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Naturveilederne ved Norsk Villrein-
senter Sør (NVS-Sør) arrangerte 
høsten 2010 i samarbeid med lede-
ren for Forvaltningssekretariatet 
for Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene 
landskapsvernområde (SVR), Tar-
jei Haugen, et dagskurs ”Hva læ-
rer du av å spise en rein” for lærere 
ved Sørlandske lærerstevne, Kristi-
ansand. Under selve stevnet deltok 
over 2000 lærere fra hele Sørlandet. 
Målsetningen med kurset var å for-
midle kunnskap om villreinen koblet 
til praktiske øvelser med partering 
av reinsdyrkjøtt og tillagning av 
mat – et faglig opplegg som lærere 
kunne overføre til egne skoleklasser. 
Villreinen, som en viktig kultur-
bærer og dens utfordringer, sto i 
fokus under kurset. 
Ideen til kurset kom under forrige lærer-
stevne i 2009, hvor NVS-Sør og SVR 
deltok med en lavvo med informasjon 
og aktiviteter med fokus på villreinen 
og verneområder. Vi opplevde da at del-
takerne under lærerstevnet hadde liten 
tid til å besøke de mange ulike standene 
og fikk dermed ikke mulighet for å bruke 

så mye tid i vår lavvo, som vi ønsket. 
Vi måtte da gjøre et grep for og ”fange 
inn” lærerne, så vi besluttet å tilby et 
eget heldags lærerkurs ved lærerstevnet 
i 2010.

Svartkjele og projektor
Naturveilederne fra NVS-Sør og lederen 
for SVR hadde grytidlig på morgenkvis-
ten den 22. oktober satt opp ”kursloka-
let”, som var en 50 kvadratmeter stor 
lavvo, foran kantinen ved Universite-
tet i Kristiansand. Inne i lavvoen, som 
skulle være kursholderes og deltakeres 
arbeidsrom gjennom hele dagen, var 

det en salig blanding av ny og gammel 
”teknologi”.  For å holde det varmt og 
godt for deltakerne gjennom den kjølige 
oktoberdagen, var det fyrt godt opp i 
bålpannen som sto i midten av lavvoen. 
Her sto kaffen allerede fra morgenkvisten 
og putret. Samtidig var projektoren og 
lerret på plass, som et supplement til 
undervisningen. Rundt bålplassen var 
det satt opp sittebenker med reinskinn, 

Hva lærer du av å spise en rein?
Tekst og foto: Tina Dahl og Brita
Homleid Lohne, naturveiledere ved 
Statens naturoppsyn (SNO) ved Norsk 
Villreinsenter Sør, Skinnarbu

Bildet over: Flottere kjøtt finnes ikke!

Deltakerne finparterer lår og bog ved hjelp 
av en liten manual.
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som fascinerer de fleste. Underveis ble 
presentasjonen krydret med kopier av 
gamle, historiske gjenstander brukt til 
å jakte på reinen med. Modellene ble 
sendt rundt, så alle hadde mulighet til 
å ta og føle på og studere disse. Det ble 
også gitt gode råd og tips til hvordan 
man kan formidle gammel kulturhisto-
rie knyttet til reinen inn i skoleverket. 

Villreinen og Setesdalsheiene 
Tarjei Haugen, fra SVR, tok deltakerne 
med videre inn i villreinens rike. Den 
sørligste villreinstammen finner man 

ikke langt fra Kristiansand, nemlig i 
Setesdals- og Ryfylkeheiene. Fordi 
mange skoler på Sørlandet har kort vei 
til disse områdene, brukes heiområdene 
ofte som ekskursjonsmål. Gjennom 
temaet ”Bygde- og stormannsjakt, kon-
flikter eller velsignelse” ble deltakerne 
tatt med tilbake i tid, til Thorvald Meyer 

Kjøttet tilberedes over bålet og blir til gode 
matretter.

og langs sidene av lavvoen stod det lange 
bord med diverse villreingjenstander, 
som både skulle inspirere og fungere 
som en ”hands on” utstilling.

I alt 7 kursdeltakere møtte opp i lavvoen 
kl. 10.00. Øvre tak for antall deltakere 
var satt til 12 personer, men til tross for 
et noe lavt antall påmeldte, valgte vi li-
kevel å gjennomføre kursdagen. Dagen 
startet med presentasjon av Norsk Vill-
reinsenter og SVR, samt en gjennom-
gang av dagens program. Deltakerne 
presenterte seg også, og det ble sagt litt 
om deres forventninger til kurset. Delta-
kerne fikk utlevert hver sin kursmappe 
med diverse papirer knyttet til kursdagen, 
inklusiv fagbladet ”Villreinen” og ”Vill-
rein og Samfunn-rapporten”. 

En fascinerende lang historie
For å gi deltakerne en myk start på da-
gen, og å sette dem i rett stemning, ble 
villreinens innvandringshistorie innledet 
med historien om ”Vetle Villrein”.  Vetle 
er villreinen som ”vandret i mange tu-
sen år” gjennom Europa fra Frankrike, 
og som til slutt vandret inn i Norge. 
Deretter fikk deltakerne, ved hjelp av en 
powerpoint, med bilder og kart, en mer 
realistisk gjennomgang av reinens inn-
vandringshistorie og betydning av denne 
for menneskelig bosetning i Norge – en 
historie som er ukjent for mange, men 

Tarjei Haugen forteller historier i lavvoen 
fra Heiberg sin storhetstid.
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opplegg. Hun er ei lita hånddukke, la-
get av en sokk med munn, nese og øyne, 
og i panna stikker en kvist ut, som med 
enkel fantasi ligner på en prikk på et 
lite gevir. Gjennom Venhild, kan mange 
historier formidles om villreinens bio-
logi og utfordringer. Sammen med en 
fell, en klauv, en skalle, noen gevir og 
kjever, som alle deltakerne kan saum-
fare, er dette en god måte å dra folk inn 
i villreinens verden på. 

For å synliggjøre villreinens areal-
bruk og utfordringer ble det vist kart, 
bilder og GPS-data animasjoner via 
projektor.

Maten blir til
Da dagen var på hell og magene sultne, 
både hos deltakere og undervisere, var 
det tid for å lage mat av kjøttet som 
deltakerne hadde finpartert. Gode kjøtt-
stykker, som innerlår, mørbrad og rund-
biff, mot mindre møre kjøttstykker, som 
lårtunge og bogkjøtt, ble plukket frem, 
og de ulike kjøttstykkers mørhet ble dis-
kutert og vurdert i forhold til hva man 
skulle lage til av mat.   Rein i lompe, 
rein i rjome, bidos og gahku (samisk 
brød) ble tilberedt av deltakerne over 
bål, og ikke lenge etter servert i lav-
voen. Sammen med den gode maten, 
var det tid for en oppsummering av en 
innholdsrik dag, som alle var meget 
godt fornøyd med.

Heiberg sin storhetstid i forrige århundre. 
Haugen formidlet mange gode og mor-
somme historier knyttet til personen 
Heiberg. Han var datidens forvalter av 
villreinen og hadde et brennende ønske 
om å redde den, den gang, utrydnings-
truede villreinstammen sør for Hauke-
lifjell.

Partering og diskusjoner
Ut på formiddagen ble det tid for å gå 
i gang med partering av reinsdyrkjøtt. 
Dette var en arbeidsoppgave, som 
mange hadde gledet seg til! Siden været 
viste seg fra sin beste side, kunne del-
takerne arbeide ved bord utenfor lav-
voen. En bog og et lår ble hentet fram, 
og sammen med skjærebrett, kniver og 
fat, ble det tryllet frem et lite ”kjøkken” 
i solskinnet. Det var bare å brette opp 
armene og sette i gang med finparterin-
gen. Følgende oppgave ble gitt til del-
takerne: Partér lår og bog etter gitt mal, 
eller etter egen vurderingsevne, og sett 
navn på alle de anatomiske kjøttdelene. 
Øvelsen gikk relativt raskt men med 
god tid til faglige vurderinger og disku-
sjoner underveis. 

Partering av kjøtt er en fin læringsak-
tivitet for unger, om man bruker storfe-, 
lamme- eller reinsdyrkjøtt. Erfarings-
messig er det et mangfold av spørsmål 
som kan dukke opp underveis! Typiske 
spørsmål har vært: Hva er forskjellen på 
kjøtt og muskler? Hvor blir blodet av, vi 
skjærer jo i kjøttet så det må jo komme 
blod? Hvor sitter kjøttdeigen? Hvor er 
kjøttet hen? - det er jo tomt når vi har 
fjernet magesekken og innvollene! Her 
er det mange ”kunnskapshull” eller ”er-
faringshull”, som trengs å fylles opp hos 
barn og unge i dag. Og disse spørsmå-
lene dukker garantert ikke opp i klasse-
rommet!

Reinens tilpasninger og begrensninger
Etter endt aktivitet, med finpartering av 
lår og bog utenfor i den friske luften, var 
deltakerne klare til å komme inn i lav-
voen og få varmet seg rundt bålet. Her 
startet en ny økt for deltakerne – nem-
lig reinens tilpasninger og utfordringer. 
Reinen er en takknemlig art å prate om 
når det gjelder biologien. Den fasinerer 
stort sett alle med dens finurlige tilpas-
ninger til et liv i høyfjellet. Det gjorde 
den også denne dagen. Sammen med 
”Venhild” presenterte naturveilederne 
reinens biologi og utfordringer. ”Ven-
hild” er ei lita yr simle fra fjellet som 
støtt og stadig er med på forskjellige 

”Når man underviser, er det vik-
tig å ta utgangspunkt i de gode ar-
beidsoppgavene som kan gi de gode 
opplevelsene. Å jobbe praktisk med 
mat kan gi en mestringsfølelse hos 
den enkelte og skape engasjement. 
Kunnskap er altså avhengig av å 
være knyttet til den gode opplevelsen 
- for gjennom denne, skapes nysgjer-
righet og mening hos den enkelte.  
Først da vil kunnskapen få grobunn 
og kunne gi rom for diskusjoner og 
refleksjoner”.
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Gjennom arbeidet med Villrein og Sam-
funn  (ViSa-rapporten) blei det kon-
kludert med nokre hovudpilarar for å 
bevare villreinen og villreinfjella for 
framtida. Den eine nemnast som å ”løfte 
villreinen fra menighet til samfunn”. I 
dette ligg det å gjera kunnskap om vill-
rein og villreinen sitt leveområde til all-
menn kunnskap og på den måten sikre 
at det også blir av allmenn interesse å 
forvalte denne ressursen på ein bere-
kraftig måte. I ViSa rapporten peikast det 
vidare på kor sentralt det er å sikre god 
kunnskapsutveksling mellom dei ulike 
aktørane i villreinforvaltinga, gjennom 
ein regional samarbeidsarena. Det er i 
frå dette stiftelsen Norsk Villreinsenter 
(NVS) har sitt utspring.

Som arena for kunnskapsutveksling 
og -formidling, har NVS i sin Strategisk 
Plan 2008-2010 eit eige kapittel om for-
midling og opplæring. Hovudmålet for 
dette er definert slik: ”Villreinsenteret 
skal gjennom rådgivning og opplæring 
spre kunnskap og bygge holdninger 
som bidrar til å sikre villreinen og dens 
leveområder.”

Kva kan Norsk Villreinsenter by på av 
kunnskapsformidling?
NVS kan:

• tingast ut til kommunar og lokal-
samfunn for å halde foredrag om gene-
relle eller særskilte tema knytt til vill-
rein og høgfjellsøkologi.

• stille i ulike fora for orienteringar 
og kunnskapsutveksling.

• gjeve faglege uttaler til konkrete sa-
ker eller av generell karakter som ved-
kjem villreininteresser og villreinens 
leveområde.

• gjeve samanstillingar av ulike for-
skingsresultat eller tema, samt formid-
ling av slike resultat.

• produsere skriftleg materiell og 
samanstillingar, til bruk i ulike fora og 
samanhengar.

• halde kurs om villrein, høgfjells-
økologi og arealplanlegging   for læra-
rar, kommuneadministrasjonar, politiske 
utval, friluftsorganisasjonar og andre 

interesserte. 
• by skuleklasser og studentar under-

visning, der innhald kan vere knytt til 
villreinen og høgfjellsøkologi eller na-
turmangfald og meir spesifikke emne. 
All undervisning  er gratis og knytt opp 
mot Kunnskapsløftet sine kompetanse-
mål.

• låne ut ”Villreinkassa”, eit konsept 
der konkrete villreinobjekter, informa-
sjonsmateriell og forslag til undervis-
ningsopplegg er pakka i ei Zargeskasse. 
Kassa kan lånast av skular og andre 
interesserte til bruk i direkte undervis-
ning. 

• by inn til temavandringar og te-
makveldar om villrein, høgfjellsøkologi 
og anna for organisasjonar og grupper 
som måtte ynskje det.

Kva har skjedd?
Vår oppgåve er å vere brubyggjar, kunn-
skapsformidlar og ”villreinombod”, og 
Norsk Villreinsenter Sør sine aktivitetar  
omfattar eit breitt spekter av formidling, 
undervisning og haldningsskapande 
arbeid i ulike møte med målgruppene, 

frå barneskuleklasser til ulike politiske 
utval.

I 2010 blei det starta på ein runde 
med orienteringsmøte i ulike kommu-

Formidling ved Norsk Villreinsenter Sør
Tekst og foto: Lena Romtveit, Tina 
Dahl og Brita Homleid Lohne, Norsk 
Villreinsenter Sør

”Villreinkassa” blir til utlån for bruk i 
undervisning.

Diskusjon og oppgåveløysing.
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neskule til høgskule/universitet. Hovud-
tyngda av undervisninga ligg i grunn-
skulen, men både lærarstudentar ved 
høgskulen i Telemark og lærarar som 
deltek under Sørlandsk lærarstemne ved 
Universitetet i Agder, har fått kunnskap 
om villreinen og korleis villreinen kan 
nyttast i undervisninga. Samarbeidet 
med desse institusjonane vil halde fram, 
og dette vil gjeve undervisningsarbeidet 
vårt meir berekraft. Rekruttering av vill-
reinambassadørar vil gå raskare. 

Heimekommunane til villreinsente-
ret, Tinn og Vinje, er viktige med tanke 
på god lokal forankring for senteret. Av 
den grunn skipar me til temakveldar 
og temavandringar, der både lokale og 
tilreisande folk er velkomne. Lokale, 
kunnskapsrike personar bidreg då med 
formidling frå sine fagfelt. 

Ny utstilling i Hardangervidda
Nasjonalparksenter 
Ved Hardangervidda Nasjonalparksenter 
byggjast det ut ein ny fløy, som skal 
hyse ein ny utstilling og nytt laborato-
rium. NVS bidreg med fagleg manus 
til utstillinga og eit økologisk rollespel, 

som skal brukast i undervisning av elevar, 
studentar og andre. 

Ein annan viktig formidlingskanal er 
nettstaden www.villrein.no og NVS sin 
publikasjonsserie, i form av  rapportar, 
notat og fagfakta, som er å finne der. Ta 
ein kikk, du finn ganske sikkert noko 
interessant!

nar tilknytt villreinområda våre (Vinje, 
Bykle, Hol, Nore-og Uvdal, Eidfjord, 
Ulvik og Aurland). Det blei lagt opp til 
både dagmøte, der ein særleg ynskte å 
koma i kontakt med administrasjon og 
politikarar, samt kveldsmøte der alle in-
teresserte var velkomne til å delta. Det 
blei lagt opp til ei uformell møteform, 
der NVS innleidde med tre korte inn-
legg om villrein og tilknytte problem-
stillingar, med rom for innspel og dis-
kusjon. 

Vidare er det halde generelle faglege 
orienteringar for ulike politiske utval 
(Tinn kommunestyre, Plan og Miljøut-
valet i Vinje kommune, Tinn Viltnemnd, 
MD, LD, Energi og Miljøkomiteen). 
Dette har vore i samband med politiske 
saker, som har påverknad på villrein, 
eller der ein har ynskja grunnleggjande 
kunnskap om villreinen.  NVS har gjen-
nomført dagkurs for villreinnemnder, 
der tema har vore Plan- og bygningslo-
ven, villreinen sin arealbruk, i tillegg til 
at reelle problemstillingar er tatt opp og 
diskutert. 

NVS har også halde feltkurs for stu-
dentar frå Universitetet for Miljø og 
Biovitenskap om villrein og høgfjellsø-
kologi. Studentane har i tillegg fått 
sett nærare på kva arbeid som gjerast i 
samband med kartlegging av bestands-
dynamikk hos villreinen, t.d. beitere-
gistrering. Kvar haust arrangerar NVS, 
i samarbeid med SNO, ungdomskurset: 
”Villreinjakt – frå pil og boge til kuler 
og krut” .Sist haust var det fullteikna, og 
me håpar på stor pågang også komande 
haust. Gjennom kurset får deltakarane 
lære om gamal fangst- og jaktkultur, 
jakt i dag, flåing, partering og tillaging 
av mat. I tillegg får dei hospitere ein dag 
på villreinjakt med røynd jeger.

Naturrettleiarane ved NVS har
 hovudfokus på utdanningsinstitusjonar, 
med undervisning på alle trinn, frå bar-

Artar i høgfjellet.

Stort tårn, med stort mangfald av bilete, 
skapar undring.

Studentar frå Universitetet for miljø- og 
biovitenskap (UMB) gjer beitegranskingar.

Tillaging av mat, av reinskjøt og andre 
råstoff frå naturen, er ofte ein sentral del av 
undervisningsopplegget.

Konkretisering av polygondanning under 
temavandring.



2011

58

Villrein som får leve i sine naturlige 
områder uforstyrret av menneskelige 
inngrep, er vanligvis nokså trofast mot 
valg av kalvingsområder og sesongbeiter 
og trekkrutene mellom disse. Slike nøk-
kelområder er særlig viktige å bevare 
(Faille et al 2010). Villreinens valg av 
kalvingsområder blir allment forstått 
som et resultat av predasjonsrisiko. 
Fødselen regnes som den mest preda-
sjonsutsatte fasen i villreinens liv. Gode 
beiter vil også bidra til at kalven vokser 
fort og dermed blir mindre utsatt. Viktig 
for simlenes valg av kalvingsområde er 
derfor iflg. Punsvik og Jaren (2003): 1) 
størst mulig avstand fra rovdyras hiom-
råder, 2) kupert/utilgjengelig/høyerelig-
gende terreng, og 3) god tilgang til tid-
lige vårbeiter.  Kalvingsområdene blir 
gjerne sett på som tradisjonelle. Om vi i 
dag ikke så lett ser sammenhengen mel-

lom valg av kalvingsområde og rovvilt, 
kan det skyldes at store deler av rov-
viltet har forsvunnet fra norske fjell og 
villreinområder de siste 150 år. Men vi 
ser også at kalvingsområdene kan skifte 
fra år til annet tilsynelatende uavhengig 
av rovdyr. Vi kan spekulere på om dette 
kan skyldes for eksempel endringer i bei-
te og snøforhold (Bevanger og Jordhøy 
2004). Kanskje er dette med tradisjo-
nelle kalvingsområder ikke så entydig? 
Det synes å gå igjen når vi (J. Viskjer) 
snakker med eldre folk om kalvings-
sted, at det har skifta i alle år. Prater en 
til dømes med folk fra Uvdal, minnes de 
kalving langt øst i den retninga, og ikke 
veldig langt tilbake i tid.

Klima, beite og kalvingsområder 
for villrein på Hardangervidda
 Av Jan Heggenes, Norsk Villreinsenter 
Sør, Jarle Viskjer, Litlos Turisthytte,  
Anders Mossing, Norsk Villreinsenter 
Sør og Reidar Borgstrøm, Universitetet 
for miljø og biovitenskap (UMB)

Fig. 4 (bildet over): Kupert terreng med 
lite snø og tidlige vårbeiter  er gunstige 
kalvingsområder, her Middalen. 
Foto: Arvid Aga

Fig. 1 (til høyre): Registrerte kalvings-
områder på Hardangervidda 1976-2005. 
Sirklene angir Hårteigenområdet. Data for 
2001-2005 basert på GPS-registreringer. 
Fra Strand et al 2005
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Fig. 2. Kart over simlenes arealbruk på Hardangervidda under kalvingstida 15 mai-15 juni 
basert på GPS  (dyreposisjoner.no) for perioden med store endringer 2001-2005 (øverst) 
og nåværende kalvingsområder 2007-2010 (nederst). Datakilde: NINA

tendens, men 1999 var et svært dårlig 
år (Fig. 5). Derimot er det en klar ned-
adgående trend for perioden etter 2000, 
dvs. den perioden kalvingsområdet har 
flyttet seg mest. Det kan se ut til at ’flyt-
tingen’ sammenfaller med en kostnad i 
form av dårligere tilvekst i bestanden. 
Likevel er tilveksten i årene under og et-
ter ’flyttperioden’ høyere (gjennomsnitt 
49,7) enn i perioden før flytting (1993-
1999; gjennomsnitt 46,4). 

