatt liv 
laga for Villreinrådet som frivillig orga-
nisasjon for villreinutvalg og villrein-
nemnder?

- Det er positivt å være med i Villrein-

rådet, og jeg ble glad da jeg ble spurt om 
å stille på nytt i 2009. En av hovedopp-
gavene til Villreinrådet er å utgi årboka 
Villreinen. Dette er en viktig publikasjon 
som har vært utgitt hvert år siden første-
utgaven i 1986. Årboka nyter stor re-
spekt i villreinmiljøet, og Villreinen må 
bestå. Noe av det viktigste Villreinrådet 
kan gjøre er å overbevise grunneiere og 
rettighetshavere om at årboka må distri-
bueres sammen med villreinjaktkortene. 
En slik ordning vil sikre økonomien og 
framtidige utgivelser.

Mange store oppgaver
- Som almenningsbestyrer i Skjåk, hva 
ser du tilbake på med størst glede? Og 
hva kunne du gjerne ha vært foruten?

- Føler at jeg har vært med på ei stor 
utvikling til det positive, men det har 
vært mange tøffe tak og mange store 
utfordringer. Det som kanskje smertet 
mest, rent personlig, var omstillingen i 
skogbruket. Styret var nødt til å legge 
ned arbeidsplasser. Almenningen var 
tvunget til å skaffe seg inntekter på an-
nen måte, noe vi også har lyktes godt 

90 prosent av Skjåk Almenning ligger 
over 900 m.o.h. Almenningen er største 
jaktrettshaver i Ottadalen villreinområde. 
Foto: Esben Bø, SNO

Enslig storbukk i mektige omgivelser i 
Lundadalen. Foto: Esben Bø, SNO
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med. Siden først på 1990-tallet har vill-
reinen skapt de største inntektene. I til-
legg har det vært mye fokus på hytteut-
bygging. Det har vært ei stor utfordring, 
ikke minst balansen mellom bruk og 
vern. I dag har Skjåk Almenning cirka 
650 hytter i sitt område, og vi har blitt 
flinkere til å ta oss betalt for festet. I dag 
tjener vi bra på hyttevirksomheten.

- Verneprosessen i Breheimen og 
Reinheimen har stort sett vært positiv 
for oss, sjøl om vi har tapt en del ”slag” 
- og mistet noe innflytelse. I vernesam-
menheng har vi utviklet et godt nabo-
skap til kommunene rundt om. Her har 
Skjåk vært en viktig bidragsyter. Men, 
ikke alle ser det på samme måten. I fjor 
høst, under villreinjakta, traff jeg en 
sambygding. Han mente nok at jeg hadde 
vært alt for positivt innstilt, og kom med 
følgende klare beskjed: - Det va nå f... at 
du gav bort Skjåkfjellet!

61-åringen blir stille ei stund, tenker 
seg om og byr undertegnede på mer 
kaffe. Samtalen foregår i sofagruppa 
på bestyrerkontoret på Bismo. For én 
time siden satt vi på spise-/møterommet 
sammen med Esben Bø fra Statens na-
turoppsyn (SNO). Han hadde tatt turen 
fra Lom både for å snakke om eget bi-
drag til denne årboka (se side 65), men 
også for å bistå Stig med bilder, dersom 
jeg skulle ha behov for det. Ikke alle 
legger forholdene like godt til rette for 
”bladfyker” som kommer på besøk, som 

Stig Aaboen hadde gjort denne dagen.

Omfattende verneprosess
- Utbyggingen av Øvre Otta, vernet av 
Reinheimen og Breheimen og villrein-
jakta i Lundadalen høsten 2005, er alle 
saker som har skapt store avisover-
skrifter siden tusenårskiftet. En annen 
villreinjaktsak i 2003 resulterte i at du 
innklaget avisa Gudbrandsdølen Dag-
ningen (GD) for Pressens Faglige Ut-
valg. Hvordan ser du på disse sakene i 
ettertid?

- Jeg var involvert i spørsmålet om 
utbygging, og gikk for inngrepet, men 
med sterke reservasjoner. Føler at vi har 
lyktes godt, og at vi har greid å utnytte 
vannkraftressursen på en positiv måte. 
Eksempelvis har vi én person ansatt på 
fiskesida i dag. Nå jobber vi konkret 
for å koble fritidsfisket opp mot lokale 
turistbedrifter, hytter og annen bruk av 
utmarka.

- Verneprosessene har vært krevende 
og har tatt mye tid. Skjåk Almenning 
fikk sitt første verneområde gjennom 
opprettingen av Honnsrøve naturre-
servat på 16 kvadratkilometer i 2005. 
I 2006 kom Reinheimen nasjonalpark 
med tilgrensende verneområder. 21 pro-
sent av verneområdet ligger i Skjåk og 
innen Skjåk Almenning. I august 2009 
ble Breheimen nasjonalpark opprettet. 
I Breheimen utgjør Skjåk Almenning 
hele 54 prosent av det totale arealet. 

Skjåk kommune er nå Norges største 
nasjonalparkkommune, og alt på pri-
vat grunn. 80 prosent av kommunen er 
vernet. Mange mener at det er et ran når 
Staten tar på seg ”spanderbuksene” på 
denne måten og oppretter nasjonalparker, 
landskapsvernområder og naturreservat. 
I realiteten er det skjåkværenes forvalt-
ning av skog og fjell gjennom genera-
sjoner som har skapt storsamfunnets 
interesse for å verne områdene. Det er 
våre ”bukser” de har tatt på!

En tysk og en indisk jeger
- Villreinjakta genererer store inntek-
ter i Skjåk, og i hele Ottadalsområdet 
for øvrig. Men noen ganger går det ille 
både jaktmessig og omdømmessig, som 
det gjorde i 2003 og i 2005?

- Ja, det gikk riktig ille i Lundadalen 
høsten 2005. Her felte en indisk man-
gemillionær to storbukker, og skadet 
to andre, med å løsne ett skudd. Saken 
skapte stor oppmerksomhet i media. Av 
prosessøkonomiske årsaker valgte Gud-
brandsdal politidistrikt å henlegge saken, 
da det ikke var sikret bevisopptak mens 
inderen ennå befant seg i Norge. Noen 
måneder senere, i mars 2006, krevde 
Villreinutvalget i Ottadalsområdet

Naturen i Skjåk er både vill og vakker. Her 
har en liten reinshop plutselig fått besøk av 
tre feiende flotte liryper. Et sjeldent blink-
skudd! Foto: Esben Bø, SNO
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saken gjenopptatt, og enden på visa ble 
at mangemillionæren godtok ei bot på 
12.000 kroner.

- I 2003 var det en tysk villreinjeger 
som skapte overskriftene i lokalpressen 
da saken ble kjent. Enden på visa ble at 
du klaget avisa Gudbrandsdølen Dag-
ningen (GD) inn for Pressens Faglige 
Utvalg (PFU)?

- Mannen hadde hatt jaktpakker i 
Skjåk siden 1990, men i 2003 lyktes han 
ikke med å felle storbukken sin. På tur 
ned fra fjellet dagen etter jaktslutt felte 
han en skadet bukk, etter først å ha for-
søkt å varsle jaktoppsynet via mobilen. 
Det lyktes han ikke med. Så gikk han 
ned til Sota hvor han fikk kontakt med 
oppsynet. Ryktene på bygda begynte å 
gå relativt raskt, med påstander om at 
”utlendinger gjør hva de vil”. I etter-
tid gjorde Gudbrandsdølen Dagningen 
(GD) et stort poeng av at avlivningen 
skjedde uten at oppsynet var varslet på 
forhånd, og at jegeren i tillegg fikk be-
holde kjøttet. I artikkelen ble det også in-
sinuert at den tyske jegeren hadde nære 
forbindelser med ”sentrale villreinfolk i 

Skjåk”, med andre ord en indirekte på-
stand om kameraderi og at dette hadde 
gitt den tyske jegeren klare fordeler. Jeg 
opplevde saken som svært ubehagelig, 
og valgte å kjøre saken for PFU. Det hø-
rer med til historien at Villreinutvalget 
relativt raskt rapporterte fellingen av den 
skadde storbukken til politiet. PFU, på 
sin side, viste til Vær Varsom-plakatens 
punkt 4.14, hvor det heter at ”De som 
utsettes for sterke beskyldninger skal 
såvidt mulig ha adgang til samtidig imø-
tegåelse av faktiske opplysninger”. Her 
fikk jeg medhold mens GD ble dømt for 
å ha opptrådt kritikkverdig. Slike saker er 
uansett ikke av det positive, og både det 
som skjedde i 2003 og i 2005 skulle jeg 
mer enn gjerne vært foruten. Men mye 
kan skje når du har med folk å gjøre. 
Som leder må du greie å takle det meste, 
men å bli stemplet som ”kjeltring” var i 
meste laget.

Sterkt kompetansesenter
- Om ett år går du over i pensjonist-enes 
rekker etter 23 givende arbeidsår i Skjåk 
Almenning, de siste 18 som bestyrer. Fra 

2010 har administrasjonssenteret på 
Bismo hatt betegnelsen Skjåk Utmarks-
senter - og fremstår i dag som det sterkeste 
kompetansesenteret på naturforvalt-
ning, naturoppsyn og naturbruk mellom 
Lillehammer og Trondheim. Det må da 
være ei skikkelig fjær  i ”pensjonist-
hatten”?

- Ja, og ikke uten grunn. Skjåk Al-
menning har over år lagt en bevisst stra-
tegi hvor målet har vært å bygge opp et 
sterkest og bredest mulig kompetanse-
senter for å betjene alle oppgavene som 
knytter seg til forvaltning, bruk og vern, 
samt naturoppsynet i landets største  
private eiendom. I tillegg til kontorer 
for egne ansatte (syv tilsatte på heltid; 
fire i administrasjonen og tre i utmarks-
seksjonen, reds. anm.) leier almennin-
gen ut kontorer til to SNO-stillinger, 
seksjon nasjonalpark, Reinheimen og 
Breheimen. I tillegg har vi kontor for 
stillingen som skogbruksleder i Mjøsen 
Skog BA, kontor til stillingen som dis-
ponent i Skjåk Trelast AS - og fra 1. juli 
i år kontor for nasjonalparkforvalteren 
for Opplands del av Breheimen. Dette 
har vi god grunn til å være stolte over, 
mener Stig Aaboen.

- Og nå skal du i tillegg til alle andre 
gjøremål, bruke det siste årbeidsåret på 
å lære opp etterkommeren?

- Ja, men først må vedkommende til-
settes. Stillingen har vært lyst ledig med 
søknadsfrist 1. mars 2011. Nå tar vi fatt 
på tilsettingsprosessen, og jeg skal bistå  
slik at starten blir best mulig for den 
nye almenningsbestyreren, lover Stig 
Aaboen.

Ungdom som vokser opp i Ottadalen, har 
fjell og vidder i massevis å boltre seg på - 
og mulighetene for jakt ligger meget godt 
til rette. Det har denne karen oppdaget. 
Foto: Esben Bø, SNO

     Nettside:
 www.skjak-almenning.no
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- Ned!!
Før sekundet er omme ligg to karar 

rett ut på bakken. Ingen spørsmål om 
kvifor eller kva du ser trengdes, for etter 
mange år med slike fjellturar visste eg 
i same augneblink at reinsflokken var 
like framafor oss i terrenget.

Denne flokken hadde vi sett kvelden 
før, men for langt unna til å nå att. Men 
i dag hadde vi funne att flokken og sett 
den trekke innover fjellet og bli borte 
for oss. Nå var det over to timar sidan 
vi begynte oppstigninga mot fjellplatået 
der reinsdyra forsvann, og håpet om at 
dyra framleis var å sjå var ikkje særleg 
stort.

Nå gjer Rune (son min) og eg auto-
matisk dei same tinga, av med rygg-
sekken, opp på kne med fotoutstyret 

klart til bruk. Ei hand peikar i retning 
der han såg gevir mot himmelen. Vi vil 
snarast mogleg litt nærare for å finne 
ein god posisjon å fotografere frå utan 
å skremme dyra. Ein simleflokk med 
små kalvar vil vi ikkje skremme, og 
studerar terrenget for å finne ei trygg 
rute fram til næraste rande der det kan 
vere håp om å fotografere frå. Men vi 
må vere oppservante – som vanleg – i 
alle retningar rundt oss. Plutseleg ropar 
Rune: “Reinsflokk, der!” I same sekund 
ser eg at den vesle flokken 3–400 meter 
unna som kjem i full fart mot oss har ein 
jerv 10–15 meter bak seg. “Jerv!” Og 
Rune svarar kontant: “Angrep!” Eg hiv 
kameraet i stilling og det klikkar i rask 
rekkefølgje. 10 simler og 5 kalvar spring 
for livet rett mot flokken vi har knappe 
100 meter ovafor oss. Jerven nærmar 
seg flokken som blir borte nokre sekund 
i eit lite dalsøkk, og når dyra kjem til 
syne att er ikkje jerven etter flokken. I 

elleve sekund  var vi vitne til eit drama 
på liv og død, med simler og kalvar i 
full fart med jerven tett bak.  Men kva 
skjedde dei to-tre sekunda dyra passerte 
det vesle dalsøkket?

