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I løpet av vinteren har jeg tilbrakt mange timer i lufta på oppdrag for villreinutvalget i Forollhogna og 
for Rendal Renselskap. Reinen fotograferes fra åpent vindu i småflyet, men dette bildet av Sølnkletten 
og Rondane-massivet ble knipset på enkleste måte. Norge er et vakkert land!
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Redaktør

Det er ingen enkel jobb å være redaktør for årboka Villreinen, men arbeidet er uansett 
givende. Årets utgave er den åttende som jeg har det redaksjonelle ansvaret for. Den 
store endringen kom med 2009-utgaven. Da overtok jeg ansvaret også for sats og 
layout. Villreinrådet bevilget midler slik at jeg kunne kjøpe et avansert ombrekkings-
program. Det ble mye prøving og feiling i starten, men etter som årene går, "setter 
teknikken seg i fingerspissene".  Denne investeringen gjør at Villreinrådet sparer 
mellom 30 og 40.000 kroner på hver utgivelse. Den store fordelen med å gjøre alt 
sjøl, er direktekontakten med bidragsyterne. Så snart en sak er på plass med tekst, 
bilder og figurer, sender jeg ei pdf-fil til sjekk. Når "produktet" kommer på trykk 
er det enklere å oppdage feil som en sjøl gjør. Tilbakmeldingene fra bidragsyterne 
kommer (som regel) raskt, jeg retter opp og sender tilbake på nytt. Sånn  holder vi 
på til alle feil (som oppdages) er rettet og alle  endringer/tilføyelser/strykninger er 
gjort. Dette er et arbeidskrevende opplegg, men samtidig en garanti for at det som 
kommer på trykk i årboka, er nøye vurdert og sjekket av både bidragsyterne og 
undertegnede. Vi greier likevel ikke å levere et produkt helt uten feil, men vi strekker 
oss svært langt for våre lesere. Villreinen er et seriøst produkt med lang levetid. 
Derfor er vi nødt til "å stå på"!

På side 108 og 109 redegjøres det for arbeidet med ny nettside for Villreinrådet og  
årboka Villreinen. Rådet, som med unntak av det årlige bidraget fra DN til utgivelse 
av årboka, samt kontingenten fra villreinutvalg og villreinnemnder, ellers må skaffe 
alle inntektene sjøl,  er helt avhengig av å kunne tilby annonseplass også på nettet. 
Siden årsmøtet på Honne i fjor har saken vært diskutert med samarbeidsparteren 
Norsk Villreinsenter. For NVS er det ikke aktuelt å åpne for annonsering på www.
villrein.no. Partene har derfor blitt enige om å satse på en felles inngangsportal som 
får to valg i tillegg til det opplevelsesmessige i form av videoer og bilder; enten 
www.villrein.no eller www.villreinen.no. Den som velger sistnevne, vil fra høsten 
av komme rett inn på den nye nettsida til Villreinrådet. Velger du den andre "døra", 
kommer du inn på nettsida til Norsk Villreinsenter. Mottoet for fellessatsingen i 
2008 var "alt om villrein på én adresse". Med felles "inngangsport" kan brukerne 
også i framtida være sikre på at alt relevant stoff og alle opplysninger om grådyra, 
fra forskning til forvaltning og jakt, finnes samlet på én nettadresse. Og husk:
Fellesportalen blir så god opplevelsesmessig, at du bare må innom! Derfra er "nye" 
www.villreinen.no ett tasteklikk unna!
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Med hilsen
Leder i Villreinrådet i Norge

Utfordringer i villreinforvaltningen

Villreinrådet er et fellesorgan for alle 
som driver forvaltning på lokalplanet - 
villreinutvalg og villreinnemnder. Vill-
reinrådet ser at de lokale forvalterne 
har et sterkt engasjement i forhold til 
villreinen. Et slikt sterkt, lokalt engasje-
ment er av avgjørende betydning for at 
man skal lykkes i villreinforvaltningen i 
framtida. Lokalt engasjement er avhen-
gig av at de lokale forvalterne har tillit 
fra sentrale myndigheter og at forvalt-
ningsoppgavene beholdes lokalt.

Villreinrådet arbeider for at den lokale 
forvaltning skal beholdes lokalt - det er 
en viktig oppgave å være talerør for alle 
våre villreinområder i slike spørsmål. 
Villreinrådet ser i tillegg at mye av det 
lokale forvaltningsarbeidet i villreinut-
valg og villreinlag er basert på en enorm 
dugnadsinnsats.

Økonomien i villreinnemndene har 
fått et løft i de senere år, og må kunne 
karakteriseres som god i de fleste nemn-
dene i dag, mens villreinutvalgene på 
ingen måte har en tilsvarende god øko-
nomi. I de fleste villreinutvalgene er ar-
beidet basert på ulønnet dugnadsinnsats.