Hva kan forklaringen til denne store 
endringen i valg av kalvingsomåder på 

relativt sett så kort tid være? Det kan 
neppe skyldes predasjonsrisiko som 
ikke har endret seg vesentlig i denne pe-
rioden. Derimot gir klimatiske data in-
teressant informasjon. Det er viktig for 
simlene og særlig kalvene å få tilgang 
til godt beite så fort som mulig for god 
vekst (Fig. 4). Der det er mye snø blir 
det dårlig med vårbeite både for kalv og 
simle. Mange års snømålinger fra Vest-
vidda, her hhv. Litlos og nedbørfelt for 
AS Tyssefaldene, viser interessant nok 
at fra 1989 og framover på 1990-tallet 

På Hardangervidda ser det ut til å ha 
skjedd relativt store endringer i villrei-
nens valg av kalvingsområder på relativt 
kort tid. Terje Skogland var den første 
til å kartlegge og skriftlig dokumentere 
kalvingsområder på Hardangervidda 
over en lengre tidsperiode, fra 1970-tal-
let og framover (Fig. 1). Dette arbeidet 
er seinere fulgt opp av andre forskere 
ved NINA (Fig. 1). Til sammen viser 
disse undersøkelsene at villreinen i en 
lengre periode fram mot 2000 kalvet på 
Vestvidda rundt Hårteigen, først i områ-
dene helt i nord-vest og mot Veig, sei-
nere også spredd litt sørover (Fig. 1; fra 
NINA Rapport 551 og 131).  Fra 2001 
foreligger data basert på GPS-registre-
ringer. Disse viser en nokså dramatisk 
endring i villreinens kalvingsområder 
på kort tid (Fig. 1 og 2). Dersom sim-
lenes områdebruk i perioden 15 mai-15 
juni legges til grunn, har kalvingsområ-
dene flyttet seg mye mot sør og øst, helt 
ned mot Songa og Bitdalen (Fig. 2) og 
også øst mot Møsvatn.  Områdene ligger 
godt innenfor det som Olav Strand i sin 
habitatmodell for Hardangervidda har 
karakterisert som egnede kalvingsområder 
(Fig. 3; Strand et al 2010). Modellen 
omfatter sant og si det meste av vest og 
sentralvidda.

Lokale observasjoner fra disse årene 
(J. Viskjer) viste at reinen var i nordvest 
de to første årene med mye snø, dvs. 
1989-90 (Fig. 1, øverst). Dyra brukte 
dette området, med små avstikkere 
mot Hårteigen, fram til og med 1992. 
I 1993-94-95 foregikk kalvinga vest 
om Hårteigen, og helt fram mot liene 
ned mot Sørfjorden (Fig. 1, midten). I 
åra etter dette flytta kalvinga nærmere 
Hårteigen igjen, og etter hvert østover, 
frå Bjødnadalen mot Hellevass og ned 
mot Songa (1998-99). Kalvinga fore-
gikk mer eller mindre i dette området, 
bortsett fra 2001, da dyra var lenger vest 
igjen, dvs. det første året med gode GPS 
data (Fig. 2). I 2002 og 03 var dyra til-
bake mot Songa, og mot Bordalen (Fig. 
2). I 2004-05-06 var det også kalving i 
området ned mot Valldalen, hovedsake-
lig i Middalen (Fig. 2, 4). Etter dette har 
igjen Songa vært sentralt, og området 
Bitdalen og østover mot Bitdalsdammen 
(Rauland). 

Om vi sammenholder valg av kal-
vingsområde med de beste data vi har 
på hvor vellykket kalvingen har vært, 
dvs. kalvetellingene, har vi sammen-
lignbare data for perioden 1993-2010. 
For hele perioden finner vi ingen klar 
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Fig. 3  NINA sin habitatmodell for potensielt kalvingsområde (brunt) på Hardangervidda. 
Etter Strand et al. 2010

var det uvanlig mange snørike vintre på 
Vestvidda (Fig. 6, 7). Også i tidligere 
år opptrer det enkelte vintre med mye 
snø, men disse er sporadiske med års 
mellomrom. Med varierende snødybde 
mellom vintre, blir også varierende bei-
ter tilgjengelige for reinen, slik at over-
beiting kanskje unngås. På 1990-tallet 
var det imidlertid flere snøvintre på rad; 
fra 1989 til og med 1995 hadde fem av 
seks vintre mye snø (Fig. 6, 7). Det kan 
ha fått ekstra stor betydning for beite-
forholdene. Når det er mye snø på vest-
vidda, er det i hovedsak steinlaver (flere 
ulike arter) som er tilgjengelig beite 
for villreinen. Dette er mager kost, og 
steinlav blir lett nedbeitet. Dersom det 
kommer flere snørike vintre på rad, vil 
lite stein med lav være tilgjengelig i ut-
gangspunktet, og de samme begrensede 
beiteområdene/steinene beites ned år etter 
år. Reinen gnager det meste av laven av 
steiner som stikker opp av snøen. Når 
det har vært snørike år og kalving i vest, 
som i 1992-93-94-95, vil reinen nå høy-
ere opp på steinene, og trolig beite vekk 
omtrent det som er av lav. 

Er steinlav først nedbeitet, er gjen-
veksten sein. De mer ’rasktvoksende’ 
busk- og bladlavene kan vokse fra 
noen millimeter til noen få centimeter 
i året. Steinlavene derimot er saktevok-
sende laver (som kan oppnå høy alder), 

Fig. 7 (bildet under). Mye snø i tidligere 
kalvingsområder på vestvidda, her Vass-
dalen 1. juli 2008. Foto: Reidar Borgstrøm
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Fig. 5  Kalvetellinger på Hardangervidda for perioden 1993-2010. Tallene i nederste 
figur viser formelen for regresjonslinjen (P=0,0015). Data fra overvåkings-
programmet, NINA.

kanskje bare 1 mm eller to i året. Det 
kan derfor ta flere tiår før slike beiter 
er gjenoppbygget, kanskje 30 år. Kan 
slike endringer i beiteforholdene være 
hovedgrunnen til at kalvingsområdene 
synes å være tradisjonelle, men likevel 
varierende? Dessverre er det ingen sys-
tematisk beiteovervåking med beitere-
gistreringer på Hardangervidda i dag, til 
tross for at dette var en klar anbefaling i 
Villrein og Samfunn-rapporten (Ander-
sen og Hustad 2004). Det er bl.a. derfor 
vanskelig å dokumentere den direkte år-
sak-virkning til at villreinen har endret 
sine kalvingsområder det siste tiåret. 
Det vi ser er et sammenfall i tid med en 
svært plausibel forklaring.    
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Fig. 6  Snømålinger på Vestvidda; Litlos 
(øverst) og gjennomsnittsverdier for AS 
Tyssefaldene sine hovedmålinger i over-
gangen mars-april f.o.m. 1982.  (Data fra 
Norsk Hydro (øverst) og AS Tyssefaldene 
(nederst)).
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Kunnskap om villreinens areal-
bruk gir gode styringsmuligheter 

Av Anders Mossing, 
Norsk Villreinsenter Sør

Figur 1 (over): Villreines geografiske bruk 
av Hardangervidda (Strand et al. 2005).

Figur 2: GPS-posisjoner fra 60 GPS-
merkede simler (ca. 10 per sesong) på 
Hardangervidda 2001-2011. Posisjoner 
sendt hver 3. time (www.dyreposisjoner.no).

Villreinen i Norge utgjør de siste rester 
av den ville europeiske fjellreinen (tun-
drareinen). Med bakgrunn i dette har 
Norge et særskilt internasjonalt ansvar 
om å ta vare på arten. Villrein var tid-
ligere utbredt i de fleste fjellområder i 
Sør-Norge, men i dag er villreinen satt 
på ”bås” i 23 større eller mindre vill-
reinområder.

Villreinen er følsom overfor mennes-
kelig aktiviteter og inngrep. Brukere av 
villreinens leveområder bør derfor søke 
å innrette seg slik at deres aktiviteter i 
størst mulig grad hensyntar villreinen.

Mange av våre villreinområder er 
mye brukte friluftsområder. Slik har 
det vært lenge, men spesielt mennes-
kelig ferdsel vinterstid ser ut til ha økt 
i seinere tid. Man har i seinere år også 
sett en utvikling av ”nye” former for 
friluftsaktiviteter. Vinterstid er villreinen 
spesielt sårbar for forstyrrelser. Den 
har behov for et lavt aktivitetsnivå for 
å unngå unødig tap av fettreserver. Av 
hensyn til villreinen bør forvaltningen 
ta noen overordnede grep for å minske 
den samlede belastningen.

Hva vet vi om villreinens arealbruk?
Villrein har en mye mer ekstensiv 

arealbruk enn andre hjorteviltarter (An-
dersen & Hustad 2004). Dette skyldes 
bl. a. at den lever i større eller mindre 
flokker, sannsynligvis som et vern mot 
rovdyr i de åpne fjellområdene. Høyfjellet 
er et mindre produktivt økosystem, så 
for å finne nok beite må villrein bruke 
store arealer. Det finnes god kunnskap 
om villreinens arealbruk til ulike årstider 
for de fleste av våre villreinområder. Vi 
bruker her vårt største og best under-
søkte villreinområde Hardangervidda 
som eksempel. Vinter-, vår- og sommer-
beiter, samt kalvingsområder, er her na-
turlig geografisk atskilt. Villreinen har 
bedre muligheter til å overleve gjennom 
en nomadisk livsførsel hvor beiteressur-

sene utnyttes til forskjellige tider av året 
(Fig. 1).

Siden 2001 har villreinens arealbruk 
på Hardangervidda blitt dokumentert 
gjennom bruk av GPS-sendere og
satellittbilder (Strand et al. 2005). Til 
sammen er 60 simler merket (Fig. 2).

Med utgangspunkt i simlenes areal-
bruk (jfr. GPS-data) har Norsk institutt 
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Figur 3: Habitatseleksjonsmodell for vintersesongen på Hardangervidda (Strand et al 
2010).

Figur 4: Frykt- og fluktavstander (meter) hos villrein i ulike sesonger og områder. Stolpene
angir middelverdier +/- standardfeil (Reimers et. al 2000).

Figur 5: Prinsipper i soneringstankegangen. ”Grønn sone” er bedre egnet for vinter-
aktiviteter enn andre områder. ”Blå sone” er bedre egnet for sommeraktiviteter.

for naturforskning (NINA) jobbet mye 
med å utvikle modeller (habitatselek-
sjonsmodeller) for å forklare reinens 
arealbruk med utbredelsen av beiter, 
beitekvalitet, topografi, snømengde og 
menneskelig aktivitet og forstyrrelse. 
Modellene angir, enkelt sagt, viktige 
områder for villrein til ulike årstider. 
Som eksempel vises her vintersesongen 
(Fig. 3, Strand et al. 2010). Områder 
med rød farge er de mest egnete til
vinterbeite for rein, mens blå og lilla 
farge representerer områder i andre en-
den av skalaen. De gode vinterbeitene
ligger sentralt og øst på Vidda. Tilsva-
rende modeller finnes også for sommer-
beite og kalvingsområder.

Hvordan forstyrrer mennesker
villrein?
Dette er godt undersøkt. Et eksempel er 
en studie gjort av Reimers et al. (2000) 
i perioden 1992-1995, der de målte av-
stander for oppdagelse, frykt, flukt og 
distanse flyktet hos villrein i forhold til 
menneskelig aktivitet i ulike villreinom-
råder og til ulike årstider (Fig. 4). Man 
målte dette ved å sende hhv. en skiløper 
og fotturist mot en reinsflokk.

Ut fra undersøkelsene og med en føre 
var-buffer, er en minimumsavstand på 
500 m en god tommelfingerregel for å 
unngå forstyrrelse av villrein, hvis man 
skulle treffe på en villreinflokk. Simlene 
(og spesielt fostringsflokkene) er spesielt 
følsomme for forstyrrelser. De har en 
”halvvoksen” kalv med seg og er ofte 
drektig med ny kalv. Gjentatte forstyr-
relser kan gi svekket kondisjon kom-
binert med redusert beitetid (Skogland 
1994). Vi skal nå se nærmere på hvordan 
dette kan unngås ved en mer geografisk 
styrt forvaltning.

Hvordan kan en mer differensiert
forvaltning være løsningen?
Forvaltningen har klart hjemmelsgrunnlag 
og praksis for direkte styring av ferdsel i 
første rekke i områder vernet etter
Naturmangfoldloven, samt for organi-
serte former for friluftsliv (så som kon-
kurranser og kurs). Her kreves særskilt 
tillatelse fra forvaltningsmyndighetene. 
Utenfor verneområder har det vært mer 
begrensede styringsmuligheter for uor-
ganisert og privat ferdsel. Det ligger nå 
et nytt hjemmelsgrunnlag i § 22 i Na-
turmangfoldloven om ferdselsregule-
ring i utmark (Lovdata). Positiv dialog 
med de ulike aktørene er imidlertid et 
langt bedre virkemiddel en lovregler, og 
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omforent styring av ferdsel utenfor vik-
tige funksjonsområder for villrein bør 
være et oppnåelig mål (Sørensen et al. 
2009).

Som nevnt er vinter-, vår- og sommer-
beiter, samt kalvingsområder på Har-
dangervidda naturlig geografisk atskilte, 
og vi vet hvor de viktige områdene er 
(jf. Fig. 2 og 3). Dette betyr også at det 
finnes en rekke områder til hver årstid, 
som er ”uinteressante” for en reinsflokk. 
Denne tankegangen kan nok videreføres 
til andre villreinområder, med unntak av 
de som har lite adskilte funksjonsområ-
der.

Ved bruk av regionale arealbruksdata 
(habitatseleksjonsmodeller, jf. Fig. 3) 
over året og ”fugleperspektiv” på om-
rådene, kan f. eks forvaltningsmyndig-
hetene gi tillatelse (evt. rådgivning for 
aktiviteter som ikke krever søknad) til 
organiserte aktiviteter i områder som 
ikke er viktig for villrein til en gitt års-
tid. For å vise prinsippet i soneringstanke-
gangen vises her et omriss av Hardan-
gervidda med soner der man med fordel 
kan styre ferdselen sommer og vinter 
(Fig. 5).

Eksempler på slike aktiviteter kan 

være pulkløpet ”I Amundsens fotspor 
over Hardangervidda” som er bedre egnet 
å legges til ”grønn sone”. Guidede turer 
på kløvhest har antatt mindre negativ ef-
fekt på villrein i ”blå sone”. Det er også 
positivt at arrangementer som gjennom-
føres årlig vil få en høyere grad av forut-
sigbarhet hvis de legges i egnede soner. 
Villreinens arealbruk er kompleks, så i 
randområdene til sonene bør det opp-
rettholdes et rekognoseringssystem i 
regi av Statens Naturoppsyn. 

Kunnskapen om villrein og vår for-
ståelse av dens arealbruk er i stadig
utvikling. Et samarbeid om mer diff-
erensiert forvaltning må også kontinuer-
lig oppdatere kunnskapsgrunnlaget, for 
på den måte bedre kunne angi områder 
for menneskelig aktivitet med villrein-
hensyn ivaretatt.

Eksemplene i denne artikkelen viser 
Hardangervidda, men er overførbare til 
andre villreinområder.
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Oppsynet med villreinjakta

Av Esben Bø, Statens naturoppsyn 
(SNO)

Organisering
Villreinjaktoppsynet i Norge er organisert 
på flere måter, både med bakgrunn i tra-
disjon og det som er vurdert som mest 
hensiktsmessig ut i fra lokale forhold. 
Det mest vanlige i de større vill-
reinområdene i dag er at oppsynet orga-
niseres av villreinutvalget/-laget, eller 
av Statens naturoppsyn (SNO) i sam-
arbeid med villreinutvalg/-lag og/eller 
politiet.  Videre er det vanlig at det ope-
rative oppsynet ledes og koordineres av 
en valgt oppsynsledelse.

Tett og godt samarbeid
Villreinutvalg/-lag er rettighetshaver-
nes organ, og kan med dette som retts-
grunnlag utføre privatrettslig oppsyn 
med egne rettigheter. SNO har valgt 
villreinutvalgene/-lagene som lokal samar-
beidspart i forbindelse med villreinopp-
synet både når det gjelder tilsynet med 
selve jaktutøvelsen og registrering og 
dokumentasjon i villreinområdene. 

Arbeid med registrering og dokumen-
tasjon av villreinens bruk av arealene 
har etter at naturmangfoldloven trådte i 
kraft fått økt fokus og er en viktig opp-
gave for oppsynet – også i jakttida.

Det er politiet og Statens naturopp-
syn (SNO) som har det offentligrettslige 
ansvaret for tilsyn og håndheving.  I § 
37 i Utøvelsesforskriften står det blant 
annet at ”enhver som utøver jakt, fel-
ling eller fangst etter denne forskrift, 
plikter å la seg kontrollere av politiet, 
SNO eller lokalt jaktoppsyn som er 
godkjent av det statlige naturoppsynet 
eller har begrenset politimyndighet”. 
Oppsyn som har fått tildelt begrensa 
politimyndighet(BP) og/eller naturopp-
synsbevis fra SNO, kan utføre kontroller 
i det geografiske området og innen de 
lovområdene myndigheten gjelder for. 
Under utøvelse av politimyndighet er 
det enkelte oppsynet underlagt politi-
mesteren og rapporterer direkte til politiet. 
Det enkelte oppsynet har taushetsplikt 
både for den forvaltningsmessige siden 
av oppsynstjenesten og for den politi-
messige.

 
Jakt og oppsyn
Utgangspunktet for oppsynsarbeidet må 
være at høsting i form av jakt på villrein 
er en lovlig og ønsket aktivitet, og en 
vedtatt del av miljøvernpolitikken. Vill-
reinjakta er for mange et av årets høy-
depunkter. Oppsynets hovedfokus må 
være informasjon og veiledning, samt 
forebygging og kontroll med at jaktutø-
velsen skjer i henhold til de lover og re-
gler som gjelder på området. Med bak-
grunn i målsettinga om mest mulig lik 
prioritering av oppsynsinnsatsen, og for 
å bidra til at regelverket skal være lett 
tilgjengelig for jegerne, har SNO i sam-
arbeid med villreinutvalg laget en folder 
der det er satt fokus på jegeransvaret.  I 
folderen er det bla vist til bestemmelser 
i viltlova med forskrifter som jegerne 
skal ha kjennskap til og som oppsynet 
bør prioritere i oppsynsarbeidet. Alle 

En jeger følger med, men her går dyrene alt 
for tett - og jegeren avventer situasjonen. 
Foto: Jan Thomassen og Jon Erling Skåtan
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flokk, dyr som står nært hverandre og 
dyr i bevegelse øker sjansen for skade-
skyting pga faren for gjennomskyting, 
rikosjett og dårlig treff.

• Løsning av skudd mot dårlig bak-
grunn som vatn og steinur fører ofte 
til rikosjett. Ved løsning av skudd uten 
bakgrunn (silhuett) er det ingen kontroll 
med hvor kula stopper.

• Jo større skyteavstanden er, desto 
større krav stilles det til skyteferdigheten. 
I jegerprøveboka står det at det ikke bør 

avfyres skudd på noe friskt hjortevilt 
over 150 meter. Det bør stilles stren-
gere krav dersom det skytes på kalv og 
dersom det løsnes skudd på dyr i beve-
gelse. God avstandsbedømming i åpent 

villreinutvalgene har fått tilbud om å 
bruke folderen. 

Dette må jegerne huske
Omtanke for viltet og human og sikker 
jaktutøvelse står sentralt både i vilt-
loven, naturmangfoldloven og dyrevel-
ferdsloven. Dette må prioriteres både 
av den enkelte jeger og av oppsynet. 
Human jaktutøvelse er å forberede og 
utføre jakta på en slik måte at risikoen 
for å skadeskyte dyr er minst mulig. I 
dette ligger det flere forhold som både 
jegeren og oppsynet bør ha med seg:

• Unødig skremming av dyr fører 
til uro i flokken og ofte også til at flere 
flokker springer sammen, noe som gir 
vanskeligere skytesituasjoner. Ved å ha 
kontroll på vindretning og holde seg 
skjult i terrenget kan skremming unn-
gås. Reinen reagerer sterkt på bevegelser 
i silhuett.

• Løsning av skudd mot dyr i tett 

Dyret er felt og jegeren er godt igang med 
slaktinga. Legg merke til at flokken har 
stanset noen hundre meter unna. Her har 
jegeren felt dyret med et velrettet skudd, og 
uten å skremme unødig. Foto: Esben Bø

Bildene under viser skadde dyr som er
avlivet av oppsynet; to  med skudd i beina 
og to med stygge skuddskader i mage-
regionen. Skadeskyting vil alltid fore-
komme, men  problemet kan reduseres 
betraktelig ved god jaktutøvelse. 
Foto: Knut Nylend, SNO 
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terreng forutsetter trening.
• Under utøvelse av jakt kan våpen og siktemiddel 

bli utsatt for støt og annen påkjenning. Våpen og sikte-
middel bør derfor kontrolleres jevnlig.

• Det er viktig å ta hensyn til andre jegere. Jeger som 
åpenbart ligger i den beste posisjonen bør ha førsteretten 
til å løsne skudd. I en jaktsituasjon er det ofte vanskelig 
å vurdere hvem som har den beste posisjonen. Etter at 
en jeger har skutt dyr bør han avvente og ligge i ro slik 
at andre også kan få skuddsjanse. Dersom det ikke tas 
hensyn til andre jegere kan det oppstå ”stressituasjoner” 
som øker sjansen for skadeskyting. 

• Alle skudd mot dyr, skal i utgangspunktet vurderes 
som treff. Etter ei påskyting er det viktig å ta det med ro, 
vurdere dyret og foreta undersøkelser i terrenget. Det 
er ettersøksplikt, og ved skadeskyting plikter jegeren å 
gjøre det han kan for å avlive dyret.  Det er ikke anled-
ning til å oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøket 
pågår

• En jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid treffer 
på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført 
store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal av-
live dyret og melde fra til kommunen og valdansvarlig 
(i praksis ofte til nærmeste oppsyn). Utenom ordinær 
jakttid eller fellingsperiode skal melding om såret eller 
skadet storvilt gis til kommunen slik at den kan vurdere 
nærmere hva som skal gjøres.

Hovedregelen er at reinen opptrer i større og mindre 
flokker og leveområdet i Sør-Norge er stort sett i over-
siktlig snaufjell. Det kan derfor være mange jegere som 
jakter på den samme flokken. Av og til har det vært 
uheldige oppslag i media om uforsvarlig og inhuman 
jakt,  noe ingen er tjent med.  Villreinoppsynet har vik-
tige oppgaver som informasjon, veiledning og kontroll 
med at jakta foregår på en human og sikker måte, og at 
det blir reagert på lovbrudd. Dette er grunnleggende for 
å dokumentere god jaktutøvelse og opprettholde nød-
vendig aksept i samfunnet for utøvelse av villreinjakt, 
noe som også bidrar til å føre jakttradisjonene videre.