Vi trur at flokken med jerven etter 
seg har skremt den store flokken vår slik 
at alle dyra nå har trekt unna, så vi må 
berre fram for å sjå om jerven er nokon 
stad i terrenget, så dei neste 50 metrane, 
over ei djup snøfonn og ein bar rande, 

Unik opplevelse i Lesjafjellet
Tekst og foto:
Bjarne Fossøy, Snøhetta Foto 
http://snohettafoto.no

Jerven jagar ein liten simleflokk med kalvar 
som spring for livet tett samen, det ser ut 
som simlene avpassar farten etter kalvane.  
Jerven ventar berre  på at ein kalv ikkje 
skal klare å halde same fart som flok-
ken……

Jerven tek kalven i kjeften og dreg den med 
seg , først over ei snøfonn, så ein liten ber-
rande og til kanten av snøfonna der han vil 
grave ned kalven.
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går unna med full fart. Opp med kik-
kerten, og der ser vi jerven kjem over 
ei steinurd og ut på snøfonna knapt 200 
meter unna. Rune har fått videokameraet 
på stativ og startar på nytt opptak, det 
klikkar ofte i mitt kamera. Jerven snur 
tilbake til steinrøysa og har med eitt ein 
reinskalven i kjeften som han dreg med 
seg nokre meter. Jerven tek ein ny runde 
på fonna og nå grev han eit hol i snøen, 
forsvinn ei stund nede i snøen før han  
kjem så tilsyne att. Jerven hentar reins-
kalven og dreg han med seg til holet i 
snøen, og to lange bakbein er det siste 
vi ser av reinskalven som forsvinn ned 
i snøhola.

Reinsflokken på 50–60 dyr har ikkje 
trekt unna, men står i ein tett hop og stirer 
i retning der den jervejaga flokken kom 
frå. Reinsdyra har visst betre vit enn at 
dei prøvar å springe frå ein jerv! Av og 
til går alle dyra i ein tett ring og er tyde-
leg nervøse. Ein nyfødd kalv som knapt 
kan vere eitt døgn gammal strevar med 
å halde følgje. Ei simle går ut av flok-
ken i retning jerven, det må vere simla 
som ikkje lenger har ein kalv til å suge 
mjølka si.

Jerven startar så ei ny jakt, og i sine 
karakteristiske byks kjem han i reting 
oss og reinsflokken, blir borte i små 
søkk, kjem tilsyne att og nærmar seg 
oss. Stri vind gjer at vi ikkje er oppdaga, 
og med eitt dukkar jerven opp berre 
35–40 meter unna og stoppar først opp 
da han høyrer kameraklikking på berre 
25 meters hold. Spenningen er intens, 
og vi sansar ingen ting anna enn eit stort 
rufsete  dyr som eit par sekund stirer 
rett på oss, tek eit par byks, stirer på oss 
ein gong til for så å halde fram i same 
tempo. Kameraet er klistra til auga for 
å følgje jerven og prøve å klemme av i 
rette tid, noko liknande har eg aldri opp-

levd før sjølv om det har vorte mange 
fjellturar dei siste 40 åra i jerven og vill-
reinens rike. Jerven held fram oppover 
skråninga, gjer ein kort stopp og ser nok 
reinsflokken eit stykke unna men hufsar 
vidare til han stoppar opp på snøfonna 
for å få veret av oss. Lukta vår likte han 
ikkje, og det går nå nedover snøfonna i 
ein fart eg aldri har sett at noko reins-
dyr kan prestere. På berr-randen neda-
for snøfonna stoppar jerven opp og kan 
konstatere at vi står på same staden, jer-
ven markerar sitt revir på ein stein og er 
tilbake i sitt normale tempo der han med 
stø kurs mot høgfjellet forsvinn for oss.

Opplevinga sit i heile kroppen, vi 
meir svevar enn går tilbake til rygg-
sekkane. Termos og nistepakke i ly av 
ein stor stein roar oss  ned, men det skal 
gå fleire dagar før konsentrasjon om 
daglegdagse ting blir normal att. Sjansen 
for å treffe på ein jerv i høgfjellet er så 
liten at sjølv den mest optimistiske
fotograf neppe drøymer om det ein 
gong. Men nå, med kamera i hendene 
påmontert  telelinse klart til bruk  fekk 
vi jerven jagande ein simleflokk med 
kalvar rett i fanget.  Men kor gjekk det 
med fotograferinga? Var kameraet rett 

innstilt? Tanken om å sjekke kameraet 
var der mens dramaet pågikk, men
augene og all konsentrasjon var fiksert 
på jerven og gjorde det ikkje mogleg å 
kaste eit blikk på displayet på kameraet. 
Nå kunne eg sjå at det hadde gått bra!

Vi tek oss god tid til å oppservere 
reinsflokken på 50–60 dyr som etter 
ein times tid begynner å trekkje inno-
ver i fjellet. Vi klarar ikkje heilt å finne 
talet på kalvar, men det er mindre enn ti. 
Kalenderen viser slutten av mai, og det 
kan ikkje vere mange av dei 50–60 sim-
lene som ikkje har kalva enda. Jerven 
har nok fleire kalvar i frysarane sine. Ei 
snorrett sporrekkje over snøfonnene
viser kor han tok leia.

Jerven går fram og tilbake på fonna ei 
stund og leitar til han finn staden der han 
vil grave ei djup grop i snøfonna og lagre 
kalven til seinare bruk.

Da jerven har passert oss, og kjenner  
vinddraget frå oss, set den i veg i full fart 
nedover snøfonna i eit slikt  tempo  som 
ingen reinskalv kan meistre.
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Villreinrådet i Norge har rundet de første 
25 år. Det samme har årboka Villreinen 
gjort. Jubileet ble markert med utvidet 
sidetall i fjorårets utgave, og årboka var 
klar for distribusjon/salg i månedsskif-
tet mai/juni. Noen uker senere bar det 
rett til Svalbard på jubileumstur med 
hurtigruteskipet  ”Fram” (se bilder fra 
Svalbard-turen på side  4 til 7). Delta-
kerne betalte turen sjøl; og meg bekjent, 
det var ingen som angret i ettertid, sna-
rere tvert om. I førjulsmørket i fjor ble 
jubileums-feiringa avrundet med et mi-
niseminar i Brimiland. Temaet for semi-
naret, som var lagt til Brimi Fjellstuggu i 
Vågå ved foten av mektige Jotunheimen, 
var verdiskapning knyttet til villreinfjella. 
På kveldstid bar det rett til Vianvang, 
hvor Arne Brimi og hans medhjelpere 
ventet ved grytene. Vianvang ligger 
noen kilometer fra Brimi Fjellstuggu - i 
retning mot Garmo i Lom. Kvelden ble 

en gastronomisk opplevelse av det helt 
sjeldne slaget. Sjølsagt hadde jeg hørt 
om Vianvang, men hadde ikke engang 
fantasert om at det var så flott! 

”Vianvang er min draum. Draumen 
om å ha sitt eige. Draumen om å kunne 
ta folk inn i noko spesiellt, eit grense-
land mellom eventyr og verkelegheit. 
Draumen om å gjera noko heilt spesielt 
med måltidet.” 

Dette lover mesterkokken på sin 

nettside, og sannelig har han sine ord i 
behold. Mer om dette lenger ut i artik-
kelen.

Samarbeidsprosjekt
Programmet for miniseminaret i Vågå 
var snekret i fellesskap av Villreinrådet 
i Norge og Norsk Villreinsenter. Sam-

Miniseminar i Brimiland
Tekst og foto: Arne Nyaas

I tillegg til det faglige, var seminaret i Vågå 
også nyttig ellers, ikke minst kontaktmessig.
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arbeidet mellom rådet og senteret går 
tilbake til 2007. Da ble det undertegnet 
en avtale om oppbygging og drift av fel-
les nettsted. Villreinrådet stilte domenet 
villrein.no til disposisjon. Etter en  pro-
sjekteringsperiode på noen få måneder, 
startet oppbyggingen av nettportalen i 
juni 2008 med offisiell åpning den 7.
januar i 2009. I sin omtale av norsk 
villreinforvaltning gjennom 25 år (Vill-
reinen 2010) slår Vemund Jaren, senior-
rådgiver i DN, fast at www.villrein.no 
”raskt har blitt den viktigste informa-
sjonskanalen for nyheter og fagstoff om 
villrein på nett”.

Dette var bakteppet for samarbeids-
prosjektet i Vågå, og foredragsholdere 
på miniseminaret med tittelen ”Verdi-
skapning rundt villreinfjella” var
følgende:

Mirjam Engelsjord, Skogbrukets 
Kursinstitutt og styremedlem i NVS: 
Grønt reiseliv - trender og utvikling.

Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning: 
Villreinen og villreinfjellet som kilde til 
verdiskapning og samfunnsutvikling.

Bente Rønning, Direktoratet for na-
turforvaltning: Programmet ”Natur-
arven som verdiskaper”.

Jo Skorem, leder NVS Nord: Pro-
sjektet ”Villreinen som verdiskaper”.

Espen Rusten, Statens naturoppsyn 
(SNO)/NVS Nord: Naturveiledning 
som mulighet for verdiskaping.

Seminaret var i tillegg koordinert 
med ordinært styremøte i Stiftelsen 
Norsk Villreinsenter og redaksjonsmøte 
i Villreinrådet (tema: Villreinen 2011).

Spesielt inviterte
Miniseminaret i Vågå markerte, som 
nevnt, avslutningen på 25-årsjubiléet 
for Villreinrådet og årboka Villreinen. 
Derfor var tidligere ledere i Villreinrå-
det spesielt invitert til Vågå, med andre 
ord følgende: Anders Kiær fra Stor-

Elvdal/Rondane Sør (1987-1993), Sig-
mund Holte fra Atrå/Hardangervidda 
(1993-1994), Hans Krogstad fra Skjåk/
Ottadalsområdet (1994-1998) og Per 
Aksel Knudsen fra Geilo/Nordfjella 
(1998-2003). I tillegg var Jon J. Meli 
fra Dalsbygda invitert som markert 
størrelse innen norsk villreinforvaltning 
og som mangeårig redaktør for årboka 
Villreinen (17 av 25 årganger/1986 til 
og med 2002).  Per Aksel Knudsen  var 
den eneste som hadde anledning til å ta 
turen til Brimiland.

Vil styrke samarbeid og økonomi
Øystein Landsgård som har vært leder 
i Villreinrådet siden 2003 (arkitekt av 
yrke med bostedsadresse 3630 Rød-
berg), har i flere år arbeidet for å styrke 
økonomien til årboka Villreinen. For 
noen år siden blinket varsellampa rødt. 
Rådet har diskutert mulige tiltak flere 
ganger, og konklusjonen har hver gang 
blitt den samme:

  - Villreinen skal bestå, og vi må 
overbevise utvalg og grunneiere/rettig-
hetshavere at årboka må selges sammen 
med villreinjaktkortene (se side 1 og 

side 4).
Landsgård (for øvrig nyvalgt  utvalgs-

leder i Norefjell-Reinsjøfjell villreinom-
råde) benyttet også anledningen i Vågå 
til å snakke varmt for ordninger som vil 
styrke Villreinen som årlig publikasjon. 
Her spilte han konkret på samarbeidet 
med Norsk Villreinsenter, men nevnte 
også andre mulige samarbeidspartnere/
løsninger.

Den store opplevelsen
Miniseminaret om verdiskapning knyttet 
til villrein, villreinfjellene og bygdene 
rundt, ble en real innertier for Stiftelsen 
Norsk Villreinsenter og Villreinrådet i 
Norge. Den helt store opplevelsen ble 
kveldsprogrammet - og bevertningen - 
på Vianvang med Arne Brimi i toppslag.

 - Målet mitt er at dei som gjestar 
Vianvang, skal vere mette, tilfredse 

Arne Brimi og hans medhjelpere hilste 
seminardeltakerne velkommen ute på tunet. 
Stemningen i vintermørket var helt spesiell.

Brimi Fjellstuggu er ei typisk familiebedrift 
med 20 rom av god standard.
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og litt mer audmjuke enn da dei kom. 
Tryggleiken finn eg i filosofien min,
Naturens Kjøken, røper mesterkokken 
som hilste oss velkommen i lyset fra 
åpen ild ute på tunet. De siste par hun-
dre metrene hadde vi gått, for på Vian-
vang får ingen gjester kjøre helt fram. 

- Du skal yte før du kan nyte, er
mottoet til ”Gutta på tur”-kokken.

Vianvang og atmosfæren og maten 
og drikken, kan knapt beskrives - du må 
sjøl ta turen dit for å oppleve.

1

2

3

Bilde 1: Du kan knapt ha det bedre i ei 
travel førjulstid. På Vianvang faller urolige 
sjeler til ro, og maten og drikken er uover-
truffen. Fra venstre og rundt bordet: Stig 
Aaboen (med ryggen til/Ottadalsområdet), 
Per Aksel Knudsen (Nordfjella), Øystein 
Landsgård (vert og leder i Villreinrådet i 
Norge), Esben Bø (Statens naturoppsyn/
SNO) og Bengt Fasteraune (ordfører i 
Dovre og styremedlem i NVS).
Bilde 2: Per Jordhøy (NINA) og Mirjam 
Engelsjord (Skogbrukets Kursinstitutt/
styremedlem i NVS) i livlig matprat med 
Arne Brimi.
Bilde 3: Ikke for å hente mer drikke. Den 
som trives - og som er med på omvisning 
i stedets vinkjeller - stiller gjerne opp som 
fotoobjekt. Esben Bø (SNO) er en trivelig 
kar!
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Raulendingene Johan Vaa og 
Kjell Bitustøyl har startet arbeidet 
på ei omfattende bok om reinen 
på Hardangervidda. Olav Strand 
fra Norsk institutt for naturfors-
kning (NINA), Jostein Bergstøl fra 
Kulturhistorisk Museum og Lisa 
Dunfjeld-Aagård, konservator ved 
Saemien Sijte - sørsamisk senter i 
Snåsa, skal kvalitetssikre boka.
”Reinen på Hardangervidda - natur og 
kultur” skal etter planen være i salg når 
julehandelen starter neste år.