Hvorfor er det slik at noe av det vik-
tigste forvaltningsarbeidet som skjer 
rundt i villreinområdene, skal være av-
hengig av et uvanlig sterkt engasjement 
og vilje til å utføre en mengde gratis 
arbeid?

Jeg synes det er viktig å sette fokus 
på dette punktet i dagens villreinforvalt-
ning, og jeg gjør det for å søke å gjøre 
noe med problemet før det lokale en-
gasjementet daler eller forsvinner helt, 
fordi ingen orker å legge ned så mye 
gratis arbeidstid. Hverdagen er for de 
fleste hektisk med arbeid, barn som skal 
følges opp med skole- og fritidsaktivi-

Et sterkt, lokalt engasjement er av avgjø-
rende betydning for om man lykkes i vill-
reinforvaltningen, også i framtida. Øystein 
Landsgård  (nummer to fra venstre), leder 
i Villreinrådet, inviterer nå DN til samtaler 
for å diskutere  de økonomiske betingelsene, 
slik at forvaltningsarbeidet lokalt sikres. 
Foto: Arne Nyaas

teter. Folk forventer også at man skal 
kunne «leve litt», også, pleie sosiale 
kontakter og dyrke noen interesser. Det 
blir lite tid til stort engasjement i en for-
ening eller lag selv om formålet er aldri 
så godt.

Vi har til nå funnet engasjerte- og 
dyktige mennesker rundt i villreinom-
rådene som har vært villige til å legge 
ned en stor arbeidsinnsats innen lokal 
forvaltning uten å få annet igjen enn evt. 
ros fra andre innen forvaltningsarbeidet 
lokalt.

Økonomien i de ulike villreinområ-
dene rundt om er sikkert ikke helt lik, og 
kanskje heller ikke like presset. Noen 
av områdene som kommer inn under 
«Overvåkingsprogrammet», får betydelig 
hjelp til enkelte av forvaltningsoppga-
vene, men for de områdene som faller 
utenfor dette programmet, må villrein-
utvalgene selv stå for- og bekoste tellinger, 
oppsyn, rapportering og andre oppgaver. 
Det gis et lite tilskudd til oppsyn, ellers 
må forvaltningsarbeidet baseres på til-
bakeføring av fellingsavgifter og avgift 
på jaktkort. Med mange oppgaver, liten 
tilbakeføring fra fellingsavgifter på 
grunn av lav felling, blir det ikke midler til 
å lønne de viktige forvalterne på «gras-
rotplanet».

De lokale forvalterne i villreinutval-
gene gjør, etter min mening, den viktigste 
jobben innen villreinforvaltningen i 
dag. Er det ikke da på tide at det settes 
fokus på de betingelser den lokale for-
valtningen arbeider under?

Kan den offentlige forvaltning gjen-
nom villreinnemndene, med DN som 
overordnet myndighet, og den lokale 
forvaltning gjennom villreinutvalgene, 
møtes i en dialog for å se på betingelsene 

for dagens lokale forvaltningsarbeid? 
Kan det tenkes modeller for finansiering 
som gjør at vi kan beholde et sterkt, lo-
kalt engasjement - et engasjement som 
jeg tror man er helt avhengig av om man 
skal lykkes med en god villreinforvalt-
ning i framtida!

Jeg tror det vil trenges incitament i 
form av økonomiske tilskuddsordninger, 
om det lokale engasjementet skal kunne 
opprettholdes.

Jeg vil utfordre offentlige myndigheter, 
spesielt DN, til å «ta denne ballen» og 
møte, i første omgang Villreinrådet, for 
å starte en dialog om betingelsene for 
det lokale arbeidet innen Villrein-
forvaltningen i dag.

Villreinrådet ønsker alle villreinvenner 
og forvaltere et godt år med fokus på 
villreinens behov og krav til areal og 
leveområder, og med et nytt fokus på 
betingelsene for det lokale forvaltnings-
arbeidet.
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Kunsten å være kalv...

Av Olav Strand, Norsk institutt for 
naturforskning (NINA)

Det er en kunst å være en skikkelig rein-
skalv av den ville typen.  I løpet av et 
år skal et ungt og uprøvd vesen utvikle 
seg til å bli en fullbefaren fjellfant av 
edleste slag. Men før eventyret kan ta til 
må en først bli født. 

Å bli født er en av livets mange og 
trange prøvelser uten muligheter for 
å snu i tide. Fra en trygg og varm til-
værelse i mors liv kan overgangen til 
ei snøfonn og kald sno bare beskrives 
som dramatisk. Plaskende bløt, og med 
hivende lunger skal nytt liv prøves mot 
miljøet som råder i dagens villreinfjell. 
En unik kombinasjon av gener og med-
født ballast fra mor skal nå opp til livets 
egen eksamen. Kanskje er det et individ 
som blir en suksess; ei dyktig simle som 
etterlater seg nye og veltilpassa kalver, 

eller en stor og effektiv grabukk? Al-
ternativt; at genetisk ballast, medfødt 
matpakke eller mors egenskaper ikke er 
så gode, og at det nyfødte livet går til 
grunne uten å etterlate seg et genetisk 
spor i den framtidige villreinstammen. 