Jakta er over og villreinhopen har roet ned. Foto: Esben Bø
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Necrobacillose er betegnelse på 
sjukdom forårsaket av bakterien 
Fusobacterium necrophorum. In-
feksjonen kan ytre seg på ulike 
måter, hvorav betennelse i beina 
(fotråte) er viktigst. Sommeren og 
høsten 2007 og 2008 opptrådte det 
utbrudd av fotråte i villreinstammen 
i Rondane. Utbruddene fulgte i 
kjølvannet av somrer med uvanlig 
mange dager med nedbør og høg 
lufttemperatur.    

Necrobacillose er en velkjent sjuk-
dom hos tamrein. På 1800-tallet og 
begynnelsen av 1900-tallet var necro-
bacillose den viktigste sjukdommen i 
reindriften i Nord-Skandinavia. Sjuk-
dommen ytret seg hovedsakelig som 
fotråte (smittsom klauvsjuke, slubbo), 
men infeksjon i dyrenes munnhule, 
kjønnsveier, jur og indre organer ble 
også observert. Sjukdommen var knyt-
tet til den intensive driften som ble prak-
tisert på denne tida, med små flokker som 
ble samlet for melking. Denne hyppige 
samlingen på små, opptråkka og ofte 
gjørmete arealer skapte et godt miljø for 
bakterien, og fungerte som et effektivt 
smitteoverføringssted. Etter overgan-
gen til en mer ekstensiv reindrift i andre 
halvdel av 1900-tallet har sjukdommen 
mer eller mindre forsvunnet. 

Forskjellige varianter 
Fusobacterium necrophorum kan fore-
komme i vomma hos friske reinsdyr 
og skilles ut i avføringen. Det finnes 
forskjellige varianter av bakterien og 
noen av disse har sjukdomsfremkal-
lende egenskaper. Dersom slike sjuk-
domsfremkallende varianter er til stede 
i avføringen kan de gi opphav til infek-
sjoner i beina. Når infeksjonen først 
er etablert, vil det utsondres verk som 
inneholder store mengder bakterier, 
som igjen vil kunne smitte nye dyr. Rei-
nes beiting i flokk skaper gode muligheter 
for smitteoverføring mellom dyr. 

Også fuktige vær- og beiteforhold 
letter smitteoverføringen og etablerin-

gen av denne infeksjonen. Under slike 
omstendigheter vil bakterien overleve 
lengre tid i miljøet, og en stadig opp-
bløting av huden på foten gjør den mer 
utsatt for småskader. Små rifter eller av-
skrapninger i huden fungerer som inn-
gangsport for bakterien.

Utbrudd i Rondane 
På ettersommeren og høsten 2007 og 
2008 påviste vi utbrudd av fotråte i 

villreinpopulasjonen i Rondane. Popu-
lasjonen består av ca. 4.000 vinterdyr, 
fordelt på en nordlig (1.500 dyr) og en 
sørlig (2.500 dyr) sub-populasjon. Ut-
bruddene startet i Rondane Sør hvor det 
ved jaktstart i 2007 ble observert mange 
sterkt halte dyr. Ifølge jaktoppsynet ble 

Necrobacillose hos villrein
Av Kjell Handeland, Fagansvarlig - 
vilthelse, Veterinærinstituttet i Oslo, 
E-post: kjell.handeland@vetinst.no 
Tlf.: 23 21 63 50

Fotråte - villrein fra Rondane med hudsår 
og hevelse i foten. (Fotoarkiv Veterinær-
instituttet)



2011

69

det under, og i tida etter jakta i 2007, 
registrert i alt 60 tilfeller, noe som til-
svarer ca 2% av sommerpopulasjonen i 
Rondane Sør. Vel halvparten av de halte 
dyrene var kalver. Det ble ikke rappor-
tert om halte dyr i Rondane Nord i 2007. 
Under jakta 2008 ble det imidlertid skutt 
ni halte dyr i Rondane Nord, og ytterli-
gere tre dyr med betennelse i føttene ble 
funnet døde i terrenget. I Rondane Sør 
ble det skutt fem halte dyr under jakta i 
2008, og ytterligere tre dyr utover vin-
teren. Dyr som er angrepne på mer enn 
ett bein, vil trolig fort bukke under, og 
enkelte dyr vil sannsynligvis også dø av 
blodforgiftning. Slike døde dyr i terren-
get vil være vanskelige å oppdage, og 
dermed registrere. Det reelle tallet av 
sjuke/døde dyr i de to populasjonene 
må derfor antas å ha vært høgere enn 
det som ble registrert.  

Utbruddene i 2007-2008 opptrådte 
i kjølvannet av to somrer med uvanlig 
mange dager med nedbør og høg tem-
peratur i Rondane. Det er sannsynlig at 
disse værforholdene har stimulert bak-
terien sin overlevelse i miljøet og smit-
teoverføringen mellom dyr. I de to
etterfølgende jaktsesongene ble det bare 
meldt om enkeltdyr, ett fra Rondane 
Nord i 2009, og ett fra Rondane Sør i 
2010. 

Alvorlig betennelse
Ved Veterinærinstituttet undersøkte vi i 
alt 28 av de halte reinsdyrene som ble 
skutt i Rondane i perioden 2007-2010. 
Materialet som ble sendt inn for under-
søkelse besto av ett eller flere bein fra 
22 dyr, og seks hele kadavre. Hos samt-
lige dyr påviste vi alvorlig betennelse i 
ett, eller flere bein. Tilstanden var ka-
rakterisert ved et hudsår, og en hevelse i 
foten som følge av betennelse i bløtvev 
og seneskjeder (Fig. 1). I mange tilfeller 
grep betennelsen også over på ledd og 
beinvev. I langt komne tilfeller, som hos 
dyr skutt på vinteren, sås en kronisk til-
stand med deformerte ledd og varig in-
validisering. 

Fusobacterium necrophorum er van-
skelig å dyrke i laboratoriet, og ved bak-
teriologisk undersøkelse lyktes vi bare å 
isolere bakterien fra seks av tilfellene. 
For å sikre diagnosen benyttet vi derfor 
en moderne immunologisk metode
(in-situ hybridisering) for direkte identi-
fikasjon av bakterien i dyrenes vev. Ved 
hjelp av denne metoden påviste vi bak-
terien i store mengder i betent vev fra 
samtlige undersøkte dyr. Det ble også 

gjennomført genetiske studier (PCR) av 
bakterieisolatene. Studiene viste at det 
var den samme bakteriestammen som 
forårsaket utbruddene i begge reinsdyr-
populasjonene, og begge utbruddsårene.

Mange dager med nedbør
Resultatet av undersøkelsene tyder på at 
det sirkulerer en bestemt og sjukdoms-
fremkallende variant av Fusobacterium 
necrophorum i villreinpopulasjonene 
i Rondane. Det er sannsynlig at jevn 
fukting av sommerbeitet (mange dager 
med nedbør), i kombinasjon med høg 
lufttemperatur, er forhold som kan bidra 
til å utløse sjukdomsutbrudd. Også flere 
andre faktorer vil trolig spille inn, f. eks. 
graden av immunitet (motstandskraft) 
hos de voksne dyrene. Det at andelen 
angrepne dyr var høgere blant kalver 
enn i den voksne aldersgruppen, kan 
tyde på at en del voksne dyr har vært 
utsatt for smitten tidligere, og dermed 
utviklet en viss immunitet mot bakte-
rien. Denne immuniteten taper seg fort 
over tid, og større utbrudd kan tenkes å 
være koplet til sesonger hvor den immun-
ologiske beskyttelsen hos voksne dyr er 
relativt lav. 

Om fotråte også opptrer i de andre 
villreinpopulasjonene våre er et åpent 
spørsmål. Det er også grunn til å være 
oppmerksom på de andre formene for 
necrobacillose. For eksempel ble det på 
1980-tallet observert et utbrudd av al-
vorlig betennelse i kjønnsorganene hos 
villrein på Hardangervidda. Det er ikke 
usannsynlig at også denne tilstanden 
skyltes infeksjon med Fusobacterium 
necrophorum, men disse tilfellene ble 
dessverre ikke fulgt opp gjennom labo-
ratorieundersøkelser. 

Ta kontakt med Veterinærinstituttet
Helseovervåking av villrein er et sat-
singsområde innafor det nasjonale Hel-
seovervåkingsprogrammet for hjortevilt 
som drives ved Veterinærinstituttet. 
Det er derfor ønskelig å få undersøkt 
flere dyr fra alle villreinområdene våre 
i årene som kommer – både med tanke 
på necrobacillose og andre sjukdoms-
tilstander. Vi vil derfor oppfordre for-
valtningen, jaktoppsyn, jegere og andre 
som observerer sjukdom hos villrein om 
å ta kontakt med laboratoriet med tanke 
på innsending av materiale for undersø-
kelse. Alle undersøkelser av villrein (og 
annet vilt) er gratis for innsender. 

Etterord
Vi vil rette en stor takk til jaktoppsynet 
og jegerne som har bidratt til innsam-
ling av materialet fra villrein i Rondane. 
En spesiell takk til Hans Bondal, Trond 
Toldnes og Erik Hagen. Vi håper på 
fortsatt godt samarbeid i årene som 
kommer, slik at vi kan følge utviklingen 
av denne sjukdommen i villrein-
stammen i Rondane over tid.   

Litteratur
Handeland K, Boye M, Bergsjø B, Bondal 
H, Isaksen K, Agerholm JS. 2010. Digital 
necrobacillosis in Norwegian wild tundra 
reindeer (Rangifer tarandus tarandus). Jour-
nal of Comparative Pathology, 143: 29-38.

Ta kontakt med oss! Det er henstillingen fra 
Veterinærinstituttet til villreinjegere som 
har mistanke om fotråte (necrobacillose) 
eller annen sjukdom på felt dyr. 
Illustrasjonsfoto: A. Nyaas
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Mange har sett tydelege og gode spor 
etter seg i villreinforvaltinga. Ein av 
desse er Jakob Vik frå Lærdal, tidlegare 
medlem- og aktiv i skipinga av villrein-
utvalet i Nordfjella, samt med ei rekkje 
andre tillitsverv. Eg var så heldig å få 
vere med den spreke 78-åringen innover 
i fjella sine ein fin augustdag i 2010. Og 
det var ikkje berre villrein som sto på 
temalista, for læraren Jakob er interessert 
i det meste som høyrer fjellet til.

 
Fjellfiske
Eg møter han ved den trivelege heimen 
hans på Ljøsne. Han har nett vore på ein 
lengre fisketur i eit av dei mange vatna 
han har vore med og forsynt med set-
tefisk opp gjennom mange år. Han vi-
ser meg fangsten; fin, feit fjellaure ligg 
oppstabla i fine pakker i frysaren. Ja, det 
blir ikkje vanskeleg å spora råstoffkjelda 
her i huset, meiner eg..

Med lokal guide i Lærdalsfjella
Av Per Jordhøy, Norsk institutt for
naturforskning (NINA)

Bildet på toppen: Hytta ved Hallingskeid-
vatnet ligg vakkert til. Ein forstår godt at 
Jakob trivst her! Foto: Per Jordhøy©
Bildet til høgre: Råsdalen med den mektige 
Skruven i bakgrunnen. Foto: Per Jordhøy©
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Jakob viser fram ei av dei mange fangstgravene i Gravdalen, Lærdalsfjella.
Foto: Per Jordhøy©

Triveleg er det og inne i hytta til Jakob. Foto: Per Jordhøy©

Inn Råsdalen
Storslege  er naturen når vi køyrer innetter 
Råsdalen og får auge på Skruven, ein 
mektig fjelltopp som reiser seg som ein 
monsterbauta i bakgrunnen. I samband 
med utbygginga av Kvevotni vart det 
bygd anleggsveg innetter fjellet. Vegen 
er stengd med bom, men grunneigarar 
og fjellstyret har nøkkel. Dei låner ut 
til alle som har jakt- og fiskekort. Inst 
i dalen stig vegen i krappe kleivar og vi 
får etter kvart eit mektig utsyn over eit 
oppreve, men vakkert fjellandskap. Den 
nasjonalromantiske kjensla gjev seg til 
kjenne…

På spor etter fangstfolket
Jakob meiner han kjenner til over 250 
fangstminner her i Lærdalsfjella. Mange 
har han funne sjølv og fleire har han fått 
vite om av andre. Vi tek fleire avstikkarar 
for å sjå på nokre av desse fine
anlegga og måle dei opp, då eg har opp-
drag med slikt arbeid her denne somma-
ren. Jakob fortel også om eit stort
massefangstanlegg på Hånosgavlen, 
som vi skimtar i vest. Slike folk med 
god lokalkunnskap er til uvurderleg 
hjelp for oss som skal gjere systematisk 
kartlegging av fangstkulturen i fjellet.

Kaffikos i hytta
Ved Hallingskeidvatnet har Jakob hytte 
og her er det framifrå triveleg og inter-
essant. Det er tydeleg at her har vore 
stor aktivitet i gamal tid, for vi ser tufter 
etter gamle buer fleire stader. Jakob kan 
fortelje at dette har vore møtestad for 
lærdølar og hallingar langt attover i tid. 
Skeid tyder ei flate for kappriding eller 
kappspringing. Langs vatnet på austsida 
er det da også ei fin slette der slike tev-
lingar skal ha gått føre seg. Vi ser dei 
for oss, ryttarane til hest,  når vi sit og 
speidar innetter.

Eivind Fredlaus
Gamle, dramatiske soger finn ein i man-
ge fjellområde. I Nordfjella står sagnet 
om Eivind Fredlaus i ei særstilling. Han 
vart dømd for knivdrap på ein sambygding 
fyrst på 1700-talet, og valde å leva som 
fredlaus i Nordfjella i nær 20 år, før han 
sjølv vart offer for eit rifleskot under tra-
giske omstende. Det er og skrive ei bok, 
som på ein framifrå måte levandegjer 
det barske fjellivet til denne fredlause 
mannen. Når vi nærmar oss Kvevotni 
er vi innom og ser på restane etter ei av 
Eivind Fredlaus sine buer i ein fin sør-
vendt grasbakke. Vi pratar om lagnaden 
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hans og korleis livet må ha arta seg for 
han her inne på 1400 moh. På kartet ser 
vi at  Eivind finns i mange stadnamn i 
vid omkrins her.

Opplevingar
Når eg spør Jakob kva som er det største 
opplevinga han har hatt i fjella sine, er 
han ikkje sein med å respondera: Det var 
midt på 1970-talet, fyrst i juli i området 
Hansehytta – Bettebu, han dreiv med 
stongfiske da det kom ein fostringsflokk 
med 6 simler, 6 kalvar og ein ungbukk 
og skulle passera elva her. Vassføringa 
var stor og det såg skummelt ut, i alle 
fall for kalvane. Men så tok simlene ut i 
elva og gjorde ein uventa manøver. Dei 
danna ei tett rekkje ved å leggje hovudet 
på svangen til simla framfor. Så fekk dei 

manøvrert kalvane oppstrøms for rekkja 
slik at dei vart liggjande å skvalpe mot 
morsimla medan flokken tok seg mot 
andre elvebreidda. Da dei skulle gå i 
land mista den siste kalven fotfestet og 
vart teken av straumen og for avstad i 
stygge. Men da sprang flokken nedetter 
langsmed kanten til dei var godt forbi 
kalven som kom drivande. Då for dei 
resolutt på elva att og danna ei ny tett 
rekkje slik at dei kunne fange opp den 
hjelpelause kalven. ”Redningsaksjonen” 
gjekk framifrå og flokken kunne halde 
fram vestetter mot sommarbeita. Jakob 
vart sitjande rørt i undring ei lang stund 
over det han hadde sett. Han meiner det-
te måtte vere noko meir enn ei instinktiv 
handling.

Så set vi nasen mot bygda att langt 

der nede, medan Jakob fortel meir frå 
sine mange år i Nordfjella. At han har 
likt fjellivet her er det ingen tvil om, 
sjølv om han er oppvaksen i kystmiljø 
ved Haugesund. 

Til venstre: Ved Hallingskeidsanden Skeid 
tyder ei flate for kappriding eller kapp-
springing. På denne fine sletta skal slike 
tevlingar ha gått føre seg, når Lærdølar og 
Hallingar møttest her. Foto: Per Jordhøy©
Til høgre: Murane står framleis etter hytta 
til Eivind Fredlaus like nordafor Kvevotni, 
nærare 300 år etter at han heldt til her. 
Foto: Per Jordhøy©

Jakob vart sitjande rørt i undring ei lang 
stund over det han hadde sett. Teikning: 
Helge Ness, 2011
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På Lærdals-besøk hjå Lars Nesse

Haustfjellet står i ”flammar” når vi tek til å speide etter dei fyrste sauane.
Foto: Per Jordhøy©

Av Per Jordhøy, Norsk institutt for 
naturforskning (NINA)

Utnytting av fornybare beiteressursar i 
fjellet må vel vere noko av det mest
miljøvenlege vi gjer som nærings-
drivande. På haustparten er det tid for 
sanking av store mengder sau, husdyret 
som omset saftige urter og gras til popu-
lært pinnekjøt og mengder med smak-
fullt fenalår.

I Lærdalsfjella
Skoddegrå og våt er septembermorgonen 
når eg tek meg nedetter frå Bukke-
steinsvatna. Etter eit par dagar med 
fangstminneregistering inne i villaste 
grådyrfjellet er det no tid for andre 
gjeremål. Det er sauesankingstid må 
vita, og eg slår difor fylgje med Lars 
Nesse ned den bratte lia frå Sanddalen. 

Vi har fått kontroll over eit 60-tals 
sau oppe i fjellbandet, og prøver å styre 
dei inn på den gamle stølsstien ned mot 
bygda. Lars er sauebonde, villreinfor-
valtar og jegar frå Borgund -  og elskar 
livet inne på den store fjelleigedomen 
sin her på sørsida av Lærdalen. Her har 
han to hytter, ei hovudbase nedst i Sand-
dalen, og ei mindre jakthytte lengre inne 
i fjellet. Sonen Anders (25) og to andre 
sprekingar har gjort godt forarbeid med 
å driva sauane nedetter fjellet og inn 
mot stien, trass regnver og skodde.

Kulturtur
Forfedrane har og nytta beiteressursane Garden til Lars Nesse (til venstre på bildet). Foto: Per Jordhøy©

Lars og familien har jakthytte ved Nedre Bukkesteinsvatnet, midt i hjartet av grådyrriket...
Foto: Per Jordhøy©
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her inne godt. Tydelege spor etter 3 stø-
lar nedetter mot bygda viser dette. Den 
øvste ligg nedst i Sanddalen og er ei ret-
teleg perle. Gamle murar og tufter får 
oss til å tenkje på koleis livet her inne 
arta seg for eit par hundre år sidan. Vi 
anar at det låg mykje slit og hardt arbeid 
bak, men sikkert også mykje trivnad og 
glede. Her går elles den gamle ferdaruta 
frå Lærdal til Hallingdal, gjennom 
Sanddalen og Fødalen. Soga fortel elles 
om mange strabasiøse turar og tragiske 
hendingar på denne utsette fjellover-
gangen.

Flammande fjell
Sauene er  samarbeidsviljuge slik at vi 
utan store problem får lirka dei inn på 
rette stien. Slik vert det også tid til å 
nyta synsinntrykka nedetter langs li-
kanten. Ein mosaikk av mørk raud rype-
bær, dvergbjørk i i flammeprakt og gul-
grøn vier innimellom gjer haustfjellet 
til eit einaste stort kunstverk. Og - med 
myrke juv og jettegryter i bakgrunnen 
djupt der nede blir det heile eit 3-dimen-
sjonalt fargepanorama som får godt
feste på ”harddisken”. Lavtrykket 
skiftar frå myrke byger til eit og anna 
solgløtt, som set fargespelet i gang for 
alvor.

Grådyr
Her innan Nordfjella villreinområde er 
det og ein livskraftig villreinbestand. 
Lars er levande oppteken av grådyra og 
er sjølv ein ivrig reinsjegar. I tillegg er 
han leiar i Villreinutvalet for Nordfjella. 

Lars er med og forvaltar ein livskraftig 
villreinbestand i Nordfjella.
Foto: Per Jordhøy©

Kven skulle tru at på denne tufta inst i Sanddalen ein gong stod ei lita bu – som ga fjell-
farande og jegrar ly for ver og vind. Her gjennom Sanddalen og Fødalen gjekk elles ei 
viktig rute for ferdsle mellom Lærdal og Hallingdal. Foto: Per Jordhøy©

Frå hytta til Lars (til venstre) ved Fossane, nedst i Sanddalen, har han eit godt utgangs-
punkt til jaktturar innetter i Nordfjella. Sonen Anders til høgre, og to spreke sauedrivarar 
bak. Foto: Per Jordhøy©
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Far hans var med på oppstarten av dette 
utvalet i 1973, og var kasserar i ei år-
rekkje heilt fram til 1988. Eg får og ta 
del i mange interessante fangstminner 
på ein tur lengre inne i urlendt grådyr-
fjell. Oppmuringar etter alt frå små buer 
til bågåstøer og fangstgroper er det
mykje av over alt i denne fjellheimen, 
fortel Lars. Her har bøndene henta ut 
mykje tiltrengt kjøtt gjennom tidene, 
men når vi ser alt slitet som låg bak, kan 
vi grunda over dei store kontrastane i 
høve til dagens supermarkedkundar.
 
Mot heimastølen
Nedetter lia blir stien til ein kjerreveg 
og til slutt traktorveg. Brått gjer sauane 
ei tverrvending mot høgre som om det 
er eit retteleg bjørneåtak på gang. Men 
denne gongen var det saltsteinen og 
salthungeren som var årsaka. I gamle 
bøker les vi om kor fælsleg bjørnen herja 
i husdyrflokkane – i dag har sauane lite 
å frykta, men bamse brakar har vore på 
vitjing tidlegare på sommaren i desse 
områda, fortel Lars. Og fillefransen 
høgre oppe i fjellet kan også forsyne seg 
av saueflokkane av og til.