Årsaken til at forfatterne allerede nå 
gjør bokprosjektet kjent for publikum, 
er rett og slett ønsket om å komme i 
kontakt med personer som sitter på
verdifullt bildemateriale, bilder som etter 
nærmere avtale, kan benyttes i boka. 

Skissen til kapittelinndeling gir en god 
pekepinn på hva slags bilder forfatterne 
er interessert i: 

Frå iskanten til nasjonalpark og fyl-
kesdelplan, Biologi, Rv7 - brøyting - ra-
diomerking, Matauk (slaget på Vombs-
flatane), Teljingar, Forvaltningshistorie 
(og - strid), Lovreglar, Arealbruk, Inn-
grep og uro, Beite og kondisjon, Tam-
rein, Samisk innvandring, Utlendingar 
på ”safari” og Reinen i biletkunsten.

Kort om forfatterne
I boka ”Langs Kvenna - før og no” 
som ble utgitt av Telemark Historielag 
i 2009 og skrevet av Johan Vaa, står det 
blant annet følgende om forfatteren:

”Johan Vaa frå Rauland er ein erfaren  
og allsidig kulturarbeidar med fleire 
lokalhistoriske arbeid bak seg. I 1994 
var han redaktør og hovudforfattar av 

boka ”Fjøllmanngjenta - folk og mu-
sikk i Vest-Telemark”. Denne boka fekk 
Rikard Berges pris for lokalhistorisk 
arbeid frå Telemark. I 2000 fekk han 
Vinje kommune sin kulturpris. Han var 
ein av tri forfattarar i Rauland Historie-
lag sittt årsskrift for 2006: ”Bitdal - frå 
flint til kilowatt”. Elles har han skrive ei 
rad artiklar om lokalhistoriske og/eller 
folkemusikalske emne i ymse tidsskrift 
som til dømes ”Årbok for Telemark” og 
”Årbok for norsk folkemusikk”.

Han var leiar i Hardangervidda 
Grunneigarsamskipnad frå 2002 til 
2006. Som jeger, fiskar og turist er han 
godt kjend på Hardangervidda, som han 
kryssar minst to gonger om året på ski, 

Jakter på gamle Vidda-bilder

Av Arne Nyaas

Johan og Kjell jobber med stort bokprosjekt og ber publikum om hjelp

Johan Vaa (til venstre) og Kjell Bitustøyl 
jobber med ny bok om reinen på Hardan-
gervidda. Foto: Guro Lien
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rein. Når villreintalet har gjenge ned har 
tamreinen teke over, men så har rovdyr 
og problem med å halde den ville og 
den tamme reinen frå kvarandre ført til 
at tamreinflokkane har minka att. Siste 
knekken kom i samband med siste krig, 
då ein blokade av Vidda gjorde det van-
skeleg å passe på tamdyra. Dette var den 
endelege dødsstøyten for tamreindrifta i 
dette området.  Siste tamreinlaget,
Opdal Renkompani  i Uvdal, blei ned-
lagt i 1957.

Historia om tamreindrifra på Vidda 
er fortalt i fragment i bygdebøker, lokal-
historiske artiklar, artiklar i generelle 
bøker om Vidda og i eigne bøker: Knut 
Gjerden og Trygve Fosstveit: Folk og 
fjell, og Opdal renkompani si 100-års 
jubileumsbok. Likevel finst det inga 
heilskapleg framstilling av denne historia 
som ser Hardangervidda under eitt, og 
mykje av materialet er lite kjent.
Intervjua som er gjorde, er eit forsøk 
på å samle det som måtte finnast att av 
kunnskap om tamreindrifta: kven dei 
var, gjetarane og reineigarane, kvar dei 
kom i frå og korleis livet som reingjetar/
reineigar arta seg. Det samiske innslaget 
gjer denne historia spesiell, mykje har 
vore og er framleis, forbunde med tabu 
i høve til det samiske. Men tidene har 
endra seg og tida er overmogen for å få 
fram denne nokså lite kjente historia. 
Som er ei viktig brikke i historia om reinen 
på Vidda, og om folket og bygdene som 
har forvalta denne reinstamma, enten 
det har vore tamrein eller villrein.

Frå 1960 og framover var dyretalet 
langt større enn det tidlegare hadde 
vore, med overbeiting som resultat.   
Vanskar med å kontrollere og ha kunn-
skap om dyretalet har vore eit aktuelt 
tema heilt fram til i dag.   Sentral mot 

lokal kunnskap og råderett har vore ei 
konfliktflate.  Frå midten av 1990-talet 
og framover var det ein intens strid som 
vil bli grundig handsama.

Siste hundreåret har og ført med seg  
annan bruk av aktuelt reinsdyrareal, 
vasskraftutbygging, kommunikasjon-
korridorar, turisthytter og tyngre turist-
messig utbygging.   Kva reinen ”toler” 
av slikt er det ulike meiningar om, dei  
som meiner reinen toler lite har vore 
rådande i ordskiftet.  Ein tek sikte på å 
gje ei noko meir balansert  framstilling 
av dette.

Den formelle organiseringa kring 
jakt og jaktoppsyn vil bli handsama.  I 
tilknyting til dette ymist regelverk det 
har vore strid kring.

Som grunnlagsmateriale vil bli nytta 
forskingsrapportar, eldre litteratur, av-
isutklypp, korrespondanse og intervju 
med aktuelle personar”.

til fots, eller som i 2006, i båt”.
Kjell Bitustøyl har også meget god 

kjennskap til Hardangervidda etter mange 
års arbeid i området, blant annet på
turisthytter i en seksårsperiode. Han har 
drevet kulturminneregistrering på Vidda 
for Vinje kommune i fem somre, og har 
ellers vært en ivrig fotograf på jakt etter 
gode Vidda-motiver helt siden 1970. 
Kjell Bitustøyl skal være bilderedaktør 
for boka. Gjennom årene har han samlet 
mye stoff om sørsamer og tamrein, og 
han har vært spesielt opptatt av tamrein-
drifta på Hardangervidda. Han har laget 
fotoutstilling og holdt foredrag om tam-
reindrifta på Vidda, og reist rundt fra Bø 
i Telemark i sør til Hattfjelldal i nord. 
En lengre artikkel om tamreindrifta på 
Vidda, i sørsamisk årbok, har hans sig-
natur. Som medforfatter Johan Vaa står 
også Kjell Bitustøyl fjellstøtt i folkemu-
sikkmiljøet. 

Forfatterne om bokprosjektet
I en avtale som forfatterne undertegnet i 
februar i år, gis det følgende beskrivelse 
av bokprosjektet ”Reinen på Hardan-
gervidda - natur og kultur”:

”Kan hende var det reinen som fyrst 
drog folk til Noreg, over ei islagd norske-
renne frå det dåverande nordsjøfastlan-
det.   Fleire tusen år attende veit me at 
folk heldt til i høgfjellet – fedrift og 
fiske var nok og ein næringsveg – men 
fyrst og fremst var det reinen som drog.   
Dei eldste fangstminna – dyregraver og 
anna – kan vera så gamle.  I mellom-
alderen blei dyregraver objekt for privat 
eigedomsrett.   Ei vandresegn  er at ved 
arveskifte blei dyregraver sedde på som 
meir verdfulle  enn sjølve garden dei 
høyrde til.

Dyretalet har nok svinga mykje opp 
gjennom tidene  - men dette veit me 
lite eksakt om før slutten av 1700-talet, 
då var der lite dyr på Hardangervidda. 
Både  rovdyr og  hard jakting  kan vera 
forklaringa. I alle høve, for å nytte bei-
tet – og tene pengar, sjølvsagt, blei det 
prøva med tamreindrift i regi av lokale 
bygdefolk så langt attende.   Dette gjekk 
ikkje så bra, gjæte rein var eit fag ein 
hadde liten kunnskap om.   Frå midten 
av 1800-talet gjekk det betre, med tam-
reinen ein henta fylgde det med samar 
som i stor mon og slo seg ned i bygdene 
rundt Vidda. 

Historia om reinen på Hardangervidda 
er så avgjort todela, av di det over ein 
lang periode ser ut til å ha svinga svært 
mellom talet på villrein og talet på tam-

Har du bilder av interesse for Johan og 
Kjell? Ta kontakt!

Johan Vaa, 3864 Rauland
Tlf.: 35 07 32 08/99 95 94 70
Epost: jov@telefiber.no

Kjell Bitustøyl, Folkestadveien 333,
3800 Bø i Telemark
Tlf.: 46 44 30 31
Epost: kjellbitu@me.com

I boka kommer Johan Vaa og Kjell Bitustøyl 
til å legge fram dokumentasjon på omfat-
tende kjøp/import av tamrein til Hardanger-
vidda i årene fra 1781 til 1954. Her foran 
et relieff laget av kunstneren Tor Vaa. Foto: 
Guro Lien
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Minst 5 ynglingar i Dovrefjell og 
full pott i avlsstasjonen gav til saman 
109 vitale fjellrevkvalpar til norsk 
natur i 2010. I tillegg har utsette 
revar utvandra frå Dovrefjell til 
Sverige og bidrege til yngling også 
der.  Dette er eit vendepunkt for eit 
av våre mest utrydningstruga patte-
dyr og ein knallsuksess for Avlspro-
grammet for fjellrev. 

For første gang har fjellrev som er avla 
i fangenskap fått kvalpar i det fri. Det 
vart født minst 5 kull med til saman 37 
kvalpar i Dovrefjell sommaren 2010. 
I tillegg har minst ein av de fire regis-
trerte utvandrarane frå Dovrefjell til 
Helags i Sverige bidrege til kvalpekull 
og dermed også tilført sårt tiltrengte nye 
gener til den sydligste svenske bestan-

den.  Avlsprogrammet for fjellrev har i 
fleire år vist at fjellreven kan få kvalpar 
i fangenskap, og at dyr som vert sette ut 
i naturen kan overleva. Det var eit nytt, 
viktig gjennombrot å også lukkast med 
å få utsette revar til å formere seg i det 
fri.

Tre av dei registrerte ynglingane i 
Dovrefjell var på gamle fjellrevhiloka-
litetar der kvalpar var sett ut i perioden 
2007–09. Dei to siste ynglingane var i 
nærleiken til avlsstasjonen, den eine var 
under golvet på ei gamal hytte. Dette
syner at tilgang på mat og sosiale fak-
torar truleg spelar ei viktig rolle og at 
det er mogleg å etablere ynglingar sjølv 
om ein ikkje har tilgang på gamle fjell-
revhi. Det var også svært overraskande 
at så mange som tre av tispene som 
yngla i det fri var eittåringar som var 
sett ut i desember 2009. Fleire faktorar 
kan vera medverkande til dette; 1) ut-
setjingstidspunkt, 2) smågnagarstatus i 
fjellet, 3) det kunstige fôringsregimet på 
dei ulike hia, 4) sosiale faktorar (antal 
dyr i eit område)  og 5) arv. Etter fleire 

år med data vil me kunne undersøkje 
dette nærare slik at tiltaka kan spissast 
mot å oppnå ein enda høgare grad av 
etablering og ynglesuksess. 

Fjellreven i Dovrefjell døyde ut på 
1990-talet
Siste kjente kull av fjellrev på Dovre-
fjell vart født i 1994, og frå slutten av 
1990-talet vart fjellreven vurdert som 
utrydda i dette området. Sidan haus-
ten 2005 har avlsstasjonen for fjellrev 
vore i drift på Sæterfjellet i Oppdal. 
Kvalpar frå alle dei attverande små og  
isolerte fjellrevbestandane i Noreg og 
Sverige er fanga inn og sett inn i av-
len her. Avlsprogrammet er såleis også 
ein ”genbank” for attverande fjellrev i 
Skandinavia. Nokre av dei attverande 
bestandane har vore isolerte i lang tid 
med tap av genetisk variasjon som re-
sultat. Den sørlegaste bestanden, Helags 

Fjellreven ynglar att i Dovrefjell
Av Arild Landa, Roger Meås, Roy 
Andersen, Nina E. Eide og Øystein 
Flagstad, Norsk institutt for natur-
forsking (NINA)

Fjellrevkvalpane blir passa godt på av 
foreldra.© Avlsprogrammet, NINA 
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Denne jerven fekk tydeleg beskjed om at den ikkje var velkomen i nærleiken av 
fjellrevhiet. 1) Kl 00:18, jerven kjem til fôrautomaten. 2) Kl 00:20 fjellrevpappa bit 
jerven i halen.  3) Kl 00:22, jerven sit på toppen av fôrautomaten medan revepappa 
står under og kjeftar. © Avlsprogrammet, NINA

i  Sverige, har utgangspunkt i svært få 
individ og treng innvandring av andre 
fjellrevar for å unngå innavl.  Par-
kombinasjonar i stasjonen og utsettingar  
av kvalpekull vert planlagt med grunn-
lag i genetisk opphav.