Kalvene blir født med brunt kropps-
fett som er ekstra energiholdig. Meng-
den brunt kroppsfett bestemmes i stor 
grad av simlenes kroppslige kondisjon. 
Stor simle gir stor, feit og varm kalv. 
Når en er nyfødt og blaut i fjellet gjel-
der det å bli fort tørr. Varme dager og 
fett på skrotten betyr derfor en god start 
på livet. Morsegenskapene og starten på 
livet har vist seg å være viktige også sei-
nere i livsløpet. Undersøkelser som er 
gjort på tamrein i Norge og på caribou 
i Alaska viser at om en har ei svak mor, 
så blir en ikke bare født liten, men slike 
kalver vil heller ikke klare å kompen-
sere for en dårlig start og forblir små og 
relativt svake gjennom hele livet.

Den som er født over tregrensa tåler 
en trøkk, og normalt går det ikke mer 
enn en time etter fødsel før kalvene er 
på beina og i full gang med sin første 
egenhendige livsoppgave; det skal drik-
kes mjølk, feit mjølk og helst i store 
mengder. Først på skjelvende, stive 
og alt for lange bein. Seinere med stor 
selvfølgelighet og en lykkelig snurrende 
halestubb. Kunsten med tjuvpatting ut-
vikles også til stor eleganse. Etter slike 
karstykker skal det soves; først så nært 
mor som mulig, seinere likeså gjerne i 
en dunge sammen med andre kalver.

Etter noen få, og utforskende dager, 
er det andre aktiviteter og nye prøvelser 
på programmet. Det skal lekes. Hva er 
vel en mer naturlig leke enn egne bein? 
Er du rein, ja da er du bygd for å bevege 

”Å bli født er en av livets mange og trange 
prøvelser, uten muligheter til å snu i tide”. 
Foto: A. Nyaas
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Kalvedansen kan enkelte ganger smitte 
over på elder dyr som også kaster seg 
med i leken, men elegante er de ikke- 
gamlingene. 

 Det er særlig to parasitter som pla-
ger reinen om sommeren. Hudbrems 
og svelgbrems. Aktiviteten til disse in-
sektene bestemmes av temperatur og 
vind. Lite vind og temperaturer over 15 
°C gir svært aktive innsekter som leg-
ger egg og som utvikler seg til en larve 
som sitter fast enten i svelget eller under 
skinnet på ryggen hos rein. Enkelte dyr 
kan være sterkt angrepet og vi har regis-
trert mer enn 250 hudbrems hos 1 1/2 år 
gamle dyr på Hardangervidda. Larvene 
utvikles i løpet av et knapt år til en be-
tydelig kokong som sprekker opp når 
det nye insektet klekkes neste sommer. 
Næring til denne utviklingen hentes fra 
reinens kroppsvev. Det hører med til 
historien at slike larver er regna som 
en delikatesse blant urfolk, næringsrikt 
knask som utnyttes i stor grad.

Sommeren går fort og i august starter 
jakta. I denne perioden er det lett å se 
at kalvene ennå ikke har utvikla et full-
stendig atferdsregister. Kalver som blir 
gående alene er ofte lite sky og svært 

naive også ovenfor mennesker. Helt fer-
dige som villrein er de ikke ennå.  Jakta 
innebærer en betydelig forstyrrelse og 
inngripen i den sosiale strukturen i flok-
kene. I gjennomsnitt høster vi ca 25% 
av villreinstammene årlig. I og med at 
den naturlige dødeligheten er liten er 
en så stor høstingsrate nødvendig for 
å holde bestandene ved de vedtatte be-
standsmåla. På 1960 og 1980 tallet var 
det sterk vekst i flere villreinstammer. 
En direkte følge av de store bestandene 
var nedslitte vinterbeiter, reduserte slak-
tevekter og økt dødelighet. Etter at en 
planmessig har redusert tettheten i disse 
bestandene har kondisjonsmål og bei-
tekvalitet økt. Likeså overlevelsen hos 
kalver. 

For 100 år siden ble det knapt født 
villrein i Norge. Overdreven og til dels 
uregulert jakt hadde satt sine spor, og 
villreinen var i en periode nesten ut-
ryddet. I vårt århundre har planmessig 
forvaltning gitt oss livskraftige villrein-
stammer i de fleste sør Norske fjellom-
råder. 