Vi nøyer oss med ei forsyning pinne-
kjøt, men det må vi ha – om kvelden når 
jula vert ringt inn!

Sauen omset saftig fjellbeite til framifrå 
råstoff for mellom anna pinnekjøt....
Foto: Per Jordhøy©

Når saueflokkane fyrst er komne inn på stien, går drifta utan problemer nedetter lia. 
Foto: Per Jordhøy©

I fjellbandet passerer vi nok ein støl, på eit fint platå i lia. Her har Lars lagt nytt torvtak for 
å ta vare på det fine selet.  Foto: Per Jordhøy©

Med sauedrifta ned mot bygda. 
Foto: Per Jordhøy©
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Stølsliv i særklasse
Tekst og foto: Per Jordhøy, Norsk 
institutt for naturforskning (NINA)

1

2

3

Det er augustmorgon, lummert og regn 
i lufta når vi gjev oss i kast med dei 
hengjebratte liene frå Skjerdal ved Aur-
landsfjorden. To sterke dølahopper, 23 
år gamle Ravndøla (også kalla Raudi) 
og Chili (5), har fått kløva på, etter noko 
forståeleg overtaling med diverse god-
saker. Islandshesten Skuggnir er her på 
sommarferie og diltar berre med. Geite-
bonde, fjelloppsynsmann og hjortejeger 
Harald Skjerdal har frå barnsbein av 
gått denne turen og kjenner stien som si 
eiga bukselomme. Med eit slikt reisefylgje 
kjenner ein seg trygg sjølv om røynsla 
med stupbratte vestlandsfjell er uro-

1. UTSYN: Om lag 700 meter stigning er 
det oppetter til fjellstølen, difor er det på sin 
plass med ei lita beitepause på ein gamal 
nedlagt stølsvoll.
2. OVER KLOPPA: Oppetter bér det, mot 
stølen inne på fjellet.
3. ØYSTØLEN: Stølen ligg vakkert til.
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4

5

6

vekkjande ”mager”. Sjølv om unghoppa 
Chili må ned i kneståande over eit glatt 
sva, går turen greitt – med innlagt mat-
pause på ein gamal nedlagt, men frodig 
stølsvoll. Gamle Raudi går på ”auto-
pilot” framfor, ho kjenner vegen ut og 
inn – og motivasjonen og farten vert 
synleg betre etter kvart som ho nærmar 
seg målet og saftig fjellbeite.  

Til Øystølen
Ikkje uvanleg har bøndene to stølar her 
på Vestlandet, ein heimastøl og ein fjell-
støl. No er tida inne til å nytte fjellstølen 
nokre veker, medan fjellbeitet er på sitt 
aller feitaste her oppe i liene ikring 1000 
moh. Ein gjer med andre ord som rei-
nen, fylgjer groen oppetter i fjellet for å 
finna det friskaste beitet gjennom heile 
sommaren. Namnet Øystølen kjem tru-
leg av at denne stølen til tider har vore 

4. STEMNING: Gjøri og syskjenbornet 
Olve (frå Lærdal) likar stølslivet og tek del i 
arbeidet med liv og lyst.
5. IDYLL: Endeleg framme på Øystølen, 
her osar av stølsmiljø og den herlege lukta 
av nyysta brimost.
6. KVELDSKOS: La oss vona at tilhøva 
vert lagt til rette slik at ungdomen  finn 
hugnad og mening med stølslivet og i livet 
frametter.
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Sanseopplevingar for nase og gane..
Hestane er ”i 100” når dei vel er fram-
komne til stølen, får av seg kløva og 
slepp fri på det frodige beitet innetter 
dalen. Her syder det av trivnad, med sol 
som bryt gjennom - fossedur frå fjellelva 
og beitande husdyr ikring. Sjefs-budeia 
og kona til Harald, Anne Karin (opprin-
neleg frå Steinkjer), tek smilande imot 
i seterleg gjestfriheit. Luktinntrykka 
av nyysta brimost frå skotet vekkjer 
gode gamle kjensler så det monar – og 
ein herleg prøvesmak vert det også for 
ein topp motivert gane. Men noko lat-
mannsliv er det ikkje, for her går det i 
manuelt arbeid frå grytidleg morgon til 
seine kveld. Tunge tak er det, og no når 

seinsommarveret slår til med høgtrykk 
og varme – får dei 70 geitene i seg mykje 
beitegras med stor mjølkemengde som 
resultat. I regn og gråver er desse små-
dyra meir pysete og mjølkemengda vert 
då gjerne sterkt redusert.  

Fyrsteklasses kulturbærarar 
Kva får så ein vanleg familie til å velje 
dette livet – i dag som det finns så
mange ”lettvinte” alternativ? Det hand-
lar sjølvsagt om verdival både for eigen 
del og etterkomarane. I mine augo er 
Anne Karin og Harald kulturbærarar av 
fyrste klasse, og tiltrengte representan-
tar for ein bruk utan forbruk-strategi. 
La oss vona at tilhøva vert lagt til rette 

ute av bruk. Kanskje det har vore for 
krevjande med den arbeidssame tran-
sporten og drifta – årsakene kan nok ha 
vore mange?

7. GODT BEITE: I august er beitet på sitt 
finaste her oppe i liene ikring 1000 m.o.h.
8. INTENS: Mjølkinga går føre seg både 
for hand og med maskin.
9. PRODUKSJON: Etter ein hyggjeleg 
velkomst må sjefsbudeia, Anne Karin, passe 
osteproduksjonen; - dette krev hardt arbeid 
frå morgon til kveld.
10. FORMER: Brimosten vert gjerne 
støypt i fine treformer, slik Mari Skjerdal 
Lysne her viser.
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vert pynta og stelt av beitedyra. Glede-
leg er det difor å sjå at døtrene Gjøri, 
Sigrid og Stina, samt søskenborna deira 
Mari og Olve tek del i stølsarbeidet med 
liv og lyst. Ein framifrå ballast er det å 
få ta del i stølslivet frå unge år. Nokre 
veker om sommaren utan PC, mobilte-
lefonsamband og TV vil venteleg heller 
ikkje setje varige skadelege spor. 

Gamle fangsttradisjonar
No er det ikkje berre seterlivet som 
kjenneteiknar historia i denne delen av 
Aurlandsfjella. For 1000-2000 år sidan 
bygde reinsjegrar store fangstanlegg 
høgt oppe i toppane her. Spora etter 
denne verksemda er framleis svært
tydeleg og minner oss om den store 
kunnskapen fangstfolket hadde om 

grådyra og deira trekk og arealbruk. 
Truleg var reinsfangsten ei svært viktig 
attåtnæring for fjordbøndene, og ser 
ein godt etter, er mange av anlegga her 
bygdenære og tilgjengelege med hest og 
kløv. Kontrastene blir store ved synet av 
desse fangstanlegga og store cruisebåtar 
på fjorden i bakgrunnen. 

Både Anne Karin og Harald er rein-
sjegrar og fører såleis fjelljakttradisjonane 
vidare og. Men dei siste åra har det vore 
lite grådyr her vest i fjella og difor sem-
re jakttilhøve. Men flokkane kjem nok 
att før eller seinare, og det gjer gjerne eg 
og! For stølslivet her inne mellom bratte 
reinsfjell og fiskerike vassdrag ”må da 
værra paradiset”?

slik at ungdomen også finn hugnad og 
meining i dette livet frametter, slik at det 
fine kulturlandskapet ikkje gror att, men 

11. FISKAR: Harald er ein ivrig flugefiskar 
og ein times gange nord for Øystølen ligg 
Soleibakkvotni og lokkar med feit fjellaure.
12. MEKTIG: Arbeidsdeling er tingen, og 
søndag må Harald ta budeierollen medan 
Anne Karin får seg ein etterlengta og
 fortent fjelltur til Blåskavlen – her saman 
med Oddbjørn Skjerdal frå Kaupanger, som 
er på helgevitjing.
13. ANLEGG: Oppi fjella ikring Øystølen 
ligg ei rad fangstanlegg som syner korleis 
reinsjegerane har fangsta grådyr for lang 
tid sidan. Her står Harald nedi ei intakt 
steinura fangstgrop oppi fjellet Helleberg.
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Bilde 1 og bilde 2 er begge tatt av Tor Kåre 
Jota fra Oppdal, som har vært på ”bukke-
jakt” med kameraet i Forollhogna.

Bilde 3 er tatt av Sverre Dahl fra Andebu. 
Sverre skriver følgende: ”Sender eit bilde 
eg tok av ein storbukk som voktar  reinsflok-
ken sin under Ormbunuten ved Kovvatn i 
Telemark seinhaustes. Flokken var på 250 
dyr og undertegnede åla seg fram med ein 
enkel mobiltelefon, men med kamera! 
Plutseleg kom storbukken fram bakom 
åsryggen og lura fælt på kva slags skapning 
som kom krabbande. Jakta var over då, 
men opplevinga stor!”

Redaksjonen i Villreinen oppfordret 
i vinter leserne til å sende inn noen av 
sine blinkskudd fra fjell og vidde. Flere 
bilder kom på epost til redaktøren. Som 
takk får samtlige bidragsytere tilsendt 
Villreinrådets nye signalcaps.
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Bilde 4 er også innsendt av Sverre Dahl, 
men tatt av Tore Nordvik. Innsenderen 
skriver følgende i eposten:
- Når kælven gjær fjellbjørka tung
og jaktdagen ennå er ung.....
kva meir kan ein jeger kreve?

Bilde 5 er innsendt av Bjørnar Ridder-
haugen fra Dokka. Bjørnar var på stor-
bukkjakt i Ottadalen Nord i fjor høst, og 
bukken endte sine dager ved Trihø i Lesja.

Bilde 6 og 7 er innsendt av Ulf Veidahl fra 
Moss. I fjor høst var han på villreinjakt i 
Knutshø sammen med Gitte Engvik, også 
fra Moss. Ved Brattborren i Rødalen i Tyn-
set stupte bukken i bakken etter et velrettet 
skudd fra innsenderen. Senere i jakta felte 
Gitte Engvik sitt aller første hjortevilt, ei 
simle, i Mehøkvolvet i Folldal.

7
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5447 villrein felt i 2010
Tekst og foto: Arne Nyaas

5.447 villrein av en kvote på to-
talt 10.475 dyr ble felt under jakta 
i 2010. Det gir en fellingsprosent 
på 52, og er en økning på 349 felte 
dyr sammenlignet med jakta i 2009. 
Hardangervidda toppet fellingssta-
tistikken med 957 felte dyr. Forrige 
gang Vidda-jegerne tronet øverst 
på SSBs fellingsstatistikk, var for 
åtte år siden.
Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
viser at det ble felt dyr i samtlige om-
råder med unntak av Vest-Jotunheimen 
(ikke jakt) og Oksenhalvøya (kvote på 
tre dyr).

Anslagsvis 8200 jegere jaktet villrein 
i fjor høst. Det eksakte tallet får vi greie 
på til høsten.

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

1. Hardangervidda 957 - 48 % felling
2. Ottadalsområdet 639 - 74 % 
3. Rondane 594 - 42 %
4. Forollhogna  589  - 91 %
5. Setesdal Austhei 504 - 46 %
6. Snøhetta 499 - 53 %
7. Nordfjella 463 - 46 %
8. Knutshø  288 - 55 %
9. Norefjell-Reinsjøfjell 222 - 88 %
10. Sølnkletten 178 - 36 %.

Foreslått Vidda-kvote på 5000 dyr
Det går mot en kraftig økning i fellings-
kvoten på Hardangervidda i høst. Når 
dette skrives (i påska 2011) er kvoten 
ennå ikke vedtatt av villreinnemnda for 
Hardangerviddaområdet, men føringene 
er lagt i Hardangervidda villreinutvals 
anbefaling, hvor bestandsstørrelsen 

før kalvingen i år vurderes å være på 
9.500 til 10.000 dyr. Etter mange magre 
”gjenoppbyggingsår” og mye godt og 
målrettet forvaltningsarbeid, begynner 
”brikkene” igjen å falle på plass på Har-
dangervidda.

I anbefalingsbrevet til villreinnemnda 
opplyser villreinutvalet at det under
minimumstelling gjennomført i Tinn, 
samt i Nore og Uvdal i februar i år, ble 
det funnet 8.825 dyr. Villreinutvalet 
vurderer bestandsstørrelsen til å være på 
9.500 til 10.000 dyr før årets kalving, og 
foreslår følgende kvote for 2011:

”Det anbefales en kvote for jakt på 
villrein i Hardangervidda villreinområ-
de høsten 2011 på 5.000 dyr, fordelt på 
750 (15%) frie dyr, 2.750 (55%) simle/
ungdyr og 1.500 (30%) kalv.”

Dermed går det mot en kvoteøkning 
på 3000 dyr, fra 2000 i 2010 til 5000 
i 2011. Økningen vil slå kraftig ut på 
årets fellingsstatistikk.
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Overvåkingsprogrammet for hjortevilt:

Oppsummering av resultatene 
fra villreintellingene i 2010

Kalvetelling kan være en rutinejobb, men 
enkelte ganger er det også overraskelser i 
vente som her på Hardangervidda. Her er 
det en annen jeger som har dukket opp i fin 
glideflukt mellom helikopteret og flokken 
som skal fotograferes og telles.
Foto: Olav Strand

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

I forbindelse med overvåkings-
programmet for hjortevilt, villreinde-
len, gjennomførte vi i 2010 både kalve-
tellinger og strukturtellinger i samtlige 
overvåkingsområder. Foruten de faste 
overvåkingsområdene (Forollhogna, 
Knutshø, Snøhetta, Rondane, Hardan-
gervidda, Setesdal Ryfylkeheiene og 
Reindalen/Svalbard) bidro NINA til 
gjennomføring av kalvetelling i Ottada-
len nord. 

Nettside for villreinarbeidet
Vi jobber med å få på plass nye nett-
sider for villreinarbeidet i NINA. Der 
vil overvåkingsarbeidet på villrein ut-
gjøre en naturlig del og her vil resul-
tatene fra overvåkingsarbeidet gjøres 
tilgjengelig fortløpende. Inntil videre 
er http://www4.nina.no/c2002/Web%20
Internet/Hjortevilt_NINA/index.htm 
eneste inngang til de eksisterende vill-
reinsidene der resultatene fra overvå-
kingen er lagt ut. Det er publisert årlige 
oppsummeringsrapporter fra overvå-
kingsarbeidet på hjortevilt (elg, hjort og 
villrein) for årene 2007 til 2009 (Hjorte-
vilt 2007, Hjortevilt 2008 og Hjortevilt 
2009). Disse rapportene er tilgjengelig 
på NINA sine hjemmesider. Neste 
rapport kommer først i 2012 som en 
oppsummering av nåværende overvå-
kingsperiode (2007-2011). Dette i hen-
hold til kontrakt med Direktoratet for 
naturforvaltning (DN).

I denne artikkelen presenterer vi
hovedresultatene fra tellingene i 2010. 

Kalvetellingene 
Disse tellingene ble utført i perioden 
26. juni til 26. juli i henhold til standard 
metodikk (beskrevet i tidligere artikler i 
Villreinen og i NINA fagrapport 222). I 
alle ”nordområdene” ble det brukt små-
fly av typen Cessna 172. Det ble benyttet 
helikopter på Hardangervidda og i 
Setesdal Ryfylkeheiene.

Årets tellinger var vellykket i samt-
lige områder. I nordområdene klarte vi 
å gjennomføre vellykkede tellinger den 
26. og 27. juni i samtlige områder med 
unntak av Forollhogna. For få dyr ble 
funnet i Forollhogna (kun 940 dyr) på 
denne turen, og en ny telling ble
gjennomført med godt resultat den 10. 
juli. 

Værforholdene i første del av som-
meren bidro til at kalvetellingene på 
Hardangervidda og i Setesdal Ryfylke 
først ble gjennomført i siste halvdel av 
juli. Vi gjennomførte riktignok et
telleforsøk på Hardangervidda i slutten 
av juni, og gjennomførte da en relativt 
god kalvetelling. Det manglet imidlertid 
flere av de radiomerka dyra i de fotogra-
ferte flokkene og det ble derfor besluttet 

å gjennomføre ytterlig en telling for å få 
mest mulig holdepunkter på bestands-
størrelsen. Det ble funnet nesten 1400 
flere dyr på andre telleforsøk. 

Kalveandelen i områdene varierte i 
år mellom 39 og 61 kalv pr 100 simle/
ungdyr (k/100su). Flere områder (Ron-
dane Nord, Hardangervidda og Knuts-
hø) hadde en kalveandel omkring 40. 
Snøhetta Vest var på topp i år med 61 
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k/100su. Også i år ble det funnet en 
stor andel av fostringsdyra i de aller 
fleste overvåkingsområder (Tabell 1). 
Kalveandelen i Ottadalen nord og Snø-
hetta Vest har variert mye de siste årene. 
Knutshø har fortsatt en ”svak” kalve-
andel og Forollhogna hadde i år sin dår-
ligste kalveandel siden overvåkingsar-
beidet tok til. 

Strukturtellingene 
Strukturtellinger ble gjennomført i 
samtlige områder høsten 2010. Vi er 
godt fornøyd med antall dyr som ble 
funnet under disse tellingene i alle om-
råder med unntak av Setesdal Ryfyl-
keheiene der det hadde vært ønskelig 
med flere dyr i datagrunnlaget. 

Andelen store bukker er lavest i 
Rondane Sør (ca. 10%) og er betydelig 
lavere enn samtlige andre områder der 
voksenbukkandelen varierte fra 13 til 
22 prosent. I de øvrige villreinområdene 
er det en rimelig høy og god voksen-
bukkandel. 

Svalbard
På Svalbard var det i 2009/2010 en for-
holdsvis hard vinter. Antall kadaver og 
fordeling av disse tyder på at forholdene 
i Reindalen var særlig vanskelige.  26 
av i alt 35 kadaver ble funnet i dette dal-
føret.

Kalveandelen i Reindalen var også 
vesentlig lavere enn det som ble fun-
net i de øvrige dalførene. Terje Borgos 
fra Forollhogna villreinområde bistod 
NINA under tellingen på Svalbard i 
2010. 

Gjennomføringen av tellingen på 
Svalbard skjedde også i år i samarbeid 
med ”Reinsprosjektet” som har mange 
merkede dyr i dette området. Se tabell 
2 for resultatene fra strukturtellingene i 
2010. 

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

Tabell 2. Strukturtellinger i 2010. Kjønns- og aldersfordelingen er angitt i %. N: totalt 
antall strukturtelte dyr, K: Kalv, S: Simle et år og eldre, B1:Bukk 1.5 år, B2: Bukk 2.5 år, 
B3+: Bukk 3.5 år og eldre. 

Bildet er tatt under strukturtelling 
umiddelbart etter jaktslutt i sepbember. 
Foto: Olav Strand
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Tjønnseterfjellet-Gråhø i Rondane:

Har observert flokker siden 2007
Av Morten Liebe, sekretær i Villrein-
nemnda for Rondane og Sølnkletten 
og Geir Johan Groven, skogbrukssjef i 
Nord-Fron kommune

Figur 1: Lokaliteter for observerte reinsflokker i Tjønnseterfjellet-Gråhø i 2010 (rosa 
punkt), 2009 (grønne punkt), 2008 (blå punkt) og 2007 (røde punkt). Svarte/grå punkt 
markerer registrerte fangstgroper i området. Skraverte grå felt viser trekkområder mellom 
Tjønnseterfjellet-Gråhø og sentralområdet i Rondane. Kilde: Registrering av villreinen 
sin områdebruk innan observasjonsområdet i Nord-Fron og Sør-Fron - Årsrapport 2010 
(Jordhøy, P). Kart: Raymond Sørensen, Norsk Villreinsenter Nord.

Prosjekt ” Registrering av villreinen 
sin områdebruk innen observasjons-
området i Nord-Fron og Sør-Fron”. 
Årsrapport 2010

I sammenheng med det overordna plan-
arbeidet er Fylkesdelplan Rondane 
(FDR) sentral. Plansituasjonen og om-
fattende turisme og ferdsel nær området, 
medfører stadig konflikt/diskusjon rundt 
temaet villreinen sin områdebruk innen 
observasjonsområdet i Nord-Fron kom-
mune og Sør-Fron kommune. Ordinært 
prosjekt med registrering av villreinen 
sin områdebruk innen dette observa-
sjonsområdet pågikk i perioden 2007-
2009. Det ble gitt ut en sluttrapport for 
prosjektet i 2010, NINA Rapport 558.

Videreføring til 2012
NINA anbefalte i sluttrapporten at pro-
sjektet ble videreført etter samme opp-
legg som for perioden 2007-2009. Dette 
med bakgrunn i at det er viktig å se vill-
reinen sin bruk av leveområdene over 
lang tid, da den er svært dynamisk og 
veksler i takt med ulike påvirkninger, 
både menneskeskapte og naturgitte. Vi-
dere anbefalte NINA at prosjektet i så 
stor grad som mulig skaffer informasjon 
om strukturen (kjønns- og alderssam-
mensetning) i den enkelte flokken. Med 
bakgrunn i anbefalingene fra NINA, 
samt positive tilbakemeldinger fra
finansieringspartene til å videreføre pro-
sjektet, har prosjektledelsen lagt opp til 
videreføring av prosjektet med tre nye 
år, dvs. 2010-2012. 