Etter at dei første kvalpane vart fødde i 
2006 er det født i overkant av 170 
kvalpar i stasjonen (medrekna 8 i Lange-
drag familiepark). Drygt 150 av disse er 
sett ut i Saltfjellet og Rana, Dovre-fjell, 
Sylane og Finse. For første gang er det 
nå dokumentert at utsette fjellrevar har 
fått kvalpar. At alle dei fire genetiske 
linene i avlsprogrammet er representert 
i dei 5 ynglingane i Dovrefjell med til 
saman 37 kvalpar 2010 gir eit svært 
godt utgangspunkt for å byggja opp att 
bestanden der.

Tilvenning til eit liv i det fri
Kvalpane i Avlsprogrammet er saman 
med foreldra sine i eit naturleg habitat 
like lenge som revar i det fri, men fordi  
innhegningane er avgrensa i storleik 
(50x50m) er tilgangen på naturlege byt-
tedyr rimelegvis mindre enn hos revar 
som er fødde i det fri. Hos rovdyr er 
foreldreopplæring knytt til jakt og søk 
etter mat lite studert, men for ein altetar 
(generalist) som fjellreven jo er, treng 
kvalpane openbart mindre tid til læring 
enn hjå spesialistar (til dømes gaupe-
ungar).  Erfaringar frå utsettingar og 
direkte observasjonar har synt at kval-
pane jaktar suksessfullt allereie ved ut-
setting, noko som tyder på at mykje av 
desse eigenskapane er nedarva og ikkje 
eit resultat av læring. Det er  også ob-
servert  tilfelle der fjellrevkvalpar har 
fanga smågnagarar og kråkefuglar inne 
i  innhegningane under oppveksten. I 
tillegg er det også observert åtferd som 
tyder på at dei har nedarva eigenskapar 
i å kunne beskytte seg mot predatorar 
som til dømes kongeørn og jerv. Over-
levinga hos utsette kvalpar varierar i tid 
og rom, men er betydeleg betre enn hos 
kvalpar fødde i det fri. Dette skuldast 
truleg at dei får veksa seg store og vitale 
i avlsstasjonen før dei vert sette ut, og 
at dei får aktiv støttefôring i utsettings-
området.

Så langt er det registrert at utsette 
dyr er drepne av påkjørsel med bil og 
tog, jerv og kongeørn har drepe nokre 
(Dovre) og ein er tatt i lovleg fangstrei-
skap for mink (Finse). Trykket frå andre 
rovdyr varierar truleg med rovdyrtett-
leik og tilgang på andre byttedyr (til dø-
mes smågnagarar).  Det er gjort direkte 
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observasjonar der to fjellrevar i saman 
har jaga raudrev og endatil døme på at 
ynglande fjellrev har ”mobba” ein nær-
gåande jerv (sjå fotos).

Dei første 15 kvalpane vart sett ut i 
Dovrefjell 2007. Dei tre påfølgjande åra 
vart det sett ut ytterlegare 54 kvalpar 
til fjellområdet. Den registrerte over-
levinga første leveår var i overkant av 
50%. Frå utsettinga 2008 overlevde tru-
leg under 20 %, men alle 18 som vart 
sett ut i 2009 var framleis i live våren 
2010.  Årsaka til den låge overlevinga 
frå utsettinga i 2008 skuldast truleg at 
smågangarbestanden krasja allereie våren 
2008, men trass dette var kvalpeover-
levinga denne sesongen høgare enn den 
ville vore for kvalpar født i det fri. 

Fjellreven har stor vandrekapasitet
Minst 4 revar som er sett ut i Dovrefjell 
har vandra til Helgas i Jämtland, Sve-
rige. To av disse var brør utsett i 2009. 
Dei vart fyrste gong registrert på auto-
matiske kamera i Helags. Svært truleg 
vart minst den eine av desse far til eit 
kull der i 2010. Ei tispe utsett på Dov-
refjell 2008 vandra via Sognefjell i 2009 
og vart registrert på eit kamera i Finse-
området i april 2010. Det er også påvist 
at ein fjellrev har kome frå Helags til 
Dovrefjell (vinteren 2008). Dette syner 
at fjellreven har stor vandrekapasitet og 
at den har potensiale til å oppnå suk-
sessfulle etableringar også i andre fjell-
revområde enn der dei blir sett ut. Ein 
solid bestand på Dovre vil såleis auke 
antallet ut og innvandringar til og frå 
nærliggande bestander. På sikt vil dette 
styrke heile fjellrevbestanden, både

genetisk og i antall. 

Kritisk truga
Fjellreven er eit av Noregs mest truga 
pattedyr, og er lista som kritisk truga i 
Norsk raudliste 2010. Arten vart freda 
i Noreg i 1930. Til trass for dette har 
ikkje bestanden teke seg opp att. Ein 
bergingsaksjon er sett i verk for å gi 
fjellreven betre moglegheit til å over-
leva på lang sikt. Fjellreven har fått sin 
eigen handlingsplan, som nå er under 
revisjon. Avlsprogrammet som vart eta-
blert i si nåverande form i 2005, er eit 
forskingsprosjekt som skal  bidra med 
kunnskap for  bevaring av  fjellreven.  
Programmet har som føremål  å reeta-
blere, styrkje og knytte saman del-
bestandar av fjellrev, samt auke utveks-
ling av individ og slik motvirke genetisk 
isolasjon. Avlsdyra er i seg sjølv også 

ein buffer mot tap av genetisk variasjon.  
Programmet  er drifta av Norsk institutt 
for naturforsking på oppdrag frå 
Direktoratet for Naturforvaltning. 

Det er betre med ein fjellrev under golvet 
enn ein på taket! Under golvet på denne 
brakkehytta i nærleiken til Avlsstasjonen 
hadde eit fjellrevpar født ein kull på minst 6 
kvalpar. © Arild Landa

”Nyhende om kvalpekulla er svært glede-
lig. Dette er eit stort skritt i arbeidet med 
å få fjellrev attende til områder den har 
forsvunne frå”, uttalte miljøvernminister 
Solheim då han besøkte ein av ynglingane  i 
Dovrefjell.  Frå venstre: Jan Paul Bolstad 
DN, Nina E. Eide NINA, Miljøvernminister 
Erik Solheim og prosjektleiar Arild Landa 
NINA. © Espen Fjeldstad
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Villreinen i Blefjell går for å være 
mindre sky enn villreinen på Har-
dangervidda. Dette har vi sett nær-
mere på og kan bekrefte at stem-
mer. Det er derfor atferdsmessig 
interessant å fastslå om Blefjellrei-
nen er etterkommere av ”flyktnin-
ger” fra Hardangervidda eller om 
de er etterkommere av Filefjelltam-
rein introdusert i området i 1961. 
Med moderne genetiske metoder er 
det nå mulig å besvare spørsmålet. 
I denne artikkelen sammenligner vi 
reinens frykt- og fluktatferd i Ble-
fjell og på Hardangervidda og vur-
derer forskjellene vi finner opp mot 
genetisk tilhørighet og turistmessig 
påvirkning.
Først litt om de to villreinområdene 
Blefjell og Hardangervidda som dekker 
henholdsvis 225 og 8200 km2 (Fig. 1). 
Noe under halvparten av Hardangervidda 
(3422 km2) er nasjonalpark, og det meste 
av området er mindre tilgjengelig enn 
det tilgrensende tangeområdet Blefjell. 
Den Norske Turistforening (DNT) dri-
ver 13 turisthytter på vidda; tre av dem 
er betjente og holder åpent om sommeren 
og i påsken. De resterende 10 er selv-
betjente hytter. I perioden 1990 -2006 
har årlig antall overnattingsbesøk på 
de 13 hyttene vært stabilt og ligget på 
5700 personer om vinteren og 14.000 
på sommeren. Med korte avstander til 
større befolkningssentra på Østlandet, 
har Blefjell markert seg som et svært
attraktivt område for fritidsaktiviteter 
for de ca 1,5 millioner som bor i om-
råder innenfor en radius av 100 km fra 
Blefjell. Som et resultat av dette er om-
råder nær tregrensen sterkt ”turistifisert” 
i form av hytter, turiststeder og et nett-
verk av stier og løyper. Dette fører til 
en omfattende rekreasjonsbruk av om-
rådene både over og under tregrensen. 

Ifølge Garås (2004) er antall personer 
som besøker Blefjell i ferieperioder an-
slått til mer enn 19.000 per dag, et antall 
som tilsvarer totalantallet turistbesøk på 
Hardangervidda i løpet av hele året. En 
registrering fra 1990-årene viser 3500 
hytter og 874 regulerte hyttetomter. An-
tallet hytter bygget siden 1998 er ukjent, 
men er trolig flere hundre.

Villreinbestanden på Hardangervid-
da har variert sterkt de siste 50 årene. 
Rask bestandsøkning i 1960-årene til en 
størrelse på 20-30 000 dyr ble etterfulgt 
av en dramatisk reduksjonsavskytning 
som sendte bestanden ned til rundt 6000 
rein. Etter fredning i 1971-72 økte be-
standen raskere enn forventet og nådde 
en ”all time high” i 1983, trolig på rundt 
30 000 dyr. På dette stadiet utvandret 
flokker av rein til bl.a. naboområdene 
Nordfjella og Setesdal-Ryfylke inklu-
dert tangeområdet Blefjell. En stor kvo-
te det året (16.000 dyr) og de følgende 
årene førte bestanden ned til et lavmål 
på mindre enn 5000 dyr i 2001 (Lund, 

2001). Begrenset jakt i de følgende 
årene resulterte i en langsom bestands-
økning til 6000-8000 dyr i vår studiepe-
riode 2004-06. 

Villreinen har fra gammelt av van-
dret mellom Hardangervidda og Ble-
fjell. Omfattende dyregravsystemer fra 
perioden 1400-1500 dokumenterer dette 
(Bakke, 1984). Villreintrekket har peri-
odevis fortsatt inntil omfattende kraftut-
bygging, menneskelig infrastruktur og 
redusert Hardangervidda-bestand etter 
hvert har lagt en demper på, og til slutt 
stoppet trekket. I moderne tid begrenser 
veier, infrastruktur og damanlegg (Søn-
stevatn, Kalhovdfjorden og Mårvatn) 
fremkommeligheten for reinen mellom 
de to områdene. Små grupper av vill-
rein fra Hardangervidda, hovedsakelig 
bukker, ble jevnlig observert i Blefjell 

Innvandrere fra Hardangervidda med 

atferd preget av stor turistvirksomhet

Villreinen i Blefjell:

Av Eigil Reimers, Knut H. Røed, 
Øystein Flaget og Eivind Lurås

Artikkelen er en forkortet og norsk utgave av en 
fagfellevurdert artikkel ”Habituation responses in 
wild reindeer exposed to recreational activities” 
publisert i tidsskriftet Rangifer 30: 45-59.

Tabell 1: Genetisk variasjon i 14 mikrosatellitter i rein fra Blefjell sammenlignet med 
referanseverdier fra prøver av villrein og tamrein fra Sør-Norge. Verdier er antall individer 
analysert (n), gjennomsnittlig antall alleler per locus (A), gjennomsnittlig allelrikdom (Ar) 
per locus og gjennomsnittlig genetisk mangfold (H).

Figur 1. Beliggenheten av Blefjell i forhold 
til Hardangervidda. Områdeavgrensnin-
gen følger 1000 m høydekurven. Skravert 
område er nasjonalpark.
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pen (Filefjell, Vågå og Røros) og de i 
villreingruppen (Nordfjella, Setesdal-
Ryfylke og Hardangervidda). Det var 
også klare forskjeller mellom villrein-
bestandene og tamreinbestandene, men 
små og dels ikke-signifikante forskjeller 
mellom enkeltbestander innen tamrein-
gruppen og innen villreingruppen. Be-
regnet genetisk avstand bekreftet disse 
resultatene (Figur 2). Der ser vi en 
klynge av tamreinbestander (nederst) og 
en klynge av villreinbestander (øverst). 
Den genetiske avstanden til Blefjellrei-
nen er lang, men forgreningspunktet til 
Blefjellreinen viser en betydelig nær-
mere genetisk distanse til villreinbe-
standene enn til bestandene av tamrein. 
Dette støtter en ”vill” opprinnelse av 
villreinen i Blefjell. 

For å bestemme om Blefjellreinen 
var mindre sky overfor mennesker enn 
reinen på Hardangervidda, sammenlignet 
vi frykt og fluktatferd i tre perioder: 
mars-april (vinter), juli-august (sommer), 
og oktober (etter jakt og i brunst- og 
paringsperioden) i Blefjell i 2005-06 

og på Hardangervidda i 2004-06. Frykt 
og fluktavstandene målte vi ved at en 
person beveget seg til fots eller på ski 
mot en reinsflokk. Han målte følgende 
avstander med laser avstandsmåler mellom 
seg og reinen: startavstand, oppdagel-
sesavstand, fryktavstand (avstanden da 
dyrene samler seg), fluktavstand (av-
standen da flukten starter) og den av-
stand de flyktet før de roet seg ned og 
starter beiting eller annen ustresset virk-
somhet (Tabell 2). 

Kontrollert for andre faktorer (flokk-
størrelse, flokkstruktur, topografi, vær, 
vind), var alle de målte avstandene 
(oppdagelsesavstand, fryktavstand, 
fluktavstand og avstand flyktet), lenger 
om vinteren enn om sommeren og høs-
ten. De var også innenfor hver sesong 
lenger på Hardangervidda enn i Blefjell 
(Figur 3, neste side). Alle avstandene 
med unntak av avstand flyktet var lengre 
når vi forstyrret reinen i kupert og lite 
oversiktlig terreng sammenlignet med 
åpent og oversiktlig terreng. For eksempel 
økte oppdagelsesavstand, fryktavstand 

før 1960. Trolig returnerte disse bukke-
flokkene til Hardangervidda i løpet av 
våren.