Når jakta er over senker roen seg 
over fjellet, fjellet tømmes for folk og 
reinen får pånytt tid til å være det den er 

deg! Bevegelse er reinens forsvar mot 
farer og dens beste mulighet for å finne 
nok og riktig mat gjennom året. Ved fød-
sel er beina alt for lange og uregjerlige. 
En reinkalv er til å begynne med høyere 
enn han er lang, ikke rart det svaier! De 
to første ukene jumper kalvene bak mor 
etter beste evne, krokrygga og seine. 
Men når de etter et par ukers tid får taket 
på trav er det slutt med å henge bakerst. 
Nå er rollene bytta om, nå er det bekym-
ra simler som småløper bak fartsgale 
småkarer som fyker rundt på fantastiske 
bein. For kalvene er dette ei særlig vik-
tig tid. Kroppslig utvikling, motorikk og 
gruppetilhørighet utvikles i denne første 
fasen og er viktige egenskaper seinere i 
livet. Fjellet endres også raskt på denne 
tiden av året. Kalvene har knapt rukket 
å få styr på beina før andre utfordringer 
står i kø. Skal en bli en skikkelig rein 
går det ikke å være avhengig av mjølk 
resten av livet. En må også lære seg å 
finne mat sjøl. 

Planteveksten øker raskt den første 
tida etter kalving, og de nyspira plan-
tene, som er i sterkest vekst, har størst 
næringsmessig verdi. Reinen er finspist 
og vet å velge planter og plantedeler 
som gir mest i form av energi og viktige 
mineraler. Nyere undersøkelser av syns-
evnen hos reinsdyr har vist at reinen 
oppfatter lys også i det infrarøde områ-
det. Det gjør ikke vi mennesker. Så vi 
skal kanskje være forsiktige med å si at 
reinen ser dårlig. Det kan nemlig være 
slik at reinen ser det den har mest behov 
for å se. Lys i det infrarøde området kan 
brukes til å måle fotosynteseaktiviteten 
i plantene. Vi utnytter dette når vi for 
eksempel analyserer satellitt bilder. Kan 
det virkelig være slik at reinen har utvi-
kla en evne til å ”se” næringsinnholdet 
i plantene? På avstand ser ikke reinen 
særlig godt, men har i stedet en feno-
menal luktesans. Lukt av mennesker og 
rovdyr er reinen ekspert på å fange opp. 
Muligheten for at det har vært viktigere 
å se ”kvaliteten” på maten er i alle fall 
en fascinerende hypotese som også for-
teller oss noe om hvor spesialdesignet 
reinen er til å føre et liv i fjellet, der næ-
ringsinnholdet er svært høyt i enkelte 
panter i et kort tidsrom om sommeren.

Når sommervarmen setter inn blir 
det trangt om plassen i reinflokkene 
som trykker seg sammen på kjølende 
snøfonner. På kveldstid derimot, når 
varmen slipper taket, da trekker flokken 
ned mot de beste beiteplassene og kal-
vene får anledning til å strekke på beina. 

”Det er en kunst å være en skikkelig reinskalv av den ville typen.  I løpet av et år skal et 
ungt og uprøvd vesen utvikle seg til å bli en fullbefaren fjellfant av edleste slag”.
Foto: A. Nyaas
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best til; - å være villrein. Med høstfar-
gene kommer også brunsten. Bukkene 
endrer nå karakter helt. Fra å være noen 
sløve og sommerfeite karer som henger 
bakerst i flokkene blir de nå noen uta-
gerende urdyr. Vomma krymper inn til 
nesten ingen ting, beina blir svarte og 
halsragget langt og lyst. De siste ukene 
har de også felt basten på geviret. Med 
nypussa hodepryd går de årets høgde-
punkt i møte. Kampen om å føre genene 
videre og grunnlaget for neste års kalver 
skal legges.  Årets høgdepunkt for buk-
kene betyr relativt lite for kalvene. En-
kelte av bukkekalvene lar seg riktignok 
inspirere til enkelte korte gevirtaklinger 
men det blir mest med leken, denne 
gang. Men det kan jo bli trangt om plas-
sen når brunsten står på som verst og 
hel- eller halvblinde bukker med store 
sveiver grasserer som verst. Noen sim-
lekalver blir også paret den første høs-
ten. Kjønnsmodning hos rein avhenger 
av alder og kroppsvekt. I de mest kon-
disjonssterke stammene kan enkelte 1 
års gamle dyr komme med kalv, men i 
hovedregel er det først ved 1 ½ års alder 
at simlene blir kjønnsmodne. Når brun-
sten er over har kalvene igjen simlene 
for seg sjøl mens hormonbøllene fra et 
par uker tilbake ligger strødd, og prøver 
etter beste evne å komme seg til hektene 
igjen. 