Nyttig verktøy
Prosjektet vil kunne skaffe god doku-
mentasjon på villreinen sin områdebruk 
innen observasjonsområdet, og dette 
vil være et nyttig verktøy i det videre 
planarbeidet, og ikke minst som et viktig 
innspill til rulleringen av FDR. I for-
slaget til revidert plan (des. 2010) er 
dette området ikke lagt inn i ”Nasjonalt 
villreinområde”. Fylkesmannen i Opp-
land og Villreinnemnda for Rondane 

og Sølnkletten har uttalt at dette viktige 
funksjonsområdet må ligge innenfor. 
Planforslaget er i skrivende stund ikke 
ferdigbehandlet.

Kartleggingen er en direkte oppføl-
ging av Handlingsprogrammet i FDR, 
der kommunene og villreinnemnda er 
tillagt ansvar for registrering av villreinen 
sin områdebruk innen observasjonsom-
rådene. Det er ikke gjennomført slik 
registrering i de andre observasjonsom-
rådene i Rondane, og det er slik sett stor 
interesse for resultatene i prosjektet.

Praktisk gjennomføring
Den praktiske gjennomføringen skjer i 
regi av Sel fjellstyre, i samarbeid med 
lokale jegere. Det blir lagt opp en plan 
for observasjonsprogram, der en fra 
fem faste observasjonspunkter/ruter 
avsøker terrenget ved hjelp av kikkert 
og teleskop. I tillegg blir det gått en god 
del til fots, særlig om våren da man får 
meldinger om spor (området mellom 
Sulseter og Tjønnseterfjellet) og under 
reinsjakta (lokale registratorer og
andre). 
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Figur 2: Rondane villreinområde med ulike funksjonsområder. Kartet viser også lokali-
seringen av Tjønnseterfjellet. Kilde. NINA-rapport 558 (Jordhøy m.fl.). Kart: Raymond 
Sørensen, Norsk Villreinsenter Nord.

Viktig bukkeområde
Strukturtellinger utført av fjelloppsynet 
viser så langt at den bukken som bruker 
observasjonsområdet utgjør en veldig 
høy prosentandel av bukkesegmentet i 
delstamma i Vulufjell. Området er der-
for viktig for denne delstamma. Stamma 
i dette området bruker areal både i Opp-
land og Hedmark fylker. Ut fra denne 
sammenhengen, og med bakgrunn i at 
villreinen sin totale arealbruk i Rondane 
og Sølnkletten omfatter både Oppland 
og Hedmark fylker, er det lagt opp til 
”felles” finansiering av prosjektet i perio-
den 2010-2012. Prosjektledelsen tror at 
et slikt opplegg kan føre til økt fokus 
på å bedre kunnskapen om arealbruk i 
andre tilsvarende områder fremover, og 
enda sterkere fokus på helhetlig forvalt-
ning. 

34 reinsflokker i 2010
Når det gjelder resultatene for 2010, 
ble det observert 33 reinsflokker og 
sportegn etter 1 flokk. Det ble registrert 
nøyaktig flokkstørrelse på 21 flokker, 
og disse telte til sammen 259 dyr. Man 
fikk ca tall på 12 flokker. Alle de obser-
verte flokkene bestod av bukk, og man 
kjenner til alderssammensetningen i 5 
av disse bukkeflokkene. Det ble skilt på 
bukk slik; 1 år, 2 år og 3 år/eldre. Det 
var bukker i alle de tre aldersgruppene. 
Første observasjon ble gjort 10.5 og
siste observasjon 25.8. Hele området 
brukes i større eller mindre grad av
reinen. Det ser ut som området Sukker-
toppen – Gravdalsfjellet – Lystjønna og 
Brattfonna var de mest sentrale områ-
dene også i 2010.

Fangstgrop i Tjønnseterfjellet-Gråhø. Foto: Magnus Lorentzen, SNO
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Ulvene uler under månen som legger 
fjellviddene i et trolsk skjær.  Gjennom 
langstrakte ul holder speiderne kontakt 
med hovedflokken som tar seg fram i  
lågfjellet der  bugnende lavbeiter holder 
liv i reinshopen. Dyra er ytterst vare. 
De tar til flukt for det minste tegn til 
gråbein. Ulven er en mester til å sam-
arbeide. Gjennom et sosialt system har 
flokken speidere på hver flanke som 
holder hverandre orientert om mulige 
angrepsmål. Når en reinsflokk er lokali-
sert, gjelder det om å splitte flokken og 
ta ut enkeltdyr som blir omringet, gjerne 
ved hjelp av flokkmedlemmer som har 
ligget i bakhold. Så kommer den ster-

kestes rett til syne. Alfaparet har første-
prioritet til livsnødvendig føde som skal 
bidra til å sikre kommende slektsledd…

Situasjonsbeskrivelsen ovenfor kan 
bli reell for flere av våre villreinområder. 
For reindriftsnæringen så mye at Stor-

Snart ulv i villreinfjell?

Den 23. august i 2007 ble denne simla drept 
av ulv i Forollhogna.  Villreinjegerne Tor 
Stæhli (til venstre under) og Anders Reitan 
fulgte med i kikkerten. I elvegrusen var det 
tydelige spor etter rovdyret.
Foto: Arne Nyaas

Av Per Aksel Knudsen

”Jeg tror at ulvehyl i dagens avgrensete 
villreinfjell, enda så eksotisk det kan 
høres ut, vil komme til å skape betyde-
lig hodebry for forvaltningen dersom 
arten skal få utvikle seg fritt.”
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nomadisk dyr, trekker vekk fra ulvens 
territorier når den skal kalve. Flokk-
dannelsen som er et forsvar mot preda-
torer, sprekker noe opp når den enkelte 
simle finner seg et sted å kalve.  I denne 
ytterst sårbare situasjonen har de lite å 
stille opp mot eventuelle ulveangrep. 
Jerv og  kongeørn  hører naturlig til i 
dette miljøet, mesker seg på etterbyrden 
og tar også noen kalver.

Dyras overlevelsesstrategi i forhold 
til ulv er at kalvingsområdene blir valgt 
i høgtliggende fjellområder, langt vekk 
fra ulvens territorier, gjerne med snø på 
denne tid av året, men med kort avstand 
til grønn groe i bunnen av bratte fjell-
heng. 

Dette forklarer dyras trekk på vår-
vinteren. I vårt land finner vi det meste 
av denne naturtypen i vestlandsterreng 
og på nordvestlandet, noen steder også 
et stykke østpå. De typiske lavheiene 
som dyra nytter vinterstid, ligger for det 

meste i småkupert terreng på østsida av 
vannskillet der fjelldaler med barskog 
og blandingsskog strekker seg langt 
innover og fra gammelt av utgjør en
tradisjonell del av ulvens territorium.    

Skogland fant den samme dynamik-
ken overalt hvor rein og ulv delte land-
område, men hadde naturlig nok ingen 
mulighet til å undersøke norske forhold. 
Jeg tror imidlertid at ulvehyl i dagens 
avgrensete villreinfjell, enda så eksotisk 
det kan høres ut, vil komme til å skape 
betydelig hodebry for forvaltningen 
dersom arten skal få utvikle seg fritt.

 
  

tinget allerede har bestemt at reindrifts-
områdene nord for Sør-Trøndelag skal 
være fri for ulv. Men har ikke disse to 
urinnvånerne, ulv og rein, en evolusjonell 
utvikling som gjør dem tilpasset til å 
leve i sameksistens? Er det menneske-
nes grådighet, eller evig jag etter profitt, 
som gjør at vi helst ser en effektiv kon-
kurrent blir tatt av dage? 

Nå er det vel slik at de fleste bønder 
og reindriftseiere kan tolerere et viss an-
tall rovdyr, bare det ikke går på nærings-
grunnlaget løs. I landsmålestokk er nok 
ulven en predator med liten innvirkning 
på husdyrhold, dertil er de for få.  Lo-
kalt kan imidlertid ulven slå til ganske 
nådeløst. Ikke bare snu om på hele inn-
tektsgrunnlaget for en sauebonde, men 
også bidra til at hjortedyrproduksjonen 
går betydelig ned. Spesielt dersom man 
også har bjørn, jerv og gaupe i samme 
området.

Selv om den evolusjonelle utviklingen 
skulle borge for sameksistens der ingen 
av de naturlige artene går til grunne, er 
de historiske svingningene mellom bytte-
dyr og predatorer så store at det knapt 
kan kalles balanse. Forholdet moose/ulv 
på Isle Royale i Lake Superior, Michi-
gan, like ved den canadiske grensen, er 
et interessant studieobjekt i så måte. 

Når det gjelder våre egne villrein-
områder, finnes det ingen dokumenta-
sjon på hvordan tidligere ulvestammer 
og villrein har påvirket hverandre. Navn 
på mange fjelltopper og daler forteller 
imidlertid om fordums tider da ulven 
nok var en hyppig gjest i våre villrein-
fjell. Fra mitt eget område er det nok å 
nevne Vargevatn der Dyranosi troner 
opp i himmelsynet et stykke unna.

Hvis vi tror at villrein og ulv vil 
kunne leve i skjønn sameksistens i våre 
dager, glemmer vi en ting: Dagens vill-
reinbestander har for det meste fått av-
skåret sine muligheter for langtrekkende 
trekk mellom ulike årstidshabitater. 
Noen er til og med henvist til å leve året 
rundt i små fjellområder som bærer preg 
av å være typisk vinterhabitat eller hvor 
sommerhabitat utgjør et hovedelement. 
Under de endrete miljøforholdene har 
dyra vist en misunnelsesverdig tilpas-
ningsevne. Men dette har skjedd i en tid 
med moderne samfunnsutvikling uten 
tilstedeværelse av ulv!

Reinsdyra har uten tvil utviklet en 
overlevelsesstrategi i forhold til ulv.  
Villreinforsker og økolog, Terje Skog-
land, som viet sitt liv til sirkumpolar 
forskning, viser til at rein, som er et 

Tor Stæhli fra Melhus og Anders Reitan fra Frosta ble vitner til det første dokumenterte ul-
veangrepet i et norsk villreinområde i moderne tid. De satt med kikkert en knapp kilometer 
fra angrepsstedet i Tverrfjelldalen i Dalsbygda. Her hjelper de Jon Horten, rovviltkontakt 
i SNO og jaktoppsyn i Forollhogna, med å trekke dyret inn på elvegrusen, for obduksjon. 
Foto: Arne Nyaas

Et kraftig nakkebitt og et tilsvarende 
kraftig bitt i struperegionen, tok livet av 
villreinsimla. Etterpå fraktet ulven dyret fra 
fallplassen på myra, gjennom et stort kjerr 
og cirka 100 meter oppover bekken. Foto: 
Arne Nyaas
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Skjøt to simler med helmantlet ammunisjon

En mann i 40-årene bosatt i Sør-
Trøndelag må betale 12.000 kroner 
i bot og 5.000 kroner i saksomkost-
ninger etter villreinjakt i Foroll-
hogna i september 2009. Domfelte 
som hadde fellingsrett på ei simle, 
benyttet helmantlet ammunisjon 
- med gjennomskyting og skade-
skyting av nok ei simle som resul-
tat. 400 meter unna satt fjelloppsy-
net med god oversikt over det som 
skjedde, mens tre andre jegere be-
fant seg like i nærheten.
Sør-Trøndelag tingrett la følgende til 
grunn for sin domsavsigelse:

 ”Retten er sikker på at tiltalte avfyrte 
det første skudde mot ei liggende simle 
(dyr nr. 1). Skuddet traff simlen i bogen 
og dyret spratt opp. Dyret sprang noen 
meter, før det falt. Tiltalte gikk noen 
meter frem, dyret reiste seg og tiltalte 
avfyrte skudd nr. 2. 

Det ble også avfyrt et tredje skudd 
mot dyr nr. 1, mot dyrets hode. Tiltalte 
avfyrte også et skudd mot dyr nr. 2, mot 
dyrets hode. Dette dyret lå et lite stykke 
bak dyr nr. 1.

Retten er sikker på at dyr nr. 2, først 
ble truffet av skudd nr. 1. Retten legger 
til grunn at skudd nr. 1 gikk gjennom 
den første simlen og traff simlen som 
oppholdt seg bak den første, slik at også 
den ble felt.

Retten er sikker på at samtlige 4 
skudd ble avfyrt med helmantlet pro-
sjektil (ikke-ekspanderende prosjektil)”.

Fellende vitneforklaringer
I tillegg til forklaringen fra fjellopp-
synsmannen, mottok retten forklaringer 
fra to av jegerne som var like i nærheten 
da skuddene falt ved Storhø i Rennebu 
kommune. I tillegg ble det lagt frem 
bilder tatt av fjelloppsynet; bilder som 
viser tilnærmet samme størrelse både på 
inngangshull og utgangshull etter på-
skytingen med helmantlet kule. Bildene 
viste heller ikke spesielt store blod-
utredninger rundt utgangshullet. Ved 
bruk av ekspanderende prosjektil hadde 
dette vært tilfellet.

Lagmannsretten avviste anke
Domfelte anket både bevisbedømmelsen, 
lovanvendelsen under skyldspørsmålet, 
saksbehandlingen og straffeutmålingen 

til lagmannsretten. I anken nektet han 
for å ha brukt helmantlet kule ved det 
første skuddet, han hevdet videre at det 
var underslått bevis i saken - og han 
mente at bota på 12.000 kroner var alt 
for høy.

I den enstemmige beslutningen fra 
Frostating lagmannsrett om ikke å frem-
me anken, gis ikke domfelte medhold i
noen av ankepunktene. Lagmanns-
retten er også enig med tingretten i at en 
tidligere domfellelse fra oktober 2005 
for brudd på dyrevernloven, er et
skjerpende moment i straffeutmålingen.

Arne Nyaas
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Råd om turer på Svalbard
Tekst og foto: Tor Punsvik

Svalbard er vel verdt en reise eller 
flere og at isbjørnen kan være far-
lig vet de fleste. Men det er andre 
farer som stort sett tar menneske-
liv på Svalbard. Og mange av disse 
tapene av menneskeliv hadde vært 
unngått om turene hadde vært bedre 
planlagt og folk tok tilstrekkelig 
hensyn! Noen råd drister jeg meg 
til å gi og noen kan kanskje også 
nyttes i hjemlig natur. 

Svalbard er et fantastisk sted å reise til 
eller bo på for den som søker de helt 
spesielle naturopplevelsene. Men husk,  
den gjennomgående regel er ikke å takle 
vanskelige situasjoner, men å unngå å 
havne i dem!

Men som jeg sjøl har fått erfare kan 
turer her oppe vise seg å være langt mer 
krevende hva gjelder kompetanse og ut-
styr enn den norske fjellheimen byr på. 
Som naturvernrådgiver hos Sysselman-
nen i 3 år og privat, møtte jeg folk og 
miljøer som hadde disse ferdigheter inn 
under huden. 

Her følger en del råd og tips for de 
som har en drøm om å oppleve turer på 
Svalbard:

Turplanlegging
Det er spennende, nyttig og morsomt å 
foreta ”mental flyt” av turer som skal re-
aliseres; kanskje ikke så ulikt en alpinist 
som memorer ruta før de første stavtakene 
fra toppene. Ufattelig mye ergrelse og 
farlige situasjoner kan starte med hov-

mod, slarv og svikt i planlegging. Sjøl 
tilsynelatende små bagateller kan være 
tua som velter lasset. Slike tuer melder 
seg fort under de ekstreme forhold Ark-
tis kan by. 

Det vil uansett koste deg en del å 
reise og oppleve Svalbard, og er det en 
drøm du har ,så bør du realisere den – 
det vil du neppe angre på.

Rammene for ferdsel på Svalbard

Vårsolbukta ved innløpet til Van Mijen-
fjorden – et sant paradis!

Lovverket på Svalbard er forskjellig 
fra den vi er vant til på mange måter, 
og ulike forskrifter knyttet til svalbard-
miljøloven setter grenser for hva du kan 
tillate deg. Disse reglene vil kunne variere 
for tilreisende og fastboende, og fra om-
råde til område. 

Eksempelvis er det egne soner som 
tilreisende må holde seg innenfor når 
de skal ferdes med snøskuter, som er et 
sentralt framkomstmiddel i et landskap 
med lite veier. Regelverket og nødven-
dig kart med grenser vil du finne på Syssel-
mannens nettsider, og ta deg god tid til å 
studere de. For en del reisevirksomhet 
er det også påkrevet at det er innlevert 
reisenotifikasjon til Sysselmannen.

Kulturminner
Svalbard er full av kulturminner, som 
favner all menneskelig aktivitet fra tida 
etter at Willem Barentz oppdaget øy-
gruppa for mer en 400 år siden.

 De mange gamle fangststasjonene 
vitner også om en historisk tid, og står 
de åpne, kan de nyttes av fastboende til 
overnatting og er nødbuer for alle rei-
sende når særlige behov melder seg. 
Alle menneskelige spor fra tida før 1946 
er automatisk freda, og det vanker saf-
tige bøter til de som blir tatt i å tukle 
med disse. Om det aldri så mye opple-
ves som søppel, så skal det ligge i ro. 
Unntaket er kabler, og de mange garn-
restene som har drevet i land på strende-
ne, og som reinsdyra kan vikle seg inn 
i og som  ellers skjemmer landskapet. 
Det samme gjelder forresten også rester 
av døde dyr, men fellgevir av reinsdyr 
kan plukkes med som minner. Finner du 
ellers spennende rester av dyreliv, som 
døde isbjørner, hvalross eller hvaler, så 
er Sysselmannen takknemlig for å få inn 
melding.

Kort om artikkelforfatteren:
Etter tre år som naturvernrådgiver hos 
Sysselmannen på Svalbard 
(2007-2010), er Tor Punsvik tilbake i 
stillingen som viltforvalter hos 
Fylkesmannen i Vest-Agder.

Forholdene er ikke alltid som her
i Raufjorden på Nord Spitsbergen!

Mørketida byr på utfordringer, men her er 
det tidlig gløtt av sol ved Tempelfjorden i 
slutten av februar.

Spor av gammelt fangstmannsliv
i Discobukta på Edgeøya.
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godkjenningskrav. Uansett bør du som 
reisende sørge for å ha din egen ”back 
up” sjøl om du naturligvis følger reise-
ledernes valg når du er på tur med disse.

Men mange reiser også uorganisert, 
med eller uten fastboende. Ikke stol på 
at de du reiser med kan alt eller har med 
alt. Ikke bare gir det en dårlig mage- og 
teamfølelse å være totalt avhengig av 
andre, det kan også vise seg skjebne-
svangert når det kniper.

Klær og utstyr

Junior har erfart at gode opplevelser også 
dreier seg om klær!

Måter å ferdes på
Helikoptertrafikken på Svalbard er vik-
tig, men strengt regulert. Turistflyvning 
er forbudt, og de mange forskerne som 
skal rundt på øygruppa, bør være ute i 
veldig god tid for både å få tillatelser og 
reservert flytid.

 Her anbefales romslighet, for både 
værforhold og andre uforutsette hendel-
ser kan forsinke både utsettinger og inn-
hentinger. 

Sommerstid skjer mye av trafikken 
på sjøen, og ferdes en på egenhånd så 
husk at farvannene er svært ureine og 
sjøkartene kan være så som så. Vinters-
tid er det snøskuter veldig mange baserer 
sine turer på, og når midnattssola er til-
bake i slutten av april og temperaturen 
har heva seg er duka for mange spekta-
kulære opplevelser for både fastboende 
og tilreinsende. Dette er høydepunktet 
for turistnæringa, og vær forberedt på 
at det koster så det svir om hotellseng 
er mellomhvila. Mange har glede av tu-
rer til fots og på ski, men avstandene er 
store og forholdene spesielle så igjen er 
planlegging viktig.

Organisert eller uorganisert reise?
Reiselivsnæringa er en av de tre nøkkel-
virksomheter som svalbardsamfunnene 
baserer seg på, i tillegg til gruvedrift og 
forskning. Tilbudet er stort og variert, 
og den som søker på www.svalbard.net 
finner mye å velge i og bestilling av tje-
nester skjer gjerne også via nettet.

Reiselivsbedriftene har stort sett godt 
kvalifiserte guider, men Sysselmannen 
har i mange år etterlyst en godkjennings- 
eller sertifiseringsordning for guider for 
å sikre et minimum av kompetanse. 
Dessverre har ikke de sentrale myndig-
heter så langt fulgt opp dette ønsket om 

Været på Svalbard kan skifte fort, og 
når det først blåser opp, blir de blå gradene 
særdeles effektive og tøffe når det ikke 
er skjørtegraner eller hulrom til å skjerme 
seg. Bare det å feste teltbarduner kan 
være en prøvelse, og lett er det heller 
ikke å finne egna skavler for snøhuler i 
et avblåst landskap.

Vi følte oss fjellvante og trodde på 
friluftsklærne våre da vi ankom Sval-
bard, men fikk noen tøffe påminnelser 
de første vinterturene. Verken vi eller 
unga som frøs hadde det hyggelig da! 
Siden var det aldri en tur uten fora vind-
sekker, og god isolasjon på kropp, føtter 
og hender. 

Varmeelementer til å legge i skotøy 
og votter kan være gull verdt og tar lite 
plass. 

Sikring og samband
Forholdene kan endre seg raskt, og
situasjoner kan oppstå som gjør det på-
krevet å få omverdenens oppmerksom-
het. Mobildekningen er stort sett be-
grensa og ikke til å stole på. Satellitt- eller 
irridiumtelefon er kostbare å kjøpe, men 
kan leies, og er det sikreste kommu-
nikasjonsmiddelet på Svalbard. Noen 
institusjoner, som UNIS, NP og Syssel-
mannen som har sambandsradioer eller 
VHF-radio, og de kan brukes direkte 
mellom radioer når ikke hindringer står 
i veien, eller sendes via stasjoner når det 
ikke er fysiske hindringer som fjell,
eller til telefonnettet via stasjoner rundt 
om på Svalbard. Til å kommunisere innad 
i et skuterfølge kan det være lurt å ha 
walkie talkies i begge ender.

På lengre turer anbefales på det ster-

Klar for henting av Airlift, som håndterer 
det meste av helikoptertrafikken på
Svalbard. Tempelfjorden i bakgrunnen.