I 1961 ble 30 tamrein (23 simler og 
7 bukker) kjøpt fra Ål og Hol tamrein-
lag og sluppet i området i et forsøk på 
å bygge opp en lokal villreinbestand i 
Blefjell (Garås, 2004). To av disse buk-
kene ble felt året etter på Hardanger-
vidda, og tilsynelatende forsvant resten 
de påfølgende årene. I 1968 og i 1970 
ble det observert villreinflokker på 150-
200 dyr fra Hardangervidda i Blefjell og 
vinteren 1971 ble rundt 30 rein værende 
i Blefjell. Disse ga opphav til en lokal 
bestand som økte til 60 dyr inkludert 10 
kalver i 1974 og 75 dyr hvorav 12 kal-
ver i 1975. Bestanden fortsatte å øke og 
en flytelling i mars 1984 viste 276 dyr. 
Bestanden i studieperioden 2004-2006 
ble anslått til 120 dyr (Lurås & Flaget, 
2006). 

For å bestemme om Blefjellreinen 
var etterkommere av Hardangervidda-
rein eller tamrein fra Ål og Hol tam-
reinlag fikk vi samlet inn 24 vevsprøver 
fra Blefjellrein felt under ordinær jakt i 
2006 og 2007. DNA ble isolert og ana-
lysert for 14 rein-spesifikke mikrosa-
tellitter. Den genetiske variasjonen hos 
Blefjellreinen ble deretter sammenlig-
net med tidligere rapportert variasjon i 
tre tamreinflokker og tre villreinflokker 
fra Sør-Norge (Røed og medarbeidere 
2008). Villreinflokkene (Nordfjella, 
Setesdal / Ryfylke og Hardangervidda) 
representerer de tre bestandene innenfor 
Hardangervidda-regionen som vi antar 
villreinen i Blefjell stammer fra. De tre 
referanseflokkene med tamrein fra Sør-
Norge (Filefjell, Vågå og Røros) antas 
å representere en eventuell avstamming 
fra tamrein.

Vi fant mindre genetisk variasjon i 
Blefjellreinen enn i villrein- og tamrein-
bestandene målt ved antall alleler, allel-
rikdom og genetisk mangfold
 (Tabell 1). Denne manglende variasjo-
nen tyder på at det er oppstått genetiske 
tap under etableringen av stammen. Det 
kan skyldes at det var få dyr og dermed 
liten genetisk variasjon i den flokken 
som kom over fra Hardangervidda og 
som grunnla Blefjellstammen. Alterna-
tivt, at det var liten genetisk variasjon 
i den gruppen tamrein som ble satt ut i 
1961. 

Det var imidlertid stor genetisk for-
skjell mellom bestandene. Blefjellreinen 
var signifikant forskjellige fra alle refe-
ranseflokkene, både de i tamreingrup-

Figur. 2. Beregning av parvis genetisk avstand mellom Blefjellrein og 3 villreinbestander 
(w) og 3 tamreinbestander (d). 

Tabell 2. Ukorrigerte responsavstander ± SE hos villrein forstyrret av fotturist eller skilø-
per i Blefjell og Hardangervidda villreinområder. Alle avstandene er målt i meter. Unntaket 
er siste to kolonner der det angis om reinen nøler mer enn 1 sekund før de flykter etter at 
de viser frykt (”Ja”) eller ”Nei” ved umiddelbar flukt. (Ukorrigerte avstander innebærer 
at vi ikke har korrigert for forhold som påvirker avstandene (årstid, topografi, vindforhold, 
flokkstørrelse, flokkstruktur etc.).
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og fluktavstand på Hardangervidda 
med henholdsvis 100, 103 og 102 m i 
kupert terreng sammenlignet med åpent 
terreng. Lengre oppdagelses-, frykt- og 
fluktavstander i kupert enn i oversiktlig 
terreng henger nok sammen med reinens 
opplevelse av kontroll. Kupert terreng 
byr på bedre fremrykningsmuligheter 
for rovvilt og mennesker og dermed 
flere overraskelsesmuligheter. Reinen 
svarer følgelig med større vaktsomhet 
og kjappere atferdsreaksjoner i kupert 

terreng. Kortere reaksjonsavstander i 
brunst og paringstiden understreker rei-
nens (som hos andre arter) prioritering 
av sex og slekters gang på bekostning 
av mer prosaiske virksomheter. 

Sannsynligheten for at reinen nølte 
med å flykte etter at de viste frykt var 
noe større i Blefjell enn på Hardanger-
vidda (Fig. 4). Det bekrefter også at 
reinen på Hardangervidda er mer sky 
og er raskere til å ta til flukt når vi var 
oppdaget.

Mens startavstanden var den samme 
i de to områdene, var altså alle reak-
sjonsavstandene (oppdaget, frykt, flukt 
og avstand flyktet) lengre på Hardan-
gervidda enn i Blefjell. Habituering el-
ler tilvenning knyttet til hyppige møter 
med mennesker og menneskelig infra-
struktur i det sterkt beferdete Blefjell 
kan forklare den mer avslappede opp-
førsel hos Blefjellreinen. Et alternativ til 
habituerings-hypotesen er at Blefjellrei-
nen kan være etterkommere av tamrein 
satt ut i 1961, og derfor er mer tamme.

Tamreinbestander fra ulike deler av 
Skandinavia synes å være genetisk svært 
like (Røed og medarbeidere, 2008). 
Muligheten for at Blefjellreinen har en 
opprinnelse fra andre tamreinbestander 

som er genetisk ganske forskjellige fra 
de referansebestandene vi har benyttet 
her, er derfor ikke sannsynlig. Redusert 
genetisk variasjon i Blefjellbestanden 
sammenlignet med referansebestan-
dene, tyder på betydelig genetisk drift 
siden opprettelsen av denne bestanden 
for rundt 30 år siden. Men, selv om den 
genetiske særegenhet er stor, så er Ble-
fjellreinens genetiske opphav nærmere 
knyttet til villrein enn til tamrein både 
på bestands- og individnivå. Det støtter 
hypotesen om at Blefjellreinen har sin 
opprinnelse fra villreinen på Hardan-
gervidda og ikke fra tamreinen som ble 
satt ut i 1961. Forutsatt at atferdsmøn-
steret hos den reinen som etablerte seg i 
Blefjell ikke var forskjellig fra Hardan-
gerviddareinen som de nedstammer fra, 
så må de atferdsmessige endringene vi 
har registrert ha utviklet seg i perioden 
på 30 år siden etableringen av Blefjell-
bestanden. 

Vi konkluderer med at tilvenning 
som følge av hyppige møter med men-
nesker og menneskelig infrastruktur i 
det tett befolkede Blefjell forklarer den 
mer avslappede oppførsel hos Blefjell-
reinen i forhold til reinen på Hardanger-
vidda, hvorfra deres forfedre/mødre 
gjorde sin entre i 1970 årene. 
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Figur 3. Korrigerte frykt- og fluktavstander (± standardfeil) hos villrein forstyrret av 
fotturist eller skiløper i Blefjell og Hardangervidda villreinområder. Alle avstandene er 
målt i meter. (Korrigerte avstander innebærer at vi har korrigert for forhold som påvirker 
avstandene (topografi og flokkstruktur).

Figur 4. Sannsynligheten (± standardfeil) 
for at reinsflokker i Blefjell og på Hardan-
gerrvidda nøler mer enn ett sekund før 
flukt etter at de viser frykt etter at de er 
forstyrret.
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Hvor mange dyr er det i denne flokken?

Er du god til å anslå? Bildet av denne villreinhopen på Hardangervidda ble tatt av Per Aksel 
Knudsen under minimumstelling den 20. februar 2011 kl. 10.56. Hvor mange dyr er det i 
flokken? Delta i konkurransen, du også; send svaret på epost til redaktør Arne Nyaas innen 
utgangen av juli 2011 (arnny@online.no). Den som er best til å tippe, får tilsendt Villrein-
rådets flotte signalcapser, en rød og en orange (se side 11). I tillegg trekker vi 25 villrein-
pins blant alle som deltar i konkurransen. Lykke til!



2011

34

Sommaren 2010 starta Norsk institutt 
for naturforsking (NINA) eit to-årig 
kartleggingsarbeid i Reinheimen nasjonal-
park (NP), for å få ei samla oversikt over 
tidlegare registreringar av fangstminne 
i fjellområda og registrere kjende og 
eventuelle nye lokalitetar med dagens 
oppmålingsmetodar. Det er kontakt-
utvalet for Reinheimen, representert 
ved nasjonalparkkommunane Norddal, 
Rauma, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå, 
som står for finansieringa av kartleg-
gingsarbeidet i samband med forvalt-
ningsplanen for Reinheimen. Nasjonal-
parken famnar om store fjellområde rike 
på spor etter jakt og fangst i eldre tid.  I 
denne artikkelen skal vi sjå nærare på 
ei fangstgroprekkje i den søraustlege 
delen av Reinheimen. Den er her kalla 
”Liafjellanlegget”. 

Lokalisering og historikk 
Fangstanlegget ligg aust i Lom kom-
mune, i fjellområdet mellom Finndalen 
og Liagrenda. Hovuddelen ligg ved 

Liaoksli (1257 moh), men strekkjer seg 
også nord i hellinga ned mot Finndalen 
og sør i hellinga ned mot Lia. 

Delar av fangstgroprekkja over Lia-
fjellet har nok vore kjend av lokale folk 
i lang tid. Elles har Øystein Mølmen 
(1988)  teikna grovt inn 35 fangstgroper i 
dette området. Dette var basert på opp-
lysningar gjeve av Reidar Marstein frå 
Lom. Sistnemnte gjorde elles ei meir 
systematisk kartlegging av anlegget i 
1989. Han teikna da inn 58 fangstgro-
per i eit system over fjellet. I 2003 vart 
det laga ein kulturstig av Lia skule, der 
fangstanlegget utgjer ein av postane og 
er innteikna på kart på informasjonsskiltet 
med det da kjende talet fangstgroper.  

 
Kartlegging 2010
Ein valde å registrere fangstanlegget 
fordi det er eit større anlegg med mange 
groper, som fortel om eit viktig rein-
strekk ut til dette tangefjellet i eldre tid, 
og fordi gropene ikkje tidlegare har vore 
registrert med GPS.  Reidar Marstein 
var elles med ein dag under feltarbeidet 
som kjentmann. Dette var til uvurderleg 
hjelp i arbeidet, og ein sparte seg for 
mykje leitearbeid i lyng og kjørr. Etter 

tre feltdagar fekk ein kartfesta 20 fleire 
fangstgroper enn det ein kjende til frå 
tidlegare. I tillegg registrerte vi restane 
av ei gamal steinbu som var kjend frå 
før ved fangstanlegget. Som bileta sy-
ner, så hadde vi eit framifrå arbeidsver.

Utforming på fangstanlegget 
Anlegget er omlag 2 km langt i luft-
line, og i terrenget er det om lag 2,4 km 
langt. Gjennomsnittsavstanden mellom 
gropene er litt over 30 m, berekna ut i 
frå lengda i terrenget. Gropene ligg på 
rabbar og høgdedrag, men ein god del 
ligg også i svakt skrånande terreng. 
Fangstretninga er stort sett vinkelrett på 
retninga til rekkja. Flesteparten av dei 
”nye” fangstgropene vart funne mellom 
den kjende rekkja og tre groper som 
Mølmen (1988) skildrar som ”elggraver” 
sør for Vangen.

Totalt vart det registrert 77 fangst-

Liafjellet i Reinheimen, ein fjell-
tange med uvanleg rik fangstkultur
Av Runar Hole og Kjersti Tidemansen,
Registrantar for NINA

Kjersti Tidemansen noterar data på ei av 
fangstgropene, som ligg i den tettaste delen 
av rekkja, vest for Liaoksli. I bakrunnen ser 
ein den innaste delen av Finndalen framfor 
Finndalshorrungen og Leirungshø.
Foto: Runar Hole©



2011

35

nar av stein, betyr det at trevirke har 
vorte nytta i den innvendige fangstkassa 
i nesten alle gropene. Dette er uvanleg 
i eit så stort fangstsystem i snaufjellet. 
Vanlegvis er det steinmura fangstgroper 
ein finn i dette høgdelaget. Lett tilgang 
på trevike frå båe kantar av fjelltangen 
kan vere med og forklare at fangstfolka 
bygde så mange groper med innvendig 
trekasse.

Resultatet av ”fangsten” vår vart til 
slutt ei buktande og samanhengjande 
fangstgroprekkje over tangehalsen, det 
smalaste partiet på Liafjellet. Det at 
anlegget går frå skogkant til skogkant 

gjer det noko spesielt, men ein har også 
i andre fjellområde døme på at rekkjer 
med fangstgroper er lagt i tangehalsen/
innfallspartiet til fjelltangar (Jordhøy og 
Strand 2009). 