Fjellet går nå gradvis over til å være 
et vinterfjell med nye prøvelser for den 
som ikke har vært ute en vinternatt før. 
Men først og fremst er det ro som pre-
ger flokkene på denne tida av året. Etter 
en hektisk sommer, jakt og brunst går 

reinen over på sparebluss. Vegetasjo-
nen visner helt ned og lav utgjør etter 
hvert en stadig større del av reinens 
diett. Simlene slutter også å produsere 
mjølk og er pånytt fysiologisk i stand til 
å lagre fettreserver på egen kropp. Også 
hos kalvene skjer det store endringer, de 
avhenger nå helt og holdent av beiting 
og vomma har utviklet en vomflora som 
er retta mot nedbryting av lav. På ryg-
ger og avblåste områder i de østligste 
delene av fjellkjeda finner reinsflokkene 
de beste vinterbeitene. Men også her må 
beitene graves fram når snømengden 
tiltar. Reinen er et sosialt dyr, og rang-
ordenen dyra i mellom betyr mye gjen-
nom vinteren og bidrar til at dyra ikke 
sløser med verdifull energi og beitetid. 
Sosialiseringen som kalvene har vært 
gjennom i løpet av våren og sommeren 
kommer nå til sin rett. Bukkene har mis-
ta geviret etter at brunsten er overstått, 
men simlene, som det eneste klauvdyret 
der hodyra også har gevir, bærer dette 
statussymbolet gjennom hele vinteren. 
Dyra i mellom er geviret et viktig signal 
som brukes for å opprettholde status og 
i konkurransen om de beste beiteplas-
sene. Oftest er det nok å vise fram ge-
viret i slike konfrontasjoner, og ofte er 
et lett spark i baken og et blikk på hode-
pryden til et dominant dyr det som skal 
til for å avgjøre en disputt om en beite-
plass. Sitter avgjørelsen lengre inne kan 
”kickboksing” være nødvendig. Men i 
utgangspunktet foregår interaksjonen 
uten mye styr og forbruk av unødvendig 
energi. 

Kalvene følger simlene gjennom 

hele vinteren og beiter helst i de samme 
beitegropene som henne. Kalven har 
dermed simlenes sosiale status gjennom 
vinteren og nyter godt av denne dersom 
simla har høg rang i flokken. 

 En vinter går fort, og i april er sim-
lene pånytt kalvtunge og trekker mot 
kalvingsområdene. Årskalvene skal nå 
jages vekk og alt av erfaring som kal-
vene har bygd opp gjennom det siste 
året kommer tilnytte. Ofte har jeg sett 
at årsgamle kalver prøver å følge simla 
helt fram mot kalving og at simlene med 
spark og jaging driver disse vekk. Men 
jeg har også sett ett år gamle kalver suge 
mjølk fra simler som går med ny kalv. 
Dette er ikke vanlig og bruddet mellom 
simle og kalv skjer som oftest før det blir 
født en ny kalv. De frajaga ett-åringene 
samles enkelte ganger slik at det dannes 
flokker stort sett bestående av åringer og 
enkelte 2-3 år gamle bukker. Disse blir 
integrert i fostringsflokkene når simlene 
samles etter kalving.   Ringen er dermed 
sluttet, en ny generasjon fjellfanter er 
født og skal prøve seg på fjellet. I denne 
naturens egen runddans mellom fødsel 
og nødvendig død har reinen funnet sin 
egenart. Noen ganger på brutalt vis,
andre ganger under stor triumf - som når 
lange og fantastiske kalvebein mestres 
for første gang. 

”De to første ukene jumper kalvene bak 
mor etter beste evne, krokrygga og seine. 
Men når de etter et par ukers tid får taket 
på trav er det slutt med å henge bakerst”. 
Foto: Arne Nyaas
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- Største opplevinga eg har hatt i fjellet
Tekst og foto: Arne Nyaas

Jakob Vik (79), pensjonert lærer og bo-
satt i Lærdal, opplevde noe helt spesielt 
en sommer på midten av 1970-tallet.

 - Den største opplevinga eg har hatt i 
fjellet nokon gong, forsikrer Jakob som 
var på fisketur i området Hansehytta-
Bettebu. Det var tidlig i juli og elva 
som han fisket i, gikk flomstor. Plutse-
lig dukket det opp en fostringsflokk på 
seks simler med hver sin kalv, samt en 
ung bukk. Jakob skjønte raskt at dyrene 
hadde til hensikt å ta seg over på mot-
satt side av elva, men hva med kalve-
ne? Ville de greie å stå imot i den strie 
strømmen? Så skjedde det uventede: 
Simlene gikk først ut i elva og der ble 
de stående på rekke, dyr mot dyr. Etter 
hvert fikk de manøvrert kalvene ut i elva 
oppstrøms og på sikker side av rekka 
som de sjøl dannet i det strie stryket. Så 
beveget dyrene seg over på motsatt side 
av elva, men ikke alle kom  opp på land. 
En kalv ble tatt av strømmen og fór 
nedover elva. Det som skjedde nå, kom-
mer Jakob aldri til å glemme: Flokken 
la på sprang nedetter lia, og nedstrøms 
for kalven dannet voksendyrene ei ny 
rekke i den strie elva, og der greide de å 

stoppe kalven.
- Ei stor oppleving, at slikt går an! 