Det er alltid en fordel å være flere sammen 
på tur!
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keste å ha med en nødpeilesender, som 
er til hjelp om en alvorlig ulykke inn-
trer. Antenna reises, og når aktiverings-
knappen utløses går det signal opp til 
satellitter som videresender meldingen 
med en posisjon til en mottaksstasjon. 
Derfra meldes det videre til hovedred-
ningssentralen og til Sysselmannen som 
får melding om at en nødpeilesender er 
utløst. Og dette kan ta fra en halv til en 
og halv time. Så vurderer Sysselmannen 
om og hva slags redningsaksjon som 
skal iverksettes. Den her er veldig sikker 
og veldig bra! Sørg for å bruke regis-
trerte sendere, så du kan identifiseres 
ved bruk!

Ferdes du vinterstid på Svalbard, er 
skredsøkeren nesten som en kroppsdel å 
regne, og tren på bruken av den før turen 
tar til. Det er rene selskapsleken å grave 
ned og leite opp nedgravde søkere i sende-
modus. Sammenleggbare søkestaver er 
også en nødvendig del av utrustningen, 
og mange sverger også til skredsnorer 

som gjør det enklere å spore opp den 
som er tatt av ras. Det er gjerne andre i 
reisefølget som må ta ansvar om liv skal 
berges, for etter 15 minutter nedgravd i 
raset er det gjerne for seint. Går ferden 
over sjøis er ispigger også et must, og 
husk at de skal være lett tilgjengelige 
på kroppen. I et skuterfølge er det vik-
tig å fordele sikkerhetsutstyret slik at de 
gjenværende ikke er hjelpeløse om før-
stemann med utstyret kjører ut i ei råk 
eller tas av et skred. Det har også i nyere 
tid gått menneskeliv på den feilen!

Sløsj er kanskje noe du forbinder 
med isfylt drikke på varme sommer-
dager. Men det er også uttrykk for en 
situasjon som lett oppstår når et bety-
delig lag med snø på havis sørger for 
tilstrekkelig isolasjon til at snøen blir 
gjennom våt og vanskelig å passere med 
snøskuter. Kommer du til slike partier 
under kjøring er det bare å holde gassen 
inne og dreie mot tryggere forhold. Jeg 
slapp opp gassen og nølte ved en anled-
ning som førte til noen timers graving og 
forsinkelse. Sola skinte heldigvis den 
vårdagen, men det er ikke alltid slik!

Navigasjon og ferdsel
På Svalbard finner du ikke røde T`er på 
steiner langs stiene, eller skilt som for-
teller deg hvilke veivalg som kan gjøres 
eller farer som truer. Du må sjøl lese 
landskapet, og ikke minst vinterstid må 
du være kompetent til å vurdere når isen 
eller breen er farlig, eller når snøforhold 
og helningsgrader tilsier snøskredfare.

Grå havis er skummel, og skredfaren 
er særlig stor om det ligger issåle under 
snøen og temperturen endres. Vedvarende 

vind kan fokke snøen og lage vindhull 
du ikke registrerer i tide på din ferd. 

Familien vår hadde lite erfaring med 
bruk av GPS før vi kom til Svalbard, og 
ikke minst på turer med skuter og båt 
er en helt avhengig av dette nymotens 
instrumentet sjøl om kart og kompass 
alltid skal være back up i sekken.

Skodde og tåke er der før du aner det, 
og ikke minst på skuterturer opplevde vi 
ofte ”white out”, et fenomen som hin-
drer deg å se konturene i landskapet. Har 
en mulighet til å legge inn track logg for 
turen i forkant eller underveis så går det 
faktisk an å komme seg fram om sikten 
er håpløs. Vår aller siste skutertur i april 
i fjor ble en slik tur, og ikke en tur fami-
lien minnes som hyggelig. Det vil si det 
var en flott isfisketur der kona skinte om 
kapp med sola etter å ha landa en svær 
røye, men da skydekket tetta seg og vin-
den tok til skjønte vi at det var alvor på 
gang. En skuter med henger (sluffe) der 
unga satt, og en henger med alt utstyret 
på den andre skuteren. På kort tid for-
svant sikten, og kjøring foregikk strikt 
etter GPS. Jeg kan ikke huske en slik 
glede siden, som den jeg følte da vi var 
oppe av det trange og bratte passet i Far-
dalen og Longyearbreen flata ut.

Isbreer og is
To tredeler av Svalbard er isbre, så under 
lengre turer på øygruppa er sjansen for 
å ferdes på isbreer stor. Noen breer er 
aktive, og kan forskyve seg langt på 
kort tid. Det betyr masse oppsprekking 
og farlige strekk for ferdsel. Sjekk all-
tid ut hvilke ruter som anses farlige, og 
sørg for å holde tilstrekkelig avstand om 
ulykken skulle være ute så ikke hele følget 
går i sprekken.

Det kan være spennende å nærme seg 
brekanter med båt og kajakk, men det 
kan også være ekstremt farlig. Hold en 
avstand minst tre ganger høyden på bre-

På tide å varsle ankomst og alt vel i hytta i 
Agardhbukta.

Værforholdene kan skifte fort på Svalbard!

Under snødekket på Grønfjorden lurte sløsjen, og spadene måtte fram!



2011

93

7-8 timer før vi ankom. Sysselmannen ble 
varslet etter 5 timer som det skigående 
teamet hadde opplevd etter at bjørnen 
hadde funnet veien inn i matteltet deres 
og gjort seg en hyggelig opplevelse og 
blitt husvarm. Isbjørnen har en sinn-
syk god luktesans, så det er om å gjøre 
å holde mat godt innpakka og adskilt 
fra soveteltene. Begge teltgrupper bør 
sikres med snublebluss, fortrinnsvis av 
den sikre typen som forsvaret blant an-
net benytter. Her hadde bjørnen allerede 
fortært en del mat før turfølget startet 
med skremmemidler og varselskudd. 
Men guiden i følget var erfaren, og 
sjøl om bjørnen ved flere anledninger 
var innpå 10 meters hold ble den ikke 
skutt. Gruppa holdt seg tett til hveran-
dre og forflytta seg samla, og det var 
veldig smart for hadde de splitta opp 
kunne nok en dramatisk situasjon opp-
stått. Siden det var turistene som var 
de ”fremmede” her var det de som ble 
forflytta med helikopter et stykke unna, 
og det var også en fordel at vi slapp å 
bedøve franskmennene slik vi eller av 
og til måtte gjøre med problematiske 
isbjørner. 

Men mens folk flest tenker isbjørn 
som det farlige dyret på Svalbard var 
nok vi like bekymra for hva som kunne 

skje med hvalross.
Det har vært flere nesten ulykker med 

folk i gummibåter og kajakk, og om de 
er aldri så klumpete på land så padler du 
ikke fra de i vann. 

Når de dukker veit du heller ikke 
hvor de kommer opp. Bestanden av 
hvalross på Svalbard er i god vekst, og 
fra å ha hatt rene gutteklubber er blanda 
flokker med også kuer og kalver blitt 
mer vanlig. 

Forskerne tror denne sosiale gruppe-
endringen høyner aggresjonsnivået hos 
dyra og dermed faren for angrep. 

Realiserer drømmen om å oppleve 
denne delen av Norge. Det er ingen 
grunn til å føle angst om forberedelser 
og utstyr er i orden, og vis respekt og 
unngå farlige situasjoner! 

kanten, og det er lett å vurdere høyden 
disse har. Mye is i vannet tyder på stor 
breaktvitet, og dermed ennå større fare. 

Det kan også være fristende å krysse 
lengre strekk med sjøis, og den kan 
være lunefull og vanskelig å lese.

Farlige dyr
For veldig mange turister er den virke-
lige drømmen å kunne rapportere om 
isbjørnmøte ved hjemkomst, sjøl om det 
kun var en gul flekk på 3 kilometers hold. 
De aller fleste møter foregår i fredelig 
sameksistens, men det er all grunn til å 
ha respekt for den imponerende og ofte 
uforutsigbare Kongen av Arktis! Sval-
bard har det strengeste lovverket når det 
gjelder opptreden ved møte med isbjørn. 
Det er forbudt å oppsøke isbjørn slik at 
du kan endre bjørnens atferd og skape 
farlige situasjoner. Gjør du det kan 
følgene bli fatale for folk og bjørn, og 
saftige bøter og mer kan vente. De siste 
40 åra er nærmere 90 isbjørner drept på 
Svalbard, sjøl om arten har vært total-
fredet siden 1973. 5 mennesker har også 
satt livet til i møter med isbjørn i samme 
periode. Mange av disse situasjonene 
kunne vært unngått om folk oppførte 
seg riktig.

To hovedregler å ta er å være årvåken 
og unngå nærkontakt, og sørg for at 
møtet ikke oppleves behagelig og inter-
essant for bjørnen. Blir isbjørnen ”hus-
varm” er den langt verre å skremme vekk. 
Isbjørner kan være veldig nysgjerrige og 
oppsøkende, men kan også i despera-
sjon og sult oppsøke folk og bebyggelse. 
Unge utmagra hannbjørner er i klar 
overvekt blant de bjørnene som er drept 
i nødverge eller for å forebygge fare.

Med dårlige framtidsutsikter for is 
og klima er det fare for at flere isbjørner 
blir landfaste, sultne og farlige. En si-
tuasjon som kan illustrere utfordringer, 
og betydningen av erfaring og kom-
petanse. I april i fjor var jeg med i en 
redningsaksjon der 10 franskmenn var 
under kraftig stress av en isbjørn i en 

Nydelig, men utfordrende brekant på Svea-
breen.

Et fredelig møte med binne i Brennevins-
fjorden på Nordaustlandet.

Ikke undervurder svømmende hvalross, som her ved Kongsøya!
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Heibergheiane – Njardarheim Veidemark – Njardarheim

Kjært barn har mange navn
Tekst: Lars Arne Bay
Foto: Tone Jorunn Tveito

Ein 29 år gammal mann frå Kristia-
nia gjekk i land på kaien i Lysebotn 
ein sommardag i 1904, og i løpet 
av 20 – 25 år vart Thorvald Meyer 
Heiberg eigar av ein million dekar 
høgfjellsområde sør i Norge. Om-
rådet som ligg i tre fylke, Rogaland, 
Vest- og Aust-Agder, frå Forsand, 
Sirdal og Valle i sør til Hjelmeland 
og Bykle i nord, vart på folkemunne 
kalla Heibergheiane. 
Heiberg hadde planer om å utvikle næ-
ring knytta til forvalting, foredling og 
jakt på i første rekke villrein, men også 
ryper. Han bygde hytter, tilsette vakta-
rar og publiserte tilbodet i ei 44 siders 
salgsbrosjyre; ”Reindeer shootings in 
South Norway”. Målgruppa var den eu-
ropeiske overklassen. I kundelista finn 
vi kjende personer som:

• Carl Gustav Mannerheim (felt-
marskalk og seinare president i Finland)

• Robert Scott (finansminister i Eng-
land)

• Jørgen Castenschiold (hoffjeger-
mester og gift med søster til kong Haa-
kon VII)

• André Gide (fransk forfatter som 
fikk Nobels litteraturpris i 1947)

I tillegg finn vi nordmenn som gjor-
de seg bemerka i si samtid:

• Frantz Rosenberg (forfattar av mel-
lom anna ”Storviltjagt i Norge og Alas-
ka”)

• Nils og Thomas Fearnley (Thomas 
var mellom anna styremedlem av IOC 
i 25 år)

• Fritz Huitfeldt (ivrig skribent om 
tema som jakt og idrett, og kjend for 
Huitfeldtbindingen)

• Bernt Balchen (flypionér. Kryssa 
Atlanterhavet i 1927 og Sørpolen i 
1929)

Under krigen vart eiendommen 
overtatt av Quisling, som ga området 
navnet Njardarheim veidemark. Etter 
krigen vart Njardarheim overtatt som 
krigsbytte av staten. Stiftinga Njardar-
heim veidemark som Quisling hadde 
danna i 1943 vart ikkje funne rettsgyl-
dig, og eigedommen vart tilkjent staten 
etter landssvikanordninga og underlagt 

Erstatningsdirektoratet si forvalting.
I dag er det Statskog SF som forvaltar 

eigedommen til beste for jegrar og fot-
turistar.

Barfotjentene
I 2005 fekk eg i oppdrag å vera kjent-
mann og hjelpar til to jenter som skulle 
jakta rein i Njardarheim. NJFF og Stat-
skog var sponsor for desse jentene som 
skulle gå Norge på langs. Dei gjekk 
under navnet ”Barfotjentene”, og for-
talde om turopplevingane sine i ”Jakt 
& Fiske”. Eg møtte Tone Jorunn Tveito 
og Ingrid Vedder tidleg ein føremiddag 
i sørenden av Blåsjø. Målet var å jakta 
seg sørover forbi Skorpeskardet og Hyt-
tedalen og ned til Ytre Storvatnet, der 
eg hadde liggjande båt som skulle føra 
oss til Smalevasshytta før mørket fall 

på. Der venta John Arvid Ousdal med 
ferdig middag.

Kikkertane vart nytta flittig, og vi 
saumfor Skorpo, Storevassnuten, Sma-
levasseggi og Storkvelven med Simle-
eggene. Dette var områder som kjente 
storviltjegrar som Frantz Rosenberg 
hadde jakta i tidlegare. På desse turane 
var det som regel lokalkjende personar 
som Andres Bratteland frå Bykle eller
Ingebret Flørli frå Lysefjorden som 
følgde han. No hadde eg fått denne opp-
gåva i lag med John Arvid. Lokalkjende 
var vi nok, men turen var ikkje vellukka 
før vi fann dyr og fekk hjelpa ”Barfot-
jentene” fram til skotsjanse.

Om kvelden, etter ein god middag, 

Bilde 1: Kvar såg du dyra?
Bilde2: - Gratulerer, Ingrid!

1

2
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ei evne som går langt utanpå det van-
lege. John Arvid er ein av dei.

Dyra var observert, og vi hadde heile 
dagen på oss til å stilla innpå. Framryk-
kinga vart drøfta. Så lenge vi ikkje gjekk 
i berrljoset for dyra var det greit. Om lag 
midtveges var det slutt på dekninga. Vi 
hadde godt utsyn til hylla der bukkane 
beita. Men herifrå måtte ein nytta kløkt 
om ikkje dyra skulle bli vár oss. 

Eg vart liggande att på brotkanten, 
og skulle gi melding til Tone Jorunn, 
Ingrid og John Arvid dersom dyra flytta 
på seg. John Arvid leda an. Ein vid om-
veg om Søndagsvatnet og Auraskardet 
var nødvendig før dei gjekk mot vinden 
opp mot dyra. Men endå ein gong måtte 
dei trekka seg attende og nærma seg 

fekk vi høve til å bli bedre kjent med 
Tone Jorunn og Ingrid. Ein triveleg 
kveld med kveding, jakthistoriar og 
drøs. Og vi la planar for neste dag. 

Neste dag opprant med skiftande vér 
frå nordvest. Alt låg til rette for ein fin 
jaktdag. Ingrid og John Arvid skulle ta 
båten over mot Breiåknuten og Ljoså-
dalen, medan Tone Jorunn og eg skulle 
jakta oss nordover Smalevasseggi. Radio-
sambandet vart kontrollert, og vi gjekk 
kvar vår veg.

Vi var ikkje komne lenger enn opp 
i skaret rett nord for hytta då John Ar-
vid melde; ”Det står fire bukkar i Litle 
Auråhorten. Skal vi la dei gå eller???”

Snart sat vi nede ved Hyttevatnet. 
Alle hadde kikkertar av god kvalitet, 
men å finna dyra var ikkje lett, - endå vi 
visste dei var der. Eg veit knapt om noken 
som har ei slik evne som John Arvid til 
og finna dyr. Det handlar om skarpt syn, 
erfaring og kunnskap om kvar dyra plar 
beita. Men likevel er det noken som har 

lenger mot sør før dei kom på høveleg 
skothald. Ingrid hadde aldri skota noke 
større enn rype før, så ho skulle prøva 
først. Og om det baud seg ein sjanse så 
skulle Tone Jorunn prøva seg.

Ventetida var lang. Dyra gjekk i ro 
og beita, men Ingrid haldt skotet att. 
Eg hadde utsyn til det heile, og venta 
på smellen. Eine bukken kvelva før eg 
høyrde skotet. Dei tre gjenverande buk-
kane vart urolege og trekte ned på vest-
sida, ute av syne for meg. 

Kva hender no? Eg rekna med at 
John Arvid med si erfaring hadde inn-
prenta dei om og liggja i ro. Ein smell 
uroar ikkje mykje, og når ein bukk i 
følgjet ikkje kjem, så vil dei andre ofte 
attende for og sjå etter han.

Ein ny smell, - men no var ikkje dyra 
synlege for meg. 

”No har dei kvar sin bukk!” John 
Arvid si korte melding var nok. Eg tok 
sekken og rusla over til skotplassen.

Dagen var fullkommen. To fine buk-
kar til to blide simler. No var det tid til 
fotografering, og gjennomgang av heile 
forløpet. Tone Jorunn var imponert. 
John Arvid hadde lokka bukkane opp 
att. Og dette måtte sjølsagt rekonstru-
eras.

Etter ei kort innføring om korleis 
slaktinga burde utføras, overtok jentene. 
Dette hadde Tone Jorunn gjort før, det 
var lett å sjå.

Nok ein kveld med god mat, men no 
var ingrediensane reinshjarte med tilbe-
hør. Tone Jorunn var tydeleg nøgd med 
John Arvid som kjentmann. Kvelden 
vart avslutta med eit personleg stev som 
takk for ein innhaldsrik dag.

Etterskrift:
Njardarheim vil alltid vera knytta til 
personen Thorvald Heiberg. Han makta 
å kjøpa opp eit stort samanhengande 
areal, og han tilsette oppsynsmenn for å 
drifta eigedommen og sikra livsvilkåra 
for ein utryddingstrua villreinstamme. 
Og han var langt føre si tid i tilrette-
legging og økonomisk utnytting av hei-
ane.

Då Stortinget i 1957 vedtok at sta-
ten skulle eiga og forvalta området var 
målsettinga å sikra leveområdet til den 
sørlegaste villreinstamma i landet. Eller 
som det vart uttrykt i stortingsmeldinga: 
”-ta hand om villreinen på ein slik måte 
at eigedomen om det trengs kan bli eit 
reservat for villreinen i det store villrein-
området sør for Haukelivegen.”

Bilde 3: Fra venstre Lars Arne Bay, Tone 
Jorunn Tveito, John Arvid Ousdal og Ingrid 
Vedder.
Bilde 4: Tone Jorunn  hadde slakta før. Det 
var lett å sjå!

3
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Naar man fra Stavanger med dampbaat 
reiser indover Buknfjorden, kommer 
man tilslut ind i den lange tarm av en 
fjord, som kaldes Lysefjorden, en av 
de ensomste og vildeste av vore mange 
fjorde, og som dengang endnu var fri 
for al den styggedom, som ubønhørlig  
følger med industri og kraftverker. Der 
gik baat til Lyse inderst inde i fjorden 
bare en eller to gange om uken, saa jeg 
hadde skrevet til hotellet i Stavanger og 
bedt dem leie en liten motorbaat til mig. 

Da jeg saa tidlig om morgenen kom 
med natbaaten fra Bergen, spurte jeg 
hotelgutten, som var mødt frem, hvor 
motorbaaten var. Til min store forfær-
delse pegte han paa en stor fjordbaat 
med skorsten og to master, og sa at 
der ingen anden var at faa. Ja tiden var 
knap, og jeg maatte bite i det sure eple 
og ta den svære baaten, da leien trods alt 
var rimelig.

 Efter noen timers forløp naadde vi 
bunden av Lysefjorden, hvor der ligger 
en liten samling smaagaarde paa den av 
bræer og vand dannede moræne. Dette 
var Lysebotn. Fjeldvæggene gaar fra 
fjorden ret tilveirs en tre fire tusen fot 
høie, saa de kan ikke se meget til solen 
derinde. Huttetu for et sted at bo om 
vinteren! 

Her mødte jeg for første gang Inge-
bret, en lang, staut fjeldkar, som skulde 
følge mig i «heien» som det heter paa 
disse kanter. Jeg hadde ikke stor baga-
gen med mig, en liten kasse med den 
nødvendigste proviant, en rygsæk med 
ekstra klær og min rifle og ammunition, 
og dette blev lagt paa en liten fjordings-
hest, som Ingebret hadde med sig.

 Vort maal var Kleggedal, en vild, 
trang dal mellem to av de høieste top-
per paa disse kanter, Nordre og Søndre 
Kleggen, hvor Ingebret den sommer 
hadde sat op en liten steinhytte for dr. 
Heiberg. 

Kløvveien slynget sig til en begyn-

delse opover de stupbratte fjeldsider paa 
nordsiden av dalen, og paa sine steder 
var den saa styg, at det er rent utrolig, 
at en hest med kløv kunde komme frem. 
Kommen op i høiden svingte veien 
gjennem et trangt skar, og vi kom ut i 
mere aapent lænde hvor Lysebøndeme 
hadde sine utslaatter og støler. Et par 
elve, som var temmelig opsvulmet av 
regnet, maatte vas, og det bar videre 
indover, indtil vi efter en seks timers 
marsj kom frem, saa vi fik utsyn øst-
over og op imot søkket mellem N. og S. 
Kleggen. En siste drøi kleiv, og vi kom 
over bandet som stænger dalen og fik se 
et avlangt, svart lite vatn med høie nuter 
paa begge sider, og for eenden av vatnet 
en vierkledt græsbakke, hvor en bæk 
buldret nedover. Der laa hytten næsten 

usynlig mot den graa steinur opunder 
Nordre Kleggen.

Ingebret la noen store steiner paa 
tvers av stien, som gik langs vatnet, og 
dermed var hesten saagodtsom tjoret, og 
kunde ikke komme tilbygds igjen.