Fangstgrop full av vatn! 
Foto: Runar Hole©

Kart over fjelltangen rundt Skaihø i 
Reinheimen, med gamle jakt- og fangst-
lokalitetar for villrein. Kartutsnittet syner 
Liafjellanlegget med 77 fangstgroper, samt 
ei grop ved sida av anlegget. Data: NINA. 
Kart: Raymond Sørensen, NVS Nord

groper i ei samanhengande rekkje.  To 
av desse er mura i stein. Tre har ein del-
vis mura konstruksjon i botn, men med 
ringvoll likt dei jordgravne gropene.  Av 
dei jordgravne gropene har 17 varieran-
de steinsetting i botn. Flesteparten av 
desse er plassert i den sørlege delen av 
anlegget, der ein også finn dei to stein-
mura gropene i eit område med steinur. 
Grunnforholda er nok hovudårsaka til 
at det stikk fram stein i gropene i dette 
området. Dei siste 55 gropene er jord-
gravne utan synleg steinsetting. Det er 
verd å merkje seg at ni av gropene i an-
legget er rekna som usikre, det vil seie 
at ein ikkje er sikker på om desse har 
vore fangstgroper.

Anlegget har vore berekna for rein-
fangst. Storleiken på gropene og den 
strategiske plasseringa i habitatet til 
reinen, fortel det. Gjennomsnittsmåla 
på 72 av gropene er om lag 0,7 meter 
på djupne, 4,2 meter på lengde i toppen 
av gropene og 3,6 meter på breidda i 
toppen. Dei to steinmura gropene har 
ei gjennomsnittleg innvendig lengd i 
toppen på litt over 2 meter. Den mest 
intakte av desse to fangstgropene har ei 
djupne på omlag 1,65 meter og ei breid-
de på 0,55 meter. 

I og med at mange av fangstgropene 
er jordgravne og manglar konstruksjo-
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Alder på fangstanlegget 
Det er vanskeleg å seie noko om alderen 
på anlegget. Det er godt mogleg at det 
stammar frå vikingtida eller tidleg mid-
delalder, slik som mange andre store 
fangstsystem for villrein. Ein sit att med 
eit inntrykk av at fleirtalet av gropene 
har forfalle mykje. Nokre groper er ber-
re synlege som ei svak fordjuping  med 
så vidt synleg ringvoll, også på stadar 
der ein skulle tru det var gode beva-
ringsforhold. Dette kan tyde på at dei 
er svært gamle. Nyare arkeologiske un-
dersøkingar av fangstgroper, blant anna 
frå Grimsdalen i Dovre, har gjeve da-
teringar frå yngre bronsealder og eldre 
jarnalder (1100 f.Kr.-570 e.Kr.) frå eit 
fangstanlegg for villrein (Kathrine Stene. 
KHM UiO, personleg meddelt). Nokre 
bekkar og myraktig jordsmonn vest for 
Liaoksli gjer grunnen ved fangstgro-
pene fuktig. Fleire stadar stod det vatn 
i gropene. Ved permanent fuktigheit i 
og ikring fangstgropene kan konserve-
ringsforholda ha vore gunstige i høve til 
bevaring av trerestar frå fangstgropkon-
struksjonen. Bevart treverk kan gjere 
det mogleg å få datert fangstanlegget 
ved ei arkeologisk undersøking.  

Fjelltange
Tettleiken av groper vest for Liaoksli vi-
ser at fangsttilhøva har vore særs gode 
her. Kanskje er det slik også i dag, at vill-
reinen helst trekkjer over i nettopp dette 
området? Lenger mot aust utvidar fjell-
partiet seg, og i toppområda på denne 

Reidar Marstein studerar kartskissa over 
fangstgroprekkja han tegna i 1989. I 
forgrunnen ligg det ei fangstgrop som er 
temmeleg nedgrodd av vegetasjon. Det var 
ikkje like lett og finna att alle gropene. 
Fjellet til venstre er Øvste Storteppings-
hogget. Foto: Runar Hole©

fjelltangen ligg det store bågåstøanlegg 
ved Skaihø og Sterringhø.  Fangstan-
legga fortel om utstrekt reinsjakt- og 
fangst på denne fjelltangen i tidlegare 
tider. I dag nyttar framleis reinen dette 
området, og dei siste 20 åra har det 
vore mykje vinterbeiting her. Vestover 
ligg det fleire mindre fangstgropsystem 
ved Storteppingsranden, Store Lusa og 
Honnsjoen, i det som kan seiast å vere 
hovedruta for reinen inn mot Liafjellet. 
Liafjellanlegget har vore eit effektivt 
fangstanlegg, sett utifrå antal groper 
og plassering. Men samstundes har nok 
fangsten her vore sårbar for nedgang i 
villreinbestanden. Villreinen er ofte ekstra 
sky når den trekkjer ut på slike lange 

Ei av dei to steinmura fangstgropene.
Foto: Runar Hole©
 

og smale fjelltangar, og det skal lite til 
av uroing før den trekkjer seg attende 
til sentralområdet att. Dette kan vere ei 
åtferdstilpassing til menneska si jakt og 
fangst. Truleg ville dyra styre unna eit 
farleg område, dersom bestanden var 
moderat og beite var godt andre stadar. 

Fin tur
Liafjellanlegget er eit flott anlegg. Sa-
man med den etablerte kulturstigen er 
det verd å ta ein tur og sjå på fangstsys-
temet. Det er noko bratt oppstigning frå 
båe kantar, men fjellet blir svært over-
siktleg og lett å gå i oppe ved anlegget. 
God tur!
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Kjøkkenkroken:
Reinsdyr topper lista over kjøtt vi ønsker å spise mer av. 
Spesielt unge voksne og barnefamilier er svært positive 
til reinsdyrkjøtt.

Hele 83 prosent av barnefamiliene sier at barna liker å 
få servert reinsdyrkjøtt. Blant hele befolkningen svarer 
44 prosent at de ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt enn de 
gjør i dag, viser en undersøkelse Vizeum har gjort for 
MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt. 

– Reinsdyrkjøtt er magert, rent, rikt på antioksidanter 
og derfor ekstra sunt. Reinsdyr går fritt hele året, og det-
te er matproduksjon helt i takt med naturen, sier 
markeds- og utviklingssjef Even Nordahl i MatPrat. 

– Reinsdyr lever i ekstreme naturforhold. De beiter 
på mange typer lav, urter og lyng som gir den gode vilt-
smaken. Matproduksjon basert på samisk kultur gjør 
dessuten kjøttet ekstra spennende og eksotisk, mener 
Nordahl.

 
Mer biff
I dag spiser en gjennomsnittlig nordmann like mye rak-
fisk som reinsdyrkjøtt i året, 300-400 gram. Det utgjør 
ikke mer enn tre-fire middager. 

– Tilgangen på reinsdyrkjøtt er begrenset, fordi det 
bare slaktes rundt 80 000 rein i året. I det siste har pro-
duksjonen økt, og derfor er det akkurat nå mer reinsdyr-
kjøtt i butikkene enn det pleier å være. 

De siste årene har det kommet en rekke spesial-
produkter i butikkene, som spekepølse av rein, tørket 
reinsdyrkjøtt, røkt eller speket reinsdyrhjerte, tunge og 
blodmat. 

Finnbiff er fremdeles den store slageren i frysedisken, 
og denne retten ligger også på topp 10 listen over Mat-
Prats mest søkte oppskrifter for tiden. 

– I slaktesesongen på høsten og vinteren kan man nå 
få ferske produkter av rein over hele landet. Vi opplever 
at det selges mindre reinsdyrstek, men mer biffkjøtt enn 
før. Det fine med reinsdyrkjøtt er at en stor andel av kjøttet 
er mørt, og biffer og fileter kommer nå for fullt.

 
Norsk urkjøtt
Det har vært reinsdyr her i landet i over 9000 år, siden 
før menneskenes tid. Sammen med naturlige ingredienser 
som urter, sopp og norske grønnsaker, er dette både sunn 
og urnorsk mat. 

– Vi har stor tro på slike produkter. Norske tradisjons-
retter ser ut til å ha et oppsving, sier markedssjefen i 
MatPrat. 

Det er veldig få nordmenn som ikke vil spise reins-
dyrkjøtt, viser undersøkelsen fra MatPrat. Folk flest mener 
det er sunt og innbydende og forbinder reinsdyrkjøtt 
med god smak, kos og hygge. 

– Grunnen til at vi spiser så lite av det, er først fremst 
at det er vanskelig å få tak i. Noen nevner også prisen, 
sier Even Nordahl. 

Kilde: matprat.no
Foto av reinsdyrpanne (over): Mari Svenningsen, matprat.no
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I samband med Regional plan for 
nasjonale villreinområder skal det 
i 2010-2011 utarbeidast ein fag-  
rapport med oppdatert kunnskap 
om villreinen i Nordfjella. Her 
inngår også kartlegging av gamle 
fangstminner som haldepunkt om 
reinens tidlegare områdebruk.

Fangstgropene dominerer
Fangsten i steinmurte fangstgroper er 
dei mest iaugnefallende spora etter rein-
fangsten i store delar av Nordfjella. Ut 
frå dateringar ser det ut som mindre 
grupper av- og einskilde steinmura gro-
per har vore ein viktig fangstform gjen-
nom middelalderen og fram til gevær-
jakta gradvis tok over. Det knyter seg 
noko usikkerheit til kva omfang denne 
fangstforma hadde lengre bakover i tid. 
Det er og funne mange spor etter bågå-
støer, buplassar, læger og hellere (figur 
1). Vi har i tillegg til kartlagte/innmålte 

anlegg i 2010, systematisert andre data 
frå kjente anlegg i dei ulike kummunene 
innan villreinområdet (tabell 1). Total-
materialet tel vel 600 fangstminner. Av 

Fangstminner i Nordfjella
Av Per Jordhøy¹, Runar Hole² og 
Anders Mossing³
¹ NINA ²NTNU ³NVS Sør

Bildet over: Ei verd full av sterke kontras-
tar; med gamal bogestilling tett innpå og 
cruisebåten som glir ut Aurlandsfjorden i 
bakgrunnen. Foto: Per Jordhøy©

Frå registeringane av bågåstøanlegga i Klovafjell juni 2010. På bildet ser ein eit typisk 
bågåstø. Foto: Per Jordhøy©
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meir lokalt trekk (figur 2 og 3 side 40). 
Systemet har ein svak krum form langs 

Tabell 1. Oversyn over omfang av innsamla data frå dei ulike kommunene innan villrein-
området.

Tabell 2. Oversyn over fangstminnedataene sine kjelder og registreringsstatus.

desse er det ikring 450 fangstgroper, vel 
80 bågåstøer og ikring 70 tufter/jaktbu-
er/læger. Heilt i aust kan nok mange av 
fangstminna stamme frå elgfangst. Det 
er flest registrerte fangstminner innan 
Aurland kommune med vel 250. Det 
er også registrert mange i Lærdal og 
dei andre austkommunene (Hol, Ål og 
Hemsedal). 

Registreringane
Når det gjeld fangstminnedataene sine 
kjelder og registreringsstatus, er data frå 
vel 130 objekt henta ut frå RA sin kul-
turminnebase Askeladden (tabell 2). Vi 
veit ikkje registreringsstatus til desse, 
men går ut frå at dei har vore samla inn 
på noko ulik måte. Elles er storparten av 
dataene samla inn i regi av Fjellstyrer, 
private registratorar og NINA. Lands-
delsmusea har også vore involvert i 
datainnsamling her, men det er mykje 
overlapping – det vil seie at fleire har 
registrert same objekta. Ikring 130 ob-
jekt er nøyaktig innmålt etter eigen me-
todikk, ikring 160 objekt er stadfesta og 
innteikna med skisser, medan vel 180 
objekt er typebestemt og grovt stadfesta 
(intervjubasert). 

Det er nok eit stort tal fangstgroper 

og andre fangstminne som ikkje er fun-
ne og kartfesta enda i Nordfjella. 

Helleberg, døme på
fangstgropsystem i Nordfjella
I august 2011 vart eit kjent fangst-
gropsystem nordvest for Blåskavlen 
i Aurlandsfjella målt inn på nytt av 
NINA og Aurland fjellstyre. Anlegget 
tel ikring 20 steinmura fangstgroper 
og har vore berekna på å fange opp eit 

Figur 1 Oversyn over førekomst og utbrei-
ing av kjente fangstanlegg i Nordfjella, og 
kjente trekkvegar. Som ein ser er mange av 
fangstgropene lokalisert til større og mindre 
dalsøkk innan fjellområdet, kor reinen 
naturleg har kryssa over frå eit fjellparti til 
eit anna. I dette kartet er også Raudafjell 
teke med.
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vestre delen av fjellryggen Helleberg og 
har her ein markert sterkare krumming 
mot vestenden. Denne forma har anleg-
get truleg fått for å styra reinen inn her 
på nordvestleg trekk. Det er dels kraf-
tige steinmurar som har sperra mellom 
fangstgropene. I søre enden av rekka er 
det i ein fangstbås i staden for ei fangst-

grop, truleg for å fanga inn fleire dyr 
samstundes her mot enden av fjelltangen 
(figur 4). Dei fleste gropene er mura opp 
slik at dei ligg markert over bakkenivå 
med såkalla bru i inngangspartia. Anleg-
get er eit godt døme på anlegg med høg 
dokumentasjonsverdi, fordi det så tyde-
leg viser strategien fangstfolka har lagt 

opp ut frå reinen sin trekkåtferd. Det 
vart ikkje funne bågåstøer ved anlegget, 
men ein kan tenkje seg at jegarane kan ha 
nytta bægjet til skyteskjul. Formen på 
anlegget og studiar av andre liknande 
anlegg tilseier at jegrane kan ha fått dyra 
til å rotere i området fleire gonger. Slik har 
dei da kunne effektivisera både fangsten 
i gropene og jakt med pil og boge.