Hadde eg ikkje sett det sjøl, ville eg 
ikkje trudd det, forsiker Jakob som 
fortalte historien til Per Jordhøy på en 
fjelltur i august 2010. Artikkelen stod 
på trykk i Villreinen 2011 (side 70-72), 
og for å illustrere det som skjedde i 
Lærdalsfjellene på 70-tallet, tok redak-
sjonen i Villreinen kontakt med tegne-
ren Helge Ness fra Alvdal. Nå henger 

tegninga på  veggen hjemme hos kona 
Anne Sofie (75) og Jakob. Etter høst-
møtet på Hardangervidda i fjor høst, la 
jeg hjemturen om Lærdal - og ble meget 
godt mottatt og servert på Ljøsne.

- Familien har vært på mange fine 
fjellturer opp gjennom årene. Det er all-
tid like storslått og fint å komme opp til 
hytta ved Hallingskeidvatnet, forsikrer 
Anne Sofie.

Jakob Vik, opprinnelig fra Haugesund, kom til Lærdal som lærer - og ble værende. For her 
ble han kjent med Anne Sofie.  Foto: Arne Nyaas
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GPS-prosjektet i 
Setesdalsområdene

Av Olav Strand, Roy Andersen, Per 
Jordhøy og Manuela Panzacchi, NINA

Siden 2006 har NINA gjennomført et 
forskningsprosjekt som har fokusert 
på reinens arealbruk i Setesdal Austhei 
(SA) og Setesdal Vesthei-Ryfylkehei-
ene (SR). Prosjektets hovedmål har 
vært å kartlegge reinens arealbruk i 
disse heiområdene generelt og i utvalg-
te fokusområder spesielt. Prosjektet er 
nå avsluttet og det ble arrangert et eget 
fagseminar i Kristiansand i desember 
der prosjektets hovedresultater ble pre-
sentert. 

Antall reinsdyr og oppdelte bestander
Villreinbestandene i Setesdalsområdene 
har en kompleks bakgrunn både når det 
gjelder opphav og dyretall. I nyere tid 
har tamreindriftene satt sitt preg på dis-
se villreinstammene. Dyra på Austheia 

ble for eksempel definert som villrein 
i 1979 da tamreinlaget her opphørte 
og området ble godkjent som villrei-
nområde. Tamreindrifta satte sitt preg 
også på vestheia, der områdene nord 
for Vatnedalen ble regna som vinterbei-
teområde for tamreinflokken helt fram 
til1979. Genetisk sett har derfor reinen 
i disse områdene dels samme historie 
som reinsdyrstammene i Forolhogna, 
Ottadalen og i Norefjell-Reinsjøfjell. På 
vestheia har det imidlertid vært villrein 
hele tida, og dyretallet her har i perioder 
blitt påvirka av villreinstammen på Har-
dangervidda (HV). I perioder har dyra 
trukket begge veger over Haukeli, dyr 
fra Hardangervidda har brukt arealer sør 
for vegen og dyr fra vestheia har brukt 
områder som i dag ligger under Hardan-
gervidda.

Antall reinsdyr har variert mye opp 
gjennom årene, både i Setesdalsområ-

dene og i Langfjella som helhet. For-
søkene på å stabilisere veksten i be-
standene har medført at jaktuttaket har 
variert mye opp gjennom årene. I løpet 
av de siste femti åra har for eksempel 
bestanden på vestheia vært stor i minst 
to perioder. Først på sekstitallet, deret-
ter på begynnelsen av 1990 tallet. Tall-
materialet og dermed dokumentasjonen 
på bestandsendringene og jaktuttaket 
er naturlig nok best i de siste 10 års 
periodene. Dyretallet var uomtvistelig 
temmelig stort framover på 1990 tal-
let og forvaltningen vedtok derfor en 
driftsplan med mål om å redusere dyre-
tallet. Dette ble gjort og kalvetellingene 

Områdene nord for Hovden er et viktig 
trekkområde for reinen i Setesdalsområdene. 
Her en flokk på vestheia og vegen nord for 
Hovden og hyttefelt i bakgrunnen. 
Foto: Sjur Johan Vatnedalen
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ligheter til å vandre fritt mellom ulike 
beite- og funksjonsområder er tydelig 
prega av menneskelig aktivitet og in-
frastruktur. Disse områdene er beskre-
vet som fokusområder. I den grad det 
er mulig bør forvaltningen sette klare 
mål for utviklingen i disse områdene og 
om mulig også måle effektene av even-
tuell tilrettelegging som iverksettes. På 
en overordna og regional skala, og med 
bakgrunn i de datasettene som er samla 
inn så langt, foreslår vi at forvaltningen 
prioriterer områder som er av betydning 
for tilgangen til vinterbeitene høyest. 
Disse problemstilingene berører i første 
rekke fokusområdet nord for Hovden, 
overgangen til HV, trekk-korridoren ved 
Bjørnevatn og fokusområdet ved Brok-
ke-Suleskarvegen. 