Hytten, som var panelt indvendig, 
var koselig og lun, hadde peis i sove-
rummet og kokeovn i kjøkkenet: Det er 
imidlertid feilen med slike steinhytter, 
at  fugtigheten gjerne slaar ind, og litt 
efter litt mugner alt inventar, og gulv og 
panel raatner tilslut, saa egentlig varige 
er de ikke.

Ingebret tok av kløven, mens jeg fik 
lagt paa peisen, og snart brændte det 
lystig og vi begyndte at føle os hjemme.

Kleggedalsheien er den sydvestligste 
av alle dr. Heibergs rensfelter, og skal 

På jakt i Heibergheiene
Unik jakthistorie skrevet av Frantz Rosenberg:

Denne jakthistorien fra Heiberg-
heiene er hentet fra boka ”Stor-
vildtjagt i Norge og Alaska” av 
Frantz Rosenberg, Gyldendal, 
1926.

Frantz Rosenberg (født 1883) - seiler og storviltjeger
Frantz Rosenberg var tremenning av Thorvald Heiberg. Også han vokste opp ved Karl 
Johans gate, men flyttet siden til Moss. Han har skrevet tre bøker om jakt og jaktreiser. 
Rosenberg var en ekte heiamann som kom igjen år etter år. På noen av turene hadde han 
familien med. Datteren hans var med på tur i 1938, og under krigen hadde han kona 
med. Denne turen fikk en heller brå slutt. Rosenberg ble alvorlig syk av tuberkulose. 
Gunnar Brokke måtte hentes, og med hest fikk de fraktet den syke ned til folk og doktor. 
Rosenberg hadde 14 jaktkort igjen da han ble syk, og Rosenberg ga jaktkortene til 
Torleiv Nesland. Men, han stilte strenge vilkår i samsvar med egen jaktfilosofi:
1. Han måtte prøveskyte jaktvåpenet sitt. 2. Han måtte ikke skyte inn i dyreflokken.
(Fortalt til Folke Nesland) 
Frantz Rosenberg har skrevet tre bøker om jakt: Storvildjagt i Britisk Østafrika (1916), 
Storvildjagt i Norge og Alaska (1926 - hvor denne jakthistorien i Heibergheiene er hentet 
fra) og Skytterliv. Skytterens abc (1952). I tillegg kommer en rekke artikler i blader og 
tidsskrifter. (Kilde: Årbok for Stavanger Turistforening 2004)

”Jakthytten i Grautheller med renshorn”. Foto fra boka ”Storvildjagt i Norge og Alaska”.
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Hist og her vider terrænet sig ut i 
større regulære dalfører med frodig 
vegetation langs dalbunden. Intet un-
der derfor, at Jærbuen saa gjerne vil ha 
tak i disse heiene til saueflokkene sine. 
Andre steder dannes store fjeldplataaer 
av blankskuret stein, hvor utallige store 
og smaa kampestein ligger strød utover, 
bragt dit en gang i tiden ved bræernes 
vandring. I de litt lavere liggende strøk 
træffer man vieren og kronglete fjeld-
bjerk, men derimot savner man dverg-
bjerken paa disse kanter. Her holder 
lirypen til i store mængder, mens skar-
ven tripper om oppe i steinurene høiere 
tilveirs, og den er altid god at ty til, naar 
det er smaat om dyrekjøtt. Den er oftest 
saa tam, at man kan skyte hodet av den 
med riflen.

 At her til sine tider færdes en mængde 
ren viser de optraakkede dyreveier, men 
dyrene er ikke lette at finde i dette ku-
perte lænde. Til gjengjæld blir nu stil-
lingen paa dem saameget desto lettere, 
naar de vel er fundet, og man behøver 
derfor sjelden at ta lange skud.

 Det var opholdsveir og vestavind. 
Efterat ha sittet og kiket rundt med kik-
kerten, drog vi opimot et dalføre, som 

løper i østlig retning og som Ingebret 
kaldte Graafolbakkerne. Det skulde 
være et temmelig sikkert sted for dyr. 
Nordøstover strakte sig den lange fjeldryg 
Skoro og bak os hævet sig selveste Ly-
sekammen med et virvar av smaa kvæ-
ver og vatn langs foten. «Dei visse ho-
lene» som Ingebret kaldte dem. Navnet 
hørtes lovende ut.

 Der var mange taalig friske spor at 
se, saa der hadde tydeligvis været dyr i 
trakten ganske nylig. Endelig opdaget 
vi to dyr borte i Graafoldbakkerne. Vi 
gjorde en rundtur for vindens skyld og 
kom frem og fik se, at det bare var en 
simle med kalv. Jeg stillet imidlertid i 
det gunstige lænde indpaa dem paa ca. 
10-15 meter og fik tat et par fotografier 
av dem før de strøk sin vei. Vi gik nu 
hele dagen uten at se liv. Først henimot 
kvelden, da vi paa hjemveien var naad 
næsten til Kleggedal, opdaget vi fire dyr 
i kanten av et lite vatn langt borte. Disse 

der være mange dyr, maa vinden ha staat 
paa SV. i noen tid. Søndenfor Klegge-
dalsheien gaar dyrene sjelden. Østover 
strækker heiene sig over Sirdal og like 
til Setesdal i et sammenhængende hele, 
og nordover helt til Haukeliveien, som 
renen neppe gaar over uten muligens 
om vinteren. Østenfor os hadde vi Lyse-
heien, hvor der laa noen engelskmænd, 
og mot nord grænset vi til Auredalen, 
hvor der ogsaa laa engelske jægere. Mot 
vest hadde vi bygdejægere fra Aardal.

 Tidlig næste morgen var Ingebret og 
jeg paa færde, og efter en bastant frokost 
forlot vi hytten og drog nordover gjennem 
et trangt skar og kom frem paa nordsi-
den av Nordre Kleggen, hvorfra vi fik 
utsigt over heiene nordover.

 Har man ikke tidligere set disse sør-
landsheiene, virker naturen fremmed 
og eiendommelig for os østlændinger. 
De er ikke synderlig høie, Lysekammen 
er for eks. bare 1326 meter over havet, 
men de er til gjengjæld vilde og forrev-
ne og fulde av dype «kvæver» og bratte 
dalsøk paa kryds og tvers, hvor sneen 
ofte ligger hele aaret. Mængder av vatn, 
store og smaa, oftest fulde av smeldfet 
fjeldørret, ligger spredt utover.

Fra venstre Helleik Bratteland, Frantz 
Rosenberg og Tarjei Bratteland ved garden 
Brotteli innerst i Bossvatn i Bykle. Foto 
utlånt av Knut Bratteland/Setesdals-
museet.
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min snadde opdaget jeg hodet paa to 
karer, som laa og glodde paa os oppe i 
fjeldet. Da de saa sig opdaget kom de 
ned til os. De bar begge Kragrifler og 
fortalte at de var fra Aardal. Den ene 
slog paa, at jeg nok var ute paa ulovlige 
jagtmarker, noe jeg selvfølgelig paa det 
bestemteste benegtet, da grænsen skulde 
gaa efter Skoraaen, som vi jo var paa 
østsiden av. Herunder kom et par karer 
til med kløvheste og en av dem viste sig 
at være eieren av Aardalsheien, og der 
blev en svare disput om grænsen.

 De bedyret sig paa, at dette nok 
skulde bli mig en kostbar jagt o.s.v., 
men drog tilslut videre østover og ind 
i mit  terræn.

Slike grænsetvister forekommer nes-
ten overalt i fjeldet, og det pudsige er at 
hvor der som her kan paavises en grei 
og naturlig grænse som et vasdrag, saa 
skal altid den ene part strække grænsen 
over denne og ind til et eller andet nær-
mere angit punkt, en stor stein, en varde 
eller lignende, som meget ofte ikke 
kan paavises eller om hvis beliggenhet 
der hersker den største uoverensstem-
melse. Disse Aardalsbuerne blev derfor 
en stadig kilde til ærgrelse, da de hvert 
aar jeg  laa i denne heien, ødela jagten 
for mig og for jægerne nordenfor Aure-
dalen. Tilslut lot dr. Heiberg to av sine 
heievogtere ligge i telt oppe paa Skoro i 
jagttiden forat passe paa dem, men dette 
var heller ikke heldig, da renen jo neppe 
skjelner mellom duften av Aardalsbuer 
og Hallinger.

 Vi anbragte nu kjøttet av de skutte 
dyr under vand med store steiner over 
til vi kunde faa sendt hesten efter det. 
Senere erfaring har vist mig, at man 
naar det er kjølig i luften helst skal mure 
kjøttet ned i en steinur eller, hvor det 
er mulig, lægge det i en bræ, da vatnet, 
især rindende vatn, tar al kraften ut av 
kjøttet. 

Dette var jo ikke saa daarlig en be-
gyndelse, og skjønt de to bukker ikke 
hadde særlig store horn, saa var det dog 
kjøtt for lange tider, og vi kunde for 
fremtiden lægge os efter de riktig store 
bukkene, som vi haabet maatte vise sig 
før eller senere.

 Der kom nu en periode med stygveir, 
regn og storm, og skjønt vi var ute hver 
dag og saa mange dyr, var der ingen 
storbukker blandt dem. Et par gange 
var jeg nu ogsaa særlig uheldig. Sent en 
kveld, da vi hadde gaat hele dagen efter 
en flok dyr, vi hadde skræmt, og mørket 
var begyndt at falde, stanset Ingebret 

pludselig og pekte op i fjeldet over os. 
Der gik en flok dyr, og sist kom en diger 
rusk av en buk med svære brune horn. 
Dyrene gik taalig rolig, men det var blit 
for mørkt til at vi kunde haape paa at 
finde dem igjen den kvelden, og vi maa-
tte la dem gaa, saa ærgerlig det end var.

 Stygveiret fortsatte og jagtlykken 
blev ikke bedre. En morgen vaaknet 
jeg ved voldsomme regnbyger, og stor-
men slet i bliktaket paa hytten. I et slikt 
veir burde man helst bli hjemme, da 
man gjør mere skade end gagn. Kom-
mer man indpaa dyr vil man i de fleste 
tilfælde skræmme eller veirsætte dem 
før man ser dem, og desuten har heien 
godt av at hvile ut litt en gang imellem, 
saa tæften av menneskesporene faar tid 
til at bli vasket væk. Men jeg var ung 
og altfor ivrig dengang og avsted maatte 
jeg.

 Vi tok til en forandring op østen-
for hytten gjennem en stor botn, Store 
Kvæven kaldet og som dannes av den 
nordligste del av Søndre Kleggen og 
hvor der efter Ingebrets sigen ofte plei-
et at være dyr. Vi saa imidlertid ingen 
og fortsatte derfor indover Kleggen og 
nedover mot den saakaldte Bjøndals-
heia, nærmere Lyse. Det var surt og 
koldt, gjennemvaate som vi alt var blit, 
og der findes vel neppe noe saa trøstes-
løst som dag efter dag at gaa efter ren i 
slikt veir og intet faa. Ut paa dagen tittet 
solen frem, og vi gjorde en kort rast for 
at faa en matbit og saa straks lysere paa 
tilværelsen.

 Det blev imidlertid en kort frist, 
for nu begyndte uveiret først for alvor 
og regnet gik over i sneslut. Mens vi 
gik nedigjennem et vildt juv med store 
steinurer paa begge sider fik vi pludse-
lig se et underlig dyr, mest lik en bjør-
neunge, som stavret avsted paa tre ben. 
Det var en jerv, og vi kunde se, den ene 
bakfoten var avkuttet. Antagelig hadde 
den været i en av sakserne til Heibergs 
heievogtere, og hadde bitt av sig foten 
for at komme løs, noe jerven sies at gjø-
re, naar den blir fanget slik. Holdet var 
ikke saa langt, men i det begyndende 
mørke præsterte jeg en bom, og skuddet 
satte fart i jerven. Næste skud kunde jeg 
ikke se slaa an bak dyret, og da jerven 
gjorde et voldsomt spræt iveiret er jeg 
temmelig sikker paa at kulen traf, men 
den fikk krøpet ind mellom noen steiner 
i uren like ved, og at faa den ut derfra 
var uraad.

Der er ikke lite jerv i disse heiene, og 
den gjør adskillig skade paa sauen, som 

dyrene skaffet os en lang ekstra marsj 
før vi kom nær nok til at se at de bare 
var simler og kalver.

 Næste morgen drog vi igjen avsted 
ved 8-tiden. Veiret var fremdeles fint og 
sigtbart og vi gik nordover langs Kleg-
gen til vi kom frem til en plads hvor vi 
hadde vidt utsyn nordover og vest i Nil-
sebuheien. Kikkerten kom frem og efter 
en stunds forløp fik jeg se en lys flek 
langt borte under Skoro nede ved et lite 
vatn. Det rørte paa sig, og snart kunde 
jeg ogsaa skjelne en liten flok dyr, hvor-
av noen var helt hvite, efterkommere 
av tamdyrene sandsynligvis. Ingebret 
mente der var ingen tid at spilde, da dy-
rene laa like i vor vestgrænse, og med 
vestenvinden som vi nu hadde kunde de 
let finde paa at dra over i Aardalsheien 
før vi fik tid til at komme indpaa. 

Vi la derfor ivei nordover det beste vi 
kunde, og det var en haard tørn at holde 
følge med den langbente Ingebret, for 
hvem motbakker ikke syntes at eksis-
tere. Over Graafolaaen bar det og op i 
Skoro og videre langs fjeldryggen. Her-
oppefra kunde vi se dyrene dypt under 
os. De laa paa en liten odde ute i vatnet 
som her dannet grænsen vor mot vest. 
Der var elleve dyr, hvorav to pene ung-
bukker. Gjennem en lang kløft kom vi 
os uset ned fra Skoro, og stillingen var 
da forholdsvis let, da der laa en liten 
høideryg mellem os og dyrene, som vi 
forsiktig krabbet opover, og da jeg kik-
ket over randen, var flokken bare 7o-8o 
meter fra os. Men varsimlen var paa 
post og fik øie paa mig der jeg laa med 
hodet over rabben. Jeg klemte derfor løs 
paa den likeste bukken, før simlen fik 
git alarm. Ved skuddet kom dyrene paa 
benene i en fart, og jeg ga den anden buk 
en kule, som desværre traf noe langt bak 
og gik tversigjennem bukken og ramte 
en simle som stod bak den. Næste skud 
dræpte bukken paa flekken, og i befip-
pelsen bommet jeg paa den skadeskutte 
simlen, som jeg maatte gi et skud til. 
Nu var imidlertid den først anskutte buk 
kommet paa benene og hadde karret sig 
ned til vandkanten og kastet sig uti, men 
en kule i nakken gjorde det av med den.

Jeg ærgret mig over min daarlige 
skytning og over den stakkars simlen, 
som det jo ikke hadde været meningen 
at skyte, men slikt er ikke altid godt at 
undgaa. Ingebret gik nu ivei med at flaa 
og lemme op dyrene, et arbeide som jeg 
aldrig har været videre begeistret over, 
men som Ingebret ekspederte med stor 
kyndighet og fart. Mens jeg sat og røkte 
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os. Ganske riktig, vi hadde ikke sittet 
der længe før en flok dyr kom over kam-
men av Klompen og tok veien nedover 
fjeldsiden mot det store lange vatn som 
ligger i bunden av bassinet.

Jeg talte fjorten dyr, og fire av dem 
var store bukker med langt hvitt rag un-
der halsen og lange feiede horn, en av 
dem en riktig kjæmpe. Dyrene gik rolig 
og stanset paa den anden side av vatnet 
ret over for os.

Det var sandelig ikke godt at vite, 
hvad man skulde gjøre for at komme 
dem paa skudhold. Rundt den søndre 
ende av vatnet - den korteste vei - turde 
vi ikke gaa, da vi hvis dyrene agtet sig 
sydover vilde veirsætte dem, og den an-
den vei rundt var temmelig lang, og det 
var umulig at vite hvad dyrene i mel-
lemtiden kunde finde paa. Det er altid 

en god regel paa rensjagt, og al anden 
jagt forøvrig, mindst mulig at tape dyre-
ne av syne under stillingen, da situatio-
nen stadig kan forandres. I ethvert fald 
maa man være taalmodig og ikke foreta 
noe overilet. Hverken Ingebret eller jeg 
hadde dengang større erfaring i rensjagt, 
ellers hadde historien vel faat en anden 
ende.

 I haab om at dyrene vilde gaa rolig 
en stund besluttet jeg, at vi skulde se at 
komme os rundt nordenden av vatnet 
saa fort som bare mulig, og vi la ivei 
det beste vi kunde. Imidlertid hadde vi 
ikke gjort regning paa alle de bugter og 
viker, som vi maatte omgaa og som for-

beiter i enkelte av dem om sommeren. 
Renskalvene og saarede dyr blir nok 
ogsaa ofte bytte for dette blodtørstige 
bæst. Heldigvis fanges der hvert aar 
flere jerv av Heibergs folk, og det er en 
ganske pen indtægtskilde for vedkom-
mende, da skudpræmien gaar op i flere 
tusen kroner ved tilskud fra fylket og fra 
saueeierne.

Det er dog uhyre sjelden, at man er 
saa heldig at faa se jerven, og mig har 
det kun hændt en gang til. Det var en 
vinter da jeg sammen med dr. Heiberg 
gjorde en skitur over disse heiene. Vi 
hadde overnattet paa fjeldgaarden Brat-
teli ved Botsvatnet i Bykle, og om mor-
genen gik vi op den vilde dal vest for 
Botsvatn paa vei til Gyvatn, en av Hei-
bergs jagthytter. Vi gik netop i zikzak op 
en brat bakke, da Heiberg, som var langt 
foran, huket sig ned og vinket til mig. 
Jeg tænkte merkelig nok øieblikkelig 
paa jerv, muligens fordi jeg tilfældigvis 
intet vaaben hadde med, og istedet for 
at gaa op til Heiberg stak jeg ret op paa 
en høide tilvenstre, og da jeg naadde 
toppen saa jeg ganske riktig en jerv rus-
lende paa fonnen langt under mig. Jeg 
satte utover og fik slik fart at jeg snart 
tok jerven igjen og forsøkte i forbifarten 
at gi den et ordentlig drag over ryggen 
med min tunge hickory fjeldstav, men 
den var mig for snar i vendingen og fik 
kastet sig undav.

 Ingebret og jeg hadde nu i flere dage 
ræket rundt i heien i alskens ruskveir 
og ingen dyr set. Saa var det en dag, da 
veiret var noenlunde og vi drog langs 
ryggen av Skoro og med passende mel-
lemrum sat ned og brukte kikkerten, 
ikke fordi vi ventet at se dyr, men noe 
skulde man jo gjøre for at faa tiden til at 
gaa. Vinden kom fra vest og jeg hadde 
en mistanke om at alle dyrene holdt til i 
østheiene, saa der kunde jo komme noe 
rækende til os. 

Henimot middag satte vi os ned paa 
et lunt sted, fik os litt mat mens vi ide-
lig speidet omkring i haab om at se noe, 
men uten resultat. Saa drog vi østover 
henimot delet mot Lyseheien. Her er 
terrænget formet som et stort bassin 
med flere vatn i bunden, og ret imot 
os hadde vi en fjeldknat kaldet Klom-
pen, og i nord den høie Svahellerhei 
med digre sva og fonner. Pludselig ly-
der to rifleskud inde fra Lyseheien. Det 
maatte være engelskmanden, som skjøt 
paa dyr, og jeg foreslog Ingebret, at vi 
skulde vente, hvor vi var, og se om ikke 
skuddene kunde drive noen dyr over til 

”Men det var nu en gjild buk, vi hadde faat 
da, og en pen avslutning paa sæsongen.” 
Foto ulånt av Setesdalsmuseet.
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sinket os temmelig meget, og herunder 
tapte vi dyrene helt avsyne. Jeg hadde 
bidt mig fast i en liten haug hvor dyrene 
skulde være og omsider kom vi temme-
lig forpustet frem bak denne haugen og 
med riflen klar, og med hjertet banken-
de av spænding krøp jeg forsiktig over 
haugen. Intet at se noe sted. Dyrene var 
som sunket i jorden. Tilfældigvis kom 
jeg saa til at kaste et blik over paa den 
anden side av vatnet, hvorfra vi netop 
var komne, og der gik sandelig hele 
flokken omtrent paa det sted vi hadde 
sittet og iagttat dem! De hadde simpelt-
hen svømmet tversover, og hadde vi 
ventet en fem-ti minutter til, saa hadde 
vi kunnet pillet ned de peneste bukkene, 
mens de gik iland. Ja det er ikke frit for 
at der vanket noen saftige uttryk. Mens 
vi nu sat og saa paa dem i kikkerten la 
jeg merke til en liten geschæftig simle 
som vimset omkring og øiensynlig vil 
de ha flokken med vestover, og tilslut fik 
den sin vilje og flokken drog efter den. 
Med et saa vi dyrene kaste sig rundt og 
komme tilbake med fuld fart og sætte 
paa vatnet saa spruten stod om dem. De 
var komne paa vore friske spor, og det 
er ganske fabelagtig hvor de reagerer 
overfor lugten av mennesker.