Klovafjell, døme på
bågåstøanlegg i Nordfjella
I Klovafjell mellom Rasmusdalen og 
Berdalen vart eit bågåstøanlegg innmålt 
av NINA, NVS og Aurland fjellstyre 
i juni 2010. Anlegget var kjent frå før 
av fjelloppsyn Harald Skjerdal, og tel 
vel 20 bågåstøer og ei fangstgrop. I til-
legg vart det funne bægjer (ledegjerde) i 
form av varder og murar. Anlegget ligg 
i innfallspartiet til eit tangefjell der det 
har vore mykje reinstrekk inn og ut, slik 

Figur 2. Oversyn over fangstgroprekka på 
Helleberg, som er plassert på ein fjellrygg 
der reinen har sin naturlege trekkveg. Pil-
symbola antyder dyra sine moglege rørsler 
ikring anlegget (Kart: NVS/NINA). 

Figur 3. Typisk døme på steinmurt fangsgrop i fangstgroprekka på Helleberg i Aurlands-
fjella. Legg merke til fangstgropa/oppmuringa over bakkenivået og det kraftige bægjet/
sperregjerdet i bakgrunnen. Foto: Per Jordhøy©. 
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Figur 5. Illustrasjon av bågåstøanlegget i 
innfallspartiet til fjelltangen ikring Klova-
fjell og korleis det kan ha fungert. Innfelt 
bilde av bægjet, som stadvis har form som 
ein mur. Pilene antyder dyra si moglege 
rørsle ved anlegget. 

Figur 4. Restar av fangstbåsen i den 
sørvestlege enden av fangstgroprekka ved 
Helleberg, med perspektiv mot vest. 
Foto: Per Jordhøy©.

Litteratur/kjelde
Jordhøy, P., Mossing, A., Knudsen, P. 
A.,  Nesse, L., Skjerdal; H. og Strand, 
O.:Villreinen i Nordfjella. Status og
leveområde. NINA -Rapport 634 under 
arbeid. xxs. + vedlegg. 

at det har eigna seg godt for reinsfangst. 
Mange av bågåstøene, samt ei fangstgrop, 
ligg på nordaustsida av eit lite tjern. 
Ved hjelp av bægjet har truleg fangst-
folka fått styrt dyra slik at det vart god 
skyteavstand og gode jakttilhøve elles. 
Avstanden frå bågåstøene og ut mot 
vasskanten er somme stader berre nokre 
meter. Bægjet kunne moglegvis også 
medverka til at dyra/flokken har rotert 
i området fleire gonger og gjeve ekstra 
høve til pilskot. Det er også ei gruppe 
med bågåstøer litt nordaust for tjerna 
(figur 5). 
 

Takk
Ei rad fangstminne-entusiastar har 
hjelpt til med å framskaffe gamle og 
nyare data om fangstanlegg i Nord-
fjella. Utan desse hadde vi ikkje klart å 
få oversyn over så mange anlegg. Ein 
hjartans takk til alle som har bidratt!
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To tusen flokk-observasjoner
Viktig kartlegging som grunnlag for regional planprosess

Av Anders Mossing, prosjekt-
koordinator, Norsk Villreinsenter Sør

Møte med lokale ressurspersoner i Ulvik herad. Foto: Per Jordhøy

Forfatteren prøver et gammelt bågåstø i Aurlandsfjella. Foto: Per Jordhøy

I samband med Miljøverndeparte-
mentets (MD) bestilling av regionale 
planprosesser for våre nasjonale 
villreinområder, fikk Direktoratet 
for Naturforvaltning (DN) ansvar 
for å fremskaffe et oppdatert vill-
reinfaglig kunnskapsgrunnlag. DN 
ba Stiftelsen Norsk Villreinsenter 
(NVS) om å gjennomføre dette ar-
beidet for alle de ti nasjonale vill-
reinområdene som skal ha regional 
planprosess. NVS består, som kjent, 
av to driftsenheter. Senter Sør og 
Nord har gjennomført kartleg-
gingsprosjekter for ”sine” respektive 
villreinområder (kartlegging i For-
ollhogna er beskrevet i Villreinen 
2010).

Overordnet målsetning for NVS har 
vært todelt; utarbeide biologisk fundert 
grunnlagsmateriale til regional plan-
prosess, samt oppdatere DN’s Natur-
base/Villreinklient.

NVS Sør har i perioden april 2010 
og frem til starten av 2011 drevet slik 
kartlegging i Nordfjella villreinområde.

Nordfjella villreinområde består av 
kommunene Aurland, Hemsedal, Hol, 
Lærdal, Ulvik og Ål. I tillegg har vårt 
arbeid inkludert områdene rundt Rau-

                 Parti fra  Lærdalsfjellene. Foto: Anders Mossing
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Oversiktskart, Nordfjella villreinområde. Kartproduksjon: Norsk Villreinsenter Sør

Noen av flokkobservasjonene i Nordfjella 
villreinområde. Kilde: Villreinutvalget og 
oppsynet. Kartproduksjon: Norsk Villrein-
senter Sør 

ner med oppsynsbakgrunn har også stilt 
sine observasjoner til rådighet. Totalt 
sett snakker vi om nærmere to tusen 
flokkobservasjoner.

Det har vært gjort en relativt omfat-
tende jobb med å strukturere kulturmin-
nedata knyttet til jakt og fangst. Dette 
er òg viktig kunnskap for å forstå vill-
reinens arealbruk i et langt perspektiv.

Lokale møter kommunevis
I alle kommunene gjennomførte vi møter 
for å samle inn lokal erfaringskunnskap. 

dafjell, og dermed en del av Voss kom-
mune. 

Dyktig og viktig prosjektgruppe
Arbeidet ble gjennomført etter samme 
”lest” som de andre villreinområdene. 
En dyktig prosjektgruppe, bestående av 
Per Aksel Knudsen (villreinnemnda), 
Hermund Mjelstad (Fylkesmannen i 
S&F), Martin Lindal (villreinnemnda), 
Lars Nesse (villreinutvalget), Harald 
Skjerdal (Aurland Fjellstyre), Petter 
Braaten (Statens Naturoppsyn), Kristoffer 
Ullern Hansen (Statens Naturoppsyn), 
Johan Danielsen (DN) og Per Jordhøy 
(NINA), var viktige for bl.a. datainn-
samling og –strukturering, og kvalitets-
sikring av arbeidet.

Mange tusen observasjoner
I slike prosesser kommer vi i befat-
ning med en rekke ulike data, av både 
kvantitativ og kvalitativ karakter. GPS-
prosjektet i Nordfjella har pågått siden 
2006 og gitt mye viktig informasjon. 
Villreinutvalgets tellingsdata for flere 
tiår er samlet inn og strukturert. De har 
vært dyktige til å skaffe til veie lange 
tidsserier for både minimums-, struk-
tur- og kalvetellinger. En rekke perso-
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Bildet over: Holsåsen i Hol kommune – utsikt mot Vasslii. Bildet nederst: Registrering av 
et større fangstanlegg i Aurlandsfjella. Foto: Anders Mossing

Dette er viktige data, akkumulert gjennom 
generasjon på generasjon. Denne lokale 
involveringen er også viktig for en mest 
mulig felles forståelse og forankring av 
resultatet. Kommunene har vært meget 
behjelpelige med gjennomføring av
møtene, og en rekke personer har gitt av 
sin egen fritid og oppsamlet kunnskap 
for å hjelpe oss. 

Fire temakart
Resultatet av arbeidet er fire temakart, 
inneholdende en biologisk fundert ytre 
avgrensning av Nordfjella villreinom-
råde, samt funksjonsområder som beite- 
og kalvingsområder, og trekk. Temakar-
tene følges av en fyldig rapport, ført i 
pennen av Norsk institutt for naturfors-
kning (NINA) med en rekke kunnskaps-
rike bidragsytere fra lokalt hold. 

Temakartene er lagt ut og kan lastes 
ned fra vår hjemmeside www.villrein.no 
(under Kart og databaser).

Alle som har bidratt i prosjektet,
 fortjener en stor takk!
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Gjennom flere 10 år har vi dokumentert 
arealbruken hos simler som har vært 
merket med radiosendere. De siste årene 
har vi ved hjelp av de nye GPS radio-
senderne tilegnet oss ny kunnskap om 
fostringsflokkenes arealbruk gjennom 
året. Analyser av simlenes arealbruk, 
sammen med andre data som beskriver 
beiter, snøforhold, menneskelig ferdsel 
og infrastruktur, gjør at vi har fått bedre 
og ny innsikt i villreinens arealbruk. Vi 

vet imidlertid også at bukkene har en 
atferd som er ulik simlenes, og at buk-
kene går i egne bukkeflokker gjennom 
vinteren, våren og sommeren.  I forhold 
til simler, ungdyr og kalver, bruker buk-
kene i større grad randsonene og har 
generelt også en større toleranse for for-
styrrelser og tekniske inngrep. De voksne 
bukkene utgjør 15-25 % av villrein-
bestandene og har dermed betydning for 
det totale bildet av villreinstammenes 
områdebruk.  Med dette som bakgrunn 
har en i flere år ønsket å utvide merke-
prosjektene slik at vi også kan studere 
bukkenes arealbruk.

Utfordringen
Utfordringene med å merke bukk skyldes 
i hovedsak at halsomkretsen varierer 
med alder og gjennom året. Bukkene 

bruker 5-8 år på å oppnå voksen kropps-
størrelse, mens simlene oppnår dette
allerede i løpet av 2-3 år. Størst utfor-
dring er det imidlertid knyttet til varia-
sjonen i halsomkrets gjennom året. Om 
vinteren er bukkene tynne og har grann 
hals. I løpet av sommeren kan økningen 
i halsomkrets være stor etter gode dager 
på sommerbeite. I løpet av høsten øker 
halsomkretsen ytterlig som følge av de 
fysiologiske endringene i forbindelse 
med brunst. For å kunne radiomerke 
bukk på en tilfredsstillende sikker måte, 
må vi finne fram til en omkrets på hals-
bandet som passer noenlunde gjennom 

Radiomerking av bukker

Et pilotprosjekt

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

- Vi har i flere år ønsket å utvide 
merkeprosjektet, slik at vi også kan 
studere bukkenes arealbruk.

Bilde tatt gjennom teleskopet den 
19. august 2010. En fin bukk (nr. 50), og 
tilpasningen ser fortsatt ut til å være bra. 
Foto: Roy Andersen
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perioden, men det hadde nok blitt pro-
blemer om den hadde gått med senderen 
vesentlig lengre. Den andre ungbukken 
ble kvitt sin radiosender etter 1 år da vi 
utløste drop-off mekanismen. 

Metode
I og med at vi ikke har erfaring med 
merking av bukk verken i Norge eller i 
utlandet, har vi prøvd oss fram gradvis 
for å finne en egna metode og prose-
dyre for merking av bukk. Etter søknad 
til Forsøksdyrutvalget fikk vi tillatelse 
til et pilotprosjekt der vi kunne merke 
inntil 10 dyr. Prosjektet krever natur-
ligvis en intensiv oppfølging av de en-

kelte dyrene underveis. Etter noe spede 
forsøk på å merke på barmark, gikk vi 
bort fra opplegget med å merke bukk 
om sommeren fra bakken. Erfaringene 
viste at det for det første var vanskelig å 
komme på såpass nært hold at vi kunne 
skyte sikkert med bedøvelsesgeværet 
(maks 30 meter). Det er også betyde-
lige vanskeligheter knyttet bedøving 
av rein på sommeren. For eksempel er 
muligheten for temperaturstigning hos 
dyr under anestesi langt større om som-
meren. Likeså kan  en ha problemer mht 
virkningen av medikamentene på grunn 
av store mengder fett på lår og rygg 
(antatt treffsted for pila). I tillegg har 

hele året. 

Erfaring 
Erfaringer fra merkingen av kronhjort 
skulle tilsi at det er mulig å merke vill-
reinbukk. Mange av utfordringene mht 
utvidelse av halsomkrets i forbindelse 
med brunst er de samme, men hjorten 
går med godt utvikla gevir mer eller 
mindre hele året. Hjorten mister ikke 
geviret før våren og et nytt gevir dannes 
umiddelbart etter at det gamle er felt.  
Således vil ikke hjorten så lett kunne 
miste halsbandet om det sitter litt løst. 
Villreinbukkene går derimot uten gevir 
i en periode på 4-5 måneder. Fra tidlige-
re har vi erfaring med 2 enkelt tilfeller 
der vi har merka yngre bukker (ungdyr) 
istedenfor simle. Den ene bukken ble 
observert ved flere anledninger gjen-
nom en 2 års periode.  Halsbåndet satt 
tilfredsstillende gjennom denne

En enkel kart som tydelig viser forskjellen i områdebruken til to av bukkene (nr 48 og 50) 
og to av simlene i Snøhetta i perioden fra 1. april til rett før reinsjakta begynte 20. august. 
Posisjonene til bukkene er markerte med blå trekanter, mens simlene har de punktene mar-
kert i rødt og oransje. Sommerbeiteområdene til bukkene er de respektive ansamlingene av 
GPS punkter lengst i nord.
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Merking
Vi merka 5 bukker med GPS sendere 
i mars/april 2010 (3 i Snøhetta/SN og 
2 Setesdal Ryfylke/SR). Dessverre så 
døde den ene bukken i SR kort tid etter 
merking. I hvilken grad dette skyltes 
at denne bukken ikke tålte anestesibe-
handlingen eller om det også var andre 
forhold under merkingen som forårsaket 
dødsfallet, vet vi ikke. Merkingen av de 
øvrige bukkene gikk uten problemer. 
Vi merka ytterlig 5 bukker i 2011, også 
denne gangen i SN (1) og i SR (4).