Samla sett framstår store deler av 
SR som lite brukt av villrein. Det er 
grunn til å anta at de seinere års lave 
villreinbestand sammen med effektene 
av tekniske inngrep (herunder tapet av 
trekkvegene i Svartevassmagasinet og i 
Blåsjø), og at ferdsel i kritiske og trange 
innfallsporter til området vest for Svar-
tevassmagasinet har bidratt negativt til 

arealbruken i områder sør for Blåsjø 
som tidligere var regnet for å være et 
kjerneområde for villreinen. Det er også 
et åpent og interessant spørsmål hvor-
vidt jakt i områder som både er dels 
perifere og som naturlig har liten dyre-
tetthet vil påvirke arealbruken på sikt. 
Vi ser derfor målsetningen om å få tilba-
ke villreinen i områdene sør for Blåsjø 
og i andre dels perifere deler av villrei-
nområdet som et sammensatt problem-
kompleks som berører både bestands og 
arealforvaltningen. En effektiv strategi 
vil kunne være å bruke tiltak som berø-
rer både bestandsforvaltningen (økning 
av dyretallet i sør og eventuell bruk av 
fredningssoner) og arealforvaltningen 
(styring eller regulering av ferdsel i ut-
valgte områder). Problemstillingen bør 
behandles som et fokusområde for den 
framtidige forvaltningen og berørte bru-
kere må involveres i utvikling og gjen-
nomføring av tiltak som tar sikte på å 
øke reinens bruk av disse områdene. 

Avlastningsbeiter
Totalt sett framstår både SR og SA som 
helt eller delvis fragmenterte funk-

i påfølgende år viste at bestanden først 
ble redusert i nord, deretter i sør. Trolig 
var det en del av dyra som hadde hatt 
tilhold i nord som trakk sørover og som 
etablerte seg i området sør for Blåsjø 
med den følge at bestanden i nord ble 
relativt raskt desimert mens dyretallet 
i sør ble opprettholdt noe lengre. Jakt-
trykket var imidlertid fortsatt stort og 
det tok ikke mange år før bestanden i 
sør også var sterkt redusert.

Bestandene bærer fortsatt preg av 
dette og GPS prosjektet er gjennomført i 
en periode med lavt dyretall sør for Blå-
sjø. I nordområdet har bestanden vært i 
vekst og er nå trolig ved bestandsmålet. 
Også på Austheia har bestanden vært i 
vekst og er trolig noe større enn målset-
ningen i gjeldende driftsplan. Dersom 
Setesdalsområdene betraktes under ett 
er trolig det totale dyretallet omtrent 
ved målsetningen i gjeldende driftsplan 
- men altså med store lokale forskjeller. 
Vi må ta hensyn til det ulike dyretal-
let, og særlig det lave dyretallet sør for 
Blåsjø, når vi skal diskutere resultatene 
fra GPS-prosjektet og anbefalingene til 
forvaltningen.

Data fra overvåkningsprogrammet 
viser at bestandsreduksjonen ga de øn-
ska effektene på slaktevekter og kalve-
produksjon som har økt. Men samtidig 
har en også opplevd at dyra i svært liten 
grad har brukt områder lengst i sør og 
vest. Det er i dag store arealer sør for 
Blåsjø, og vest for Svartevassmagasinet 
som framstår som dyretomme og som 
følgelig også har hatt svært liten verdi 
som jaktterreng de siste åra. 

Hva bør forvaltningen prioritere i
Setesdalsområdene?
For å lykkes med en komplisert forvalt-
ning er det viktig å prioritere mellom 
viktige og mindre viktige problemstil-
linger. Slik prioritering vil også føre til 
en rasjonell bruk av begrensa ressurser 
og bidra positivt i forhold til aksepten 
for forvaltningen i samfunnet forøvrig. 
Generelt sett, og sammenlignet med 
de øvrige villreinområdene, særpreges 
begge Setesdalsområdene av at de har 
relativt lite vinterbeiter og av at dette 
er lavtliggende, sørlige fjellområder. 
For villreinens del betyr dette at reinen 
har begrensa tilgang til vinterbeiter og 
høgtliggende områder som dyra kan 
benytte om sommeren. Å sikre reinens 
tilgang til disse områdene bør ha størst 
prioritet i forvaltningen. Vi har også 
pekt på flere områder der reinens mu-