Over mot sydenden av vatnet kom 
de svømmende, de fire digre bukkene i 
midten, omringet av de mindre dyr. De 
ligger høit i vatnet, naar de svømmer, og 
fort gaar det. I sydenden av vatnet gik 
to av dyrene iland, mens resten gjorde 

helt om og svømmet tilbake igjen. Midt-
veis satte de saa kursen ret mot os, og 
nu saa det virkelig ut til, at jeg skulde 
faa komme til skud. Nei omforladelse, 
simlen, som fremdeles var i spidsen, 
svingte pludselig i ret vinkel nordover 
efter midten av vatnet akkurat som om 
den instinktmæssig følte at der truet fare 
fra vor kant, og der sat vi med lang næse 
igjen. Jeg kunde nok naadd dyrene med 
en kule, men loven sier jo: «Svømmen-
de elg, hjort og vildren maa ikke efter-
stræbes og dræpes.» Omtrent midt paa 
vatnet stak der ut en lang odde og der 
gik de iland. De stod en stund og rystet 
sig, og saa satte simlen opover fjeldet og 
vestover, og der sat vi slukøret igjen og 
saa tilslut silhuetterne av de digre hor-
nene forsvinde over himmelranden. I 
det svake haab om at dyrene ikke strøk 
saa langt gik vi rundt vatnet igjen og op 
paa en høide for at se efter, men fik bare 
se den ford .... engelskmanden, som 
sandsynligvis fra først av hadde skræmt 
dem, vandrende omkring i en blafrende 
gul Burberry regnfrak, som var synlig i 
milevis. Der var ikke andet at gjøre end 
at rusle hjem, og jeg trøstet mig med, at 
man lærer mere av de dyr, som undslip-
per en, end av de man faar skutt.

Næstsiste jagtdagen og endnu hadde 
vi ikke faat skudt en ordentlig storbuk! 
Vinden hadde gaat over paa nordvest og 
veiret var taalig pent. Nordlige vinde er 
igrunden de eneste godveirsvinde paa 
disse kanter, men staar de længe, drar 

alt, som findes av dyr, langt nordover, 
da der er intet som stanser dem paa sin 
vei før Haukeliveien. Vi tok op langs 
Skoro og var ikke komne langt indover 
før vi hørte skud og snart opdaget fire 
mand som ganske ugenert promenerte 
omkring i mit terræn. Paa vestsiden av 
Skoraaen saa vi tre til, saa det var nok 
Aardalsbuerne som var ute igjen. Vi sat-
te efter de fire paa vor side av grænsen, 
men skjønt vi hørte dem skyte igjen, fik 
vi ikke fat paa dem.

Da det var saa folksomt her nord 
satte vi kursen over mot grænsen til Ly-
seheien, hvor dene dannes av den vilde 
Fidjadal som under forskjellige navn 
gaar næsten helt ned fra Lyse til Aure-
dalen, forbi Lysebu turisthytte. Vi traf 
dalen, hvor den kniper sig sammen i det 
trange skar ”Fidjaholet”, og drog herfra 
østover. Efterhvert vier dalen sig litt ut 
til den gaar over i Kamsdalen mellom 
Fidjaknuden og Lysekammen og mun-
der ut i Kamsvatnet, et dypt svart fjell-
vatn som helt opfylder dalbunden, saa 
man enten maa ro med baat eller ta stien 
oppe i Fidjaknuden for at komme forbi.

Det gode veir vi hadde hat om mor-
genen var det snart blit slut med, og de 
siste par timer hadde det regnet trutt, 
saa vi var vaate og kjeie da vi nærmet 

”Kikkerten kom frem og efter en stunds 
forløp fik jeg se en lys flek langt borte under 
Skoro nede ved et lite vatn.” Foto fra 
boka ”Storvildjagt i Norge og Alaska”.
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os Kamsvatnet. Vi gik netop paa den 
flate myren hitenfor vatnet, da Ingebret 
pludselig sank i knæ med øinene opi-
mot ”Kamsbrækka”, en stupbrat bakke, 
som bryter de ellers næsten lodrette 
fjeldvægge paa vestre side av dalen. Jeg 
gjorde instinktivt som han, og da jeg fik 
se litt nøiere efter, saa jeg horntinderne 
paa en diger buk langt oppe i Brækka, 
og snart efter skjelnet jeg fire digre kul-
ter, som gik og beitet mellem de store 
steiner og spredte vier, som opfylder 
Brækka. Vi laa midt paa myren og had-
de bukkene ikke været saa optat av at 
beite, maatte de ha set os. Tomme for 
tomme seg vi til siden, og kom endelig 
bak en beskyttende knaus, saa jeg kun-
de faa frem kikkerten og riktig betragte 
dem. Det var rette slaget, smeldfete og 
late med lange brune horn og langt hvitt 
rag under halsen. En av dem, øiensynlig 
den største, var lysere paa leten end de 
andre og hadde noen lange merkværdig 
vredne horn uten mange takker. En an-
den av dem hadde en usædvanlig bred 
skovl eller ”brunvekje”. Dyrene gik 
ganske rolig og beitet, og av og til gik en 
av dem bort og stanget dovent i en vier 
eller kronglebjerk, antagelig for at gi de 
svære hornene den siste blankpuds. 

Men hvordan i alverden skulde jeg 
nu komme disse bukkene paa skud? 
Det var alt sent paa dagen og det vilde 
snart begynde at bli mørkt, saa at ven-
te til de muligens kom nedover lot sig 
neppe gjøre, og at stille op den bratte 
brækka uten større dækning og med en 
vrien ustø vind var heller ikke at tænke 
paa, og skulde jeg være saa uheldig at 
skræmme dem, kunde de uhindret flygte 
op brækka og vestover. Nei vi fik vente 
og se paa det litt først, og krøp derfor 
litt høiere op i brækka og slog os ned 
bak en  stein. Klokken var vel fem, da vi 
først fik se dyrene, og de ruslet frem og 
tilbake og trak sig litt efter litt nedover, 
men ikke noe som monnet. Tilslut la de 
sig ned, og jeg skjønte, at noe maatte 
gjøres, og spurte Ingebret om han trod-
de det gik an at komme op i fjeldet læn-
ger op i dalen og komme ned paa dyrene 
ovenfra. Ingebret mente det var uraad 
for en bykar, men han skulde forsøke 
det, og hvis det lykkedes, drive bukkene 
nedover til mig, saa jeg fik skudt. Inge-
bret drog da avgaarde, og jeg blev lig-
gende igjen og hutre og fryse, gjennem-
vaat som jeg var. For sikkerhets skyld 
kløv jeg ned paa myren igjen og tok en 
plads med god oversigt, hvis Ingebret 
skulde være heldig. Jeg ventet og ventet 

og blev stivere og stivere av kulde og 
væte. Endelig efter en god times forløp 
saa jeg Ingebret mot himmelranden høit 
over dyrene. Han fløitet i fingrene men 
de merket intet. Først da han hujet av 
alle kræfter kom de paa benene og stod 
en stund og glodde opover, - de tar det 
med ro latbukkene. Nei, nedover vilde 
de nu ikke, og forsøkte paa skraa at 
komme op Brækka forbi Ingebret, men 
han var ikke sen, og hoppende fra stein 
til stein kom han foran dem og sendt et 
par store steiner efter dem. Dette blev 
dem formeget, og rundt bar det og ut-
for, først sagte og forsiktig og saa med 
større og større fart indtil de passerte 
mig nedde paa myren som væddeløps-
hester. Da jeg skulde lægge riflen til 
kindet var jeg saa stiv og støl, at de var 
komne et godt stykke ut paa myren før 
jeg fik klemt løs paa den bukken med 
de rare vredne hornene, og den stupte 
og blev liggende. Nu blev jeg hidsig og 
slængte desværre skud paa skud efter de 
tre flygtende bukker, men det blev bare 
bommer. Et dyr skilte sig fra de andre 
og drog op i Fidjaknuden, mens de an-
dre stak op Kamsdalen.

Jeg har mangen gang i senere aar 
tænkt paa denne situation, og hvorledes 
jeg med litt mere koldblodighet og min-
dre kulde og væte burde hat mindst to 
av de bukkene, kanske tre. Men det var 
nu en gjild buk, vi hadde faat da, og en 
pen avslutning paa sæsongen. Ingebret 
kom ned til mig, og det var nok en hals-
brækkende klatring han hadde hat. Det 
var nu blit næsten helt mørkt, og Inge-
bret mente vi maatte bli over natten her, 
da veien over til Kleggedal var saa fuld 
av fæl ur og styggedom. Men jeg bandte 
paa jeg vilde i hus, saa vaat og forfros-
sen jeg var, og da saa veiret litt efter litt 
blev bedre og maanen skinte igjennem 
tilslut, kom vi endelig ut paa natten frem 
til stuen, vel fornøiet med dagsverket.
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”I hjartet av Norge”. Boka er skrevet 
av Egil Ulateig etter oppdrag fra 
Lesja kommune, og er en del av 
kommunens bygdebokserie. Utgitt 
i 2011.

Dette er ei praktbok rikt illustret på nes-
ten 400 sider, og handler om ”Fjellri-
ket Dalsida”, eller som forfatteren sjøl 
beskriver: ”Det er denne delen av det 
innlandske, norske fjellriket, mellom 
Snøhetta og Romsdalen, Oppdalsfjella 
og Gudbrandsdalen, vi skal gå på opp-
dagingsferd i gjennom denne boka. Det 
blir ei vandring gjennom natur og histo-
rie, om rikdomen i denne fjellheimen, og 
samstundes ei forteljing om menneska, 
som har ferdast her i tusener av år og 
lært seg å utnytte alle dei ressursaene 
som dei harde og gamle fjella inneheld. 
Menneska i fjelldalane hadde ikkje 
overlevd utan dei. Fjella har vore verda 
deira, ikkje berre rundt dei frå vogge 
til grav, men også inni dei. Det er dette 
samlivet vi skal utforske på ferda”.

Da boka ble presentert i januar i år, 
opplyste forfatteren at han - grovt reg-
net - hadde brukt ett år på å skrive boka.

- Men på ein måte kan du seie at eg 
har arbeidd med boka heile livet. Dalsida 
har eg vore ein del av sidan eg var liten, 
uttalte Ulateig til lokalavisa Vigga.

Boka har 23 kapitler, blant disse
”I reinen sine fotefar” og ”Det ukjende 
folket”, sistnevnte om samer og tam-
reindrift - og ikke minst, om funnet av 
fire steinsettinger ved Gryningen under 
Aursjøprosjektet for noen år siden. Den-
ne boka blir du garantert glad i!

AN

”Jegerprøven med Norges Jeger- 
og Fiskerforbund”. Utgitt i 2010 på 
eget forlag. Redaktør: Tore Larsson. 
Tekstforfatter: Ragnhild Buaas. 
Bilderedaktør: Åsgeir Størdal

I jaktåret 2010/2011 besto 12.000
personer jegerprøven. 20 prosent av disse 
var kvinner. I snitt har 11.300 bestått je-
gerprøven de siste årene. Markedet for  
NJFFs nye jegerprøvebok er med andre 
ord stort. Som mangeårig pedagog i 
grunnskolen, noen år med ansvar også 
for den teoretiske delen til jegerprøven, 
vil jeg rose NJFF for den nye jegerprø-
veboka. Dette er godt pedagogisk  hånd-
verk som gjør det enklere og garantert 
mer inspirerende for kommende jegere 
å ta jegerprøvekurset. NJFF presiserer 
at kapitlene i boka  er tilpasset til kurs-
kveldene. At NJFF i tillegg inviterer 
kandidatene til fordypning via www.
njff.no, er meget positivt. For kandidater 
som strever med lese- og skrivevansker, 
er den nye jegerprøveboka også tilgjen-
gelig som lydbok, via utlån fra Norsk 
lyd- og blindeskriftbibliotek.

Den nye jegerprøveboka er på  hele 
450 sider, men heldigvis, ikke tettpakket 
med informasjon. Stoffet er gjennomført 
pedagogisk tilrettelagt, med kontroll-
spørsmål, faktarammer og med henvis-
ninger til fordypningsstoff og enda flere 
oppgaver på www.njff.no. Boka bør også 
friste vel etablerte jegere med mange år 
på baken. Som jegerprøvekandidatene 
bør også vi greie å svare rett på nesten 
alle spørsmål som stilles. Gjør du det?

AN

”Til Dovrefjell faller”. Boka er 
skrevet av Jon Ø. Nestavoll og ut-
gitt på Snøhetta forlag AS i 2010. 
Bildene i boka er tatt av lesjingene 
Bjarne og Rune Fossøy (far og 
sønn).

”Gjennom et tidsspenn på cirka 50 år 
tett på fjellnaturen illustreres her dens 
gavmilde forutsetninger for glede gjennom 
jakten og fisket, men også dens egen 
dramatiske og ødeleggende kraft.

Boka er et biografisk materiale med 
en underliggende tematikk som illustrerer 
at vår lille andel av tid er en balanse-
gang mot det uavvendelige. Og det er 
vanskelig å skrive om livet uten å ha 
døden som referanse”, skriver forfatter 
Jon Ørstad Nestavoll i forordet. 

Boka er en beskrivelse av hans egne 
opplevelser og erfaringer med fjellnaturen, 
både i oppveksten og som voksen. Han 
vokste opp på fjellgarden Nestavoll i 
Drivdalen, men er i dag jurist bosatt på 
Lillehammer.

Nestavoll engasjerer leserne med sin 
intense og levende måte å skrive på, 
nesten ordknapp i formen. Mye dreier 
seg om spenningen knyttet til jakt og 
fiske. Like støtt står hans skildringer av 
naturen på Dovrefjell. Dette er ei bok 
for alle som er opptatt av natur og fri-
luftsliv, men det er også en personlig 
beretning om forfatterens opplevelser i 
naturen - opplevelser som han har delt 
med familien.

AN
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”Jeger i Svalbards villmark, Tommy 
Sandal – tradisjonell fangstmann i 
moderne tid” av Julie C. Knarvik 
og Sverre Chr. Jarild. Kagge for-
lag. Utgitt i 2010 .

Norge har en lang tradisjon i å fostre 
fangstfolk som overvintrer på Svalbard. 
Det er et nasjonalt mål å opprettholde 
denne tradisjonen, og de seinere åra har 
Tommy Sandal vært den fremste av dis-
se tradisjonsbærerne. En journalist og en 
fotograf fattet interesse for denne nøy-
somme unggutten som fangstet innerst 
i Wijdefjorden. Resultatet av flere besøk 
hos fangstmann Tommy på fangststasjo-
nen Austfjordneset har disse to gitt ut 
mellom to permer sist høst. Jeg har vært 
på stasjonen sjøl og kjenner til en viss 
grad Tommy og forholdene i denne del 
av verden. Derfor tør jeg si at boka gir 
et realistisk bilde av den verden Tommy 
har valgt å gjøre sitt levebrød av.

Boka har tre hovedfasetter som jeg 
leser den. For det første presenteres et 
svært krevende, fantastisk og fascine-
rende landskap, som ikke gir noe gratis. 
Den presenterer en særdeles dyktig fag-
mann som er perfeksjonist til finger-
spissene, og må være det for å lykkes i å 
gjøre fangst til et levebrød over år. Den 
siste, men mest fascinerende del av boka 
er de viktige tankene denne enstøingen 
fra Røldal formidler. I en verden hvor 
de fleste av oss går oss vill i materiell 
higen, stress og en enorm informasjons-
flom vi skal sile fra og beskytte oss mot 
framstår Tommy som svært reflektert og 
målrettet. Frihetstrangen til å gjøre egne 
valg, opplevelsen av samhørig med de 
utrolige naturelementene, og ydmykheten 
for de voldsomme naturkreftene han 
skal måle seg med.  Utallige møter har 
Tommy hatt med isbjørn, også i svar-
teste mørketid. De har endt uten fatale 

følger for noen. Ikke flaks, men resultat 
av kunnskap som anvendes og utvikles. 

Som den store veider han er, formid-
ler han i boka anvendt kunnskap om 
jakt- og fangstlivet. Alt som kan brukes 
nyttiggjøres, og produktene skal være 
førsteklasses. Og han er opptatt av sin 
rolle i dette spillet: ”På den ene siden 
tar jeg livet av dyr, og på den andre si-
den vil jeg beskytte dem.” ”Vi har rett 
til å drepe for å leve sjøl.” ”Vi skal ikke 
romantisere naturen. Den vil alltid være 
rå og brutal. Det er vi som har lullet oss 
inn i en forestilling om at alle skal være 
venner og leve evig.” ”Man blir jo litt sur 
på bjørnen noen ganger når den ødeleg-
ger fellene, men sånn er livet.” ”Jo mer 
spartansk det er, desto mer harmonisk 
er det, synes nå jeg.” ”Alt blir så flatt i 
sivilisasjonen når alt er så tilgjengelig.” 
”I naturen spiser vi hverandre. Egentlig 
kan vi si det så kort.” ”Livskvalitet er 
livet for meg, og penger betyr ikke nød-
vendigvis livskvalitet.” Tommy er den 

praktiske ikke-akademiske naturverner!
Boka er ingen invitt til å prøve ut det 

livet Tommy lever, for de er ytterst få 
som har de ferdigheter og personlige 
egenskaper som skal til for å lykkes. 
Men boka gir med sine flotte fotos og 
tekst en god innføring i en utrolig natur 
og et enestående dyreliv, og mange re-
fleksjoner om livets mening og innhold 
som vi kan speile våre siviliserte liv i 
og forhåpentligvis bli visere av. Boka 
anbefales på det varmeste!

Tor Punsvik
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Peik Bendixen
14.12.1935 - 28.02.2011

 
Det kom ein telefon her om dagen frå ein 
god ven den tida eg var aktiv innan vill-
reinforvaltninga. Etter litt prat om laust 
og fast, seier han. Har du høyrt at Peik 
er død? Det vart stille ei heil stund...  
Mange tankar og minne strøymde på. 
Det var vanskeleg å forstå at Peik var 
borte.

Han var ein av dei første eg fekk god 
kontakt med i DVF. Etter kvart vaks det 
fram eit venskap som varde så lenge eg 
var med i forvaltninga, på ulike plan, og 
også seinare. Han var alltid så sprudlande 
og glad, hadde eit varmt smil, og ein 
god kommentar i dei fleste høve.

Peik var ein av dei som sjeldan såg 
problem og vanskar, men heller utfor-
dringar som det måtte finnast ei løysing 
på. Ofte kom me fram til noko fornuftig 
i lag. Det kunne vera vanskar mellom 
lokal og overordna forvaltning. For oss 
som representerte grasrota, var det godt 
å ha ein mann i Trondheim som me kunne 
snakka med, og som hadde evna til å sjå 
sakene frå vår synsstad. 

Peik var også ein god ”døropnar” for 
oss, anten det gjaldt å diskutera fellings-
kvotar, regelverk, økonomi eller berre 
ein godprat når me følte for det. 

Peik var ein god medspelar og støtte-
spelar når det gjaldt bladet VILL-
REINEN. Han såg snart at eit slikt blad, 

Til minne om
Peik Bendixen

Vel nede ved Bratthøvollen igjen, etter 
vellykket villreinjakt i Forollhogna i 1990. 
Foto: Arne Nyaas

som kunne ta opp saker på eit uformelt 
grunnlag, kunne vera til nytte for alle 
oss som på ulike plan arbeidde for vill-
reinen sitt beste. Sjølv om bladet er eit 
ektefødd barn til Villreinrådet og Jon J. 
Meli, var det godt å ha ein medspelar i 
DN, og utan hans hjelp og støtte, er det 
tvilsamt om bladet hadde overlevd. 

Det vart sjeldnare kontakt mellom 
Peik og meg dei seinare åra. Det var 
stort sett eit par brev kring joletider,
eller han stakk innom på veg til sumar-
staden ved Oslofjorden. Det var oftast 
i morelltida han kom her, og han var 
svært interessert i moreller, smaka på, og 
dyrka nye sortar. 

Dei seinare åra var han mykje i Thai-
land, og han gjekk lett inn i det thailand-
ske miljøet. Ein smilande og utadvendt 
kar som lett kom i kontakt med alle. 

Levande interesse for jakt og frilufts-
liv førde han mange stader. Sjølv fekk 
eg vera saman med han på jakt hjå 
Anders Kiær. Ein minnerik tur, men 
med eit heller magert utbytte av kjøt. 

Det som vil sitja lengst i minnet om 
Peik, er hans alltid venlege vesen og 
hans evne til å lytta og å hjelpa der det 
trongst.

Han spreidde smil og glede kring seg 
kvar han kom.

 
Fred over minnet ditt, Peik.  
 

Jon Dale

Til minne om
Kåre Fekjan

Kåre Fekjan (i midten) i samtale med Olav 
H. Opedal og Ola L. Sukka (t. h.) under 
Villreinrådets landsmøte på Hjerkinn i juni 
2009. Foto: Arne Nyaas

Kåre Fekjan
22.06.1945 - 30.03.2011

Kåre Fekjan har gått bort, 65 år gammel. 
Kåre var en fjellets mann, og sær-

lig villreinstammen på Blefjell sto hans 
hjerte nær. Etter mange år som oppyns-
mann i området, kjente han Blefjell tro-
lig bedre enn noen annen. Han hadde 
store kunnskaper om grådyra; erfaringer 
som han mer enn gjerne delte med oss 
andre.

Kåre var sterkt interessert i vilt og 
viltforvaltning. På slutten av 1980-
tallet ble han valgt inn i Blefjell villrein-
nemnd som representant for Kongsberg 
kommune. Etter hvert ble Kåre valgt til 
leder av nemnda, en oppgave han skjøttet 
på beste måte i flere perioder. 

I 2008 ble Blefjell villreinnemnd slått 
sammen med nemnda for Brattefjell-
Vindeggen og Norefjell-Reinsjøfjell. 
Da den første  leder skulle velges i den 
nye nemnda, falt valget på Kåre. Han 

satt i lederstolen fram til sin død.
Kåre deltok på mange årsmøter i 

Villreinrådet i Norge, og han hadde stor 
kontaktflate innen villreinforvaltningen.

Grunneierne i de tre villreinområdene 
vil med dette få takke Kåre for den 
innsatsen han gjorde for villreinen og 
villreinforvaltningen. Vi lyser fred over 
Kåres minne.

Skal hilse fra fjellet, jeg kommer 
med bud;

det lyste så herlig der inne,
på floene vogga myrduna brud,

mens vindene lekte så linne.
Tekst: Jon Østeng Hov

På vegne av Blefjell villreinutvalg
Jørn Howlid

Tidl. sekr. i Blefjell villreinnemd
Halvor G. Garås

, 