Oppfølging
Oppfølgingen av de merka bukkene i 
felt blir gjort regelmessig gjennom hele 

året. I denne sammenheng er innsyns-
løsningen på www.dyreposisjoner.no 
et svært nyttig hjelpemiddel. Feltobser-
vasjoner i juni viste at halsbåndene var 
greit tilpassa til dyra. Halsbandet satt 
også bra under de øvrige kontrollene i 
august og under brunsten i oktober (se 
bildene). Den ene bukken i Snøhetta 
ble skutt en av de første dagene i jakta 
i 2010. Tilbakemeldingen var at hals-
bandet var passe stramt og det ble ikke 
funnet slitasje av nakkepels på grunn 
av halsbandet. Det gjenstår i denne om-
gang å se hvordan det går med dyrene 
gjennom vinteren når de går uten gevir. 
Erfaringene så langt er positive mht å 
merke bukk i framtida. 

Spennende data
Vi forventer å se at det er en tydelig og 
årstidsavhengig forskjell på hvordan 
bukk og simler bruker arealene. Det har 
vi allerede sett tydelige indikasjoner på i 
Snøhetta. Her ble samtlige bukker mer-
ket i det vi har regnet for å være et typisk 
vinteroppholdsområde for bukk. Utover 
våren og frem mot sommerbeiteperioden 
trakk bukkene nær sagt til hver sin kant 
av villreinområdet. En av bukkene ble 
værende i vinterbeiteområdet gjennom 
hele sommeren. De øvrige skifta opp-
holdsområde totalt.  Så vidt vi vet gikk 
disse bukkene i småflokker eller delvis 
alene gjennom hele sommeren. Hvor 
lenge de gikk i sine ”sommerområder” 
varierte noe. Den ene bukken forlot sitt 
sommerområde nord i Oppdal dagen før 
reinsjakta startet, mens den siste i Sunn-

vi usikkerheten forbundet med innsov-
ningstida da det kan gå 10-20 minutter 
innen dyra sover. Hvor langt hadde de 
kommet på den tida? Etter et mislykket 
merkeforsøk på sommeren og ut i fra en 
totalvurdering av metodikken, valgte vi 
å bruke helikopter på vinteren på samme 
måten som når vi merker simlene.
 

Jon Nørstebø med den første bukken som 
ble merket i Snøhetta (nr 50). Samme 
bukken som på oppslagsbildet side 46. 
Foto: Roy Andersen

En av bukkene (nr 48) i Snøhetta ut i juni 
sammen med to andre bukker, her på vei 
mot sommerbeitet. Foto: Roy Andersen
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Bukken i Setesdal Ryfylkeheiene, 
en mindre bukk, hadde ikke så tydelig 
mønster med lange sesongvise forflyt-
ninger.  Sannsynligvis var dette dyret 
i følge med fostringsdyr store deler av 
sommeren. 

dal skifta oppholdsområde den 10. sep-
tember. Etter at bukkene forlot sommer-
oppholdsområdene slo de seg relativt 
raskt sammen med fostringsflokkene. 
Her ble de værende gjennom brunsten 
til ut i november. De skilte seg da ut fra 
disse flokkene og etablerte seg i vinter-
beiteområde hvor de ble merket året før.

Bilde tatt under strukturtellingen høsten 
2010. Senderen sitter fint også her, og buk-
ken (nr 50) virket til å være ferdig med den
verste ”jagingen” for i år. 
Foto: Roy Andersen

Annonse 1/2 side SNO
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Hjort, elg , reinsdyr…? Det mangler 
ikke på engasjement og gode forslag 
når vi viser fram ulike føtter og gevir 
fra våre hjortedyr til 65 elever ved Otta 
ungdomsskole. Etter nærmere studier 
av klauvenes form og størrelse, samt 
kvalifisert gjetning på hvilke dyr som 
har de ulike gevirene, kommer vi etter 
hvert fram til at villreinen skiller seg ut 
på mange måter.

Målet   
Villreinen kom på timeplanen for 8. 
klassetrinnet ved Otta ungdomsskole 
høsten 2010 etter et godt samarbeid 
mellom flere aktører. Lærere ved Otta 
ungdomsskole, naturveiledere ved Sta-
tens naturoppsyn og Norsk Villreinsenter 
på Hjerkinn, Den Norske Turistforening, 
Sel fjellstyre, villreinnemnda for Ron-

dane og Sølnkletten og ikke minst Den 
naturlige skolesekken var alle bidrags-
ytere i dette prosjektet.

Målet med prosjektet er å styrke inn-
sikt, respekt, engasjement og omsorg 
for natur- og kulturmiljøet i Rondane. 
Det er et klart mål at vi ønsker å øke 
ungdommens forståelse og kunnskap 
om Norges eldste nasjonalpark.

Naturmangfoldet i Rondane er det 
overordna temaet, og villreinen går 
igjen som en rød tråd. Villreinen er fjel-
lets kulturbærer og miljøbarometer, og 
villreinens tilpasning til det tøffe kli-
maet i fjellet gjør den ekstra spennende 
og interessant. Vi setter dette i en større 
sammenheng, der villreinfangsten hører 
naturlig med. 

Kort sagt har gjennomføringen av 
prosjektet bestått av forarbeid på sko-
len, en tur med overnatting til turisthytta 
Rondvassbu og etterarbeid ved skolen.

Fokus 
En skulle kanskje tro at ungdommer 
som vokser opp i bygdene rundt villrein-
områdene kjenner fjellet og veit hvilke 
arter som lever der, men det er nok ikke 

tilfelle for de fleste. Derfor var det viktig 
å gi elevene en innføring i likheter og 
ulikheter mellom de forskjellige hjorte-
dyrene våre, og hva som gjør villreinen 
så spesiell. Forarbeidet ble også brukt til 
å forberede elevene på det som ventet 
dem i fjellet. Dette gjaldt både i forhold 
til kunnskap som ble presentert på turen 
og ikke minst hvilke klær og utstyr som 
er kjekt å ha i høgfjellet. 

Naturveilederne ved Norsk Villrein-
senter på Hjerkinn ønsker at elevene 
skal få et minimum med kunnskap om 
villreinen og fjellet. Derfor fokuseres 
det på noen få elementer som skal fun-
gere som knagger som elevene kan henge 
mer kunnskap på etter hvert. Skinn, 
klauv og gevir er tre av knaggene som 
særpreger villreinen. 

Det er nesten umulig å drive natur-
veiledning i Rondane uten å nevne Nor-
man Heitkøtter. Norman blir av mange 
omtalt som Rondanes far, og hans utret-
telige arbeid for å ta vare på villreinen 

Villrein på timeplanen
Tekst og foto: Espen Rusten, natur-
veileder i SNO/Norsk Villreinsenter, 
Heidi Ydse, naturveileder i SNO/Norsk 
Villreinsenter og Jan Olav Solstad, 
lærer ved Otta ungdomsskole og leder i 
Sel fjellstyre

Det mangler ikke på engasjement når vill-
reinen står på timeplanen.
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med oss denne høstdagen i slutten av 
september. Regnbygene gikk tette og 
temperaturen var ikke av det varme sla-
get. De majestetiske toppene i Ronda-
nemassivet skjulte seg i tåkehavet da 65 
elever, 6 lærere og 2 naturveiledere tok 
fatt på turen innover mot Rondvassbu.

Elevene var likevel ved godt mot da 
vi omsider ble klare for avmarsj på vår 
lille ekskursjon i nærområdet til Rond-
vassbu. Naturveiledernes motto er at vi 
sjelden går langt, men vi går lenge. Om-

rådet rundt Rondvassbu er som skapt for 
korte turer og tema som lokalhistorie, 
nasjonalpark, lokale navn, kvartærgeo-
logi, plante- og dyreliv, arkeologi og 
historie gjør turen svært innholdsrik.

På tur innover Illmeinndalen gjorde 

og villreinens leveområder i Rondane 
er en annen viktig knagg å formidle til 
elevene.

Villreinen som kulturbærer
Selvfølgelig er det interessant å høre 
om villreinens biologi og tilpasning til 
et arktisk klima, men våre erfaringer 
viser at villreinen blir enda mer inter-
essant hvis vi relaterer den til vår egen 
historie. Vi presenterer villreinen som 
kulturbærer og legger vekt på hvilken 
betydning den har hatt for de tidligere 
kulturer i Europa og området vi i dag 
kjenner som Norge. Villreinen går igjen 
som en rød tråd gjennom historien i de 
sørnorske fjellområdene. Vi liker gjerne 
å si at villreinjakta er en titusenårig uav-
brutt tradisjon. Kanskje en sannhet med 
modifikasjoner, men dog…

Til fjells
Etter at elevene hadde blitt ”preparert” 
og oppdatert med en del basiskunnskap 
var det på tide å sette kursen til fjells. 
Målet var Rondvassbu midt i hjertet av 
Rondane. Mange av elevene fra Otta 
fikk nok sitt første møte med høgfjellet, 
selv om nasjonalparkgrensa bare er 18 
kilometer unna Otta sentrum, byen ved 
Rondane…

Værgudene spilte ikke helt på lag 

Målet var Rondvassbu, midt i hjertet av 
Rondane.

Værgudene spilte ikke helt på lag med oss, 
men opplevelsen i fjellet ble stor, uansett.
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for å lære mer om dyrelivet i fjellet.
Vi kom etter hvert fram til et fangst-

anlegg for villrein som består av 5-6 
fangstgroper mura i stein. Her finner vi 
også to bågåstøer. Elevene fikk prøve 
seg som både villrein og jegere, og ble 
overrasket over godt gjemt jegerne er. 
Det var nok litt vanskelig å fatte at hul-
lene i bakken ble laget for mer enn 1000 
år siden, og at jegere med pil og bue, 
skinnklær og redskaper av tre og jern 
var de siste som brukte fangsanlegget.

Da kvelden kom slokna elevene i god 
tid før midnatt. Det var tydelig at fjel-
lufta og de mange inntrykkene hadde 
gjort sitt med ungdommene. Da elev-
ene våkna etter ei god natts søvn hadde 
Kong vinter kommet på besøk i Rondane. 
Den planlagte fiskinga i Rondvatnet ble 
avlyst, men elevene fikk et interessant 
foredrag fra verten i Rondvassbu om 
fjellvandreren før og nå.

Viktig etterarbeid  
Noen uker etter Rondaneturen var det 
klart for etterarbeid på skolen. Natur-
veilederne, lærerne og Sel fjellstyre 
bemannet ulike poster som alle elvene 
var innom i løpet av skoledagen. Elev-
ene fikk prøve seg på skyting med både 
luftgevær og pil og bue. De fikk forsøke 
å lage ild på gamlemåten med ildstål, 
flint og knusk. De fikk også se og ta på 
kopier av gamle gjenstander som jegerne 
i Illmeinndalen sannsynligvis hadde 
brukt. 

Ved å bruke pinner og små rein i plast 
fikk de vise hvordan fangstanleggene 
hadde sett ut og fungert for 1000 år 
siden. Denne posten og en quiz var på 
mange måter testen på om elevene had-
de lært noe i løpet av dette prosjektet. Ut 
fra iveren, engasjementet og kunnskapen 
å dømme, har vi mange potensielle vill-
reinambassadører blant åttendeklassin-
gene på Otta!

vi mange stopp for å snakke om det vi så 
rundt oss. Hva betyr navnet Rondane? 
Hvorfor heter denne dalen Illmeinnda-
len? Hva er de rare stripene i fjellsida 
der borte og hva var det som lagde Ju-
tulhogget?

Skulder ved skulder
Midt opp i fjellsida legger vi oss på 
magen, skulder ved skulder. Alle er fo-
kusert på midten av sirkelen og ansik-
tet er nesten ubehagelig nært naboen. I 
sirkelen tar vi gruppa med på en reise 
gjennom lavens levesett og betydning 
for villreinen som vinterføde. Laven 
som de fleste ligger og knuser mellom 
fingrene vil bruke 2-3 tiår på å komme 
tilbake… Hva betyr det for villreinen 
som baserer mye av vinteren på nettopp 
lav? Villreinen trenger store områder å 
bevege seg på, kommer det kjapt fra en 
av gutta. Ja visst! Her det godt grunnlag 

Skulder ved skulder, midt i matfatet til 
villreinen.

Etter iveren, engasjementet og kunnskapen 
å dømme, har vi mange potensielle villrein-
ambassadører blant årets åttendeklassinger 
på Otta.

Fakta:

Den naturlige skolesekken
Den naturlige skolesekken inviterer 
til undervisnings- og arbeidsmåter 
som innebærer at elever og lærere 
oppsøker miljøer utenfor skolen og 
bruker disse miljøene regelmessig 
som læringsarena. Opplevelser og 
erfaringer skal elevene ta med seg 
tilbake til skolen for videre bearbei-
ding.

Skoler som har relevante pro-
sjekter, har mulighet til å søke Den 
naturlige skolesekken om økonomisk 
støtte. I 2010/2011 har 109 skoler 
fått tildelt til sammen ca 4,2 mill kr. 
fra Den naturlige skolesekken.

Les mer på www.natursekken.no 

Les mer om naturveiledning i regi av 
Statens naturoppsyn på 
www.naturoppsyn.no 