Vinterbeitene er en minimumsfaktor i setesdalsområdene. Forvaltningen bør derfor priori-
tere disse og reinens tilgang til vinterbeitene høyt. Foto: Jon Erling Skåtan
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start. En samlet da et bredt spekter av 
brukere for å sette fokus på utfordringer 
og kunnskapsbehov i villreinforvalt-
ningen. De geografiske områdene som 
denne gruppa kom fram til som viktige 
mht interessekonflikter og flaskehalser 
i disse villreinområdene bygger derfor 
på et tverrsnitt av erfaringene og kunn-
skapene som aktørene hadde ved pro-
sjektstart. For å forstå betydningen av 
konseptet med fokusområder skal vi ta 
et lite tilbakeblikk på bestandsforvalt-
ningen. Moderne forvaltning er adaptiv 
på det viset at en setter klare mål for for-
valtningen for så å evaluere måloppnå-
elsen og kunnskapen som lå til grunn for 
målvalget gjennom å samle inn relevan-
te data. Dette har en på mange vis gjort 
i villreinforvaltningen gjennom oppret-
telsen av villreinområdene, bruken av 
femårige driftsplaner som setter mål for 
forvaltningen og overvåkningsprogram-
met som samler relevante data. I ViSa 
prosessen, som anbefalte de regionale 
planprosessene, ble det diskutert i hvil-
ken grad en kunne komme fram til en 
tilsvarende overvåkning og etterprøving 
av måloppnåelsen i arealforvaltningen. 
Vi har tidligere foreslått at en bruker 
fokusområdene på denne måten. Dette 
er områder hvor en har erkjent eller har 
mistanke om at det er større interesse-
konflikter og hvor de lokale GPS pro-
sjektene og prosjekter som har kartlagt 
ferdsel har skaffet mye data de siste åra. 
Med dette som bakgrunn bør forvaltnin-
gen prøve å sette klare mål for framtidig 
utvikling. Data som allerede er fram-
skaffet gjennom de lokale prosjektene, 
eller som samles inn i framtida, kan så 
brukes til å evaluere måloppnåelsen. På 

dette viset vil en oppnå en målstyrt for-
valtning som er adaptiv på det vis at en 
kan justere planer, aktiviteter eller av-
bøtende tiltak etter hvert som en får ny 
kunnskap og innsikt.

En slik bruk av fokusområdene vil bi-
dra positivt på flere vis: Blant annet vil 
forvaltningen i større grad fokusere sin 
innsats, sannsynligvis vil en også oppnå 
at det settes et fokus på de mest betyd-
ningsfulle områdene. Forvaltningen 
vil dermed bli mer kostnadseffektiv og 
også få større aksept i samfunnet for øv-
rig. Oppmerksomheten rundt konkrete 
områder vil også være en utmerket an-
ledning til å lage en arena for ulike bru-
kergrupper som ellers har liten kontakt. 
Slike knutepunkter vil bidra til større 
kunnskapsdeling, kommunikasjon og 
tillit. Sist, og ikke minst - i alle fall fra 
et forskninsgsståsted vil en i tilfeller 
hvor det iverksettes avbøtende tiltak få 
unike og svært kjærkomne anledninger 
til å gjennomføre ”eksperimenter” der 
effektene av avbøtende tiltak måles i før 
- etter situasjoner. Noe som vil gi mer 
effektiv forskning og sikrere kunnskap 
som også har stor forvaltningsmessig 
betydning.

I GPS- prosjektet i setesdalsområde-
ne har vi hatt i alt 7 fokusområder som 
er behandlet i sluttrapporten fra pro-
sjektet. Rapporten og et sammendrag av 
resultatene kan lastes ned fra www.vill-
rein.no. Her skal vi bruke to av fokus-
områdene som eksempler på resultatene 
prosjektet har gitt.

Bjørnevatn som eksempel på et 
fokusområde
Vi har dokumentert at områdene ved 

sjonsområder. I SA har vi dokumentert 
at reinen har en årssyklus i bruken av 
leveområdet hvor dyra hvert år bruker 
fokusområdet ved Bjørnevatn som mi-
grasjonskorridor. I motsetning ser SR i 
langt større grad ut til å være delt i to 
enheter; nord og sør for Blåsjø. Utbre-
delsen av vinterbeiter i regionen tilsier 
at de viktigste vinterbeitene i SR er å 
finne på østsiden av villreinområdet, 
enten på kantene ut mot Setesdalen og 
nord for Blåsjø, eller også syd for Brok-
ke-Suleskarvegen i sørområdet. Disse 
vinterbeitene er som nevnt marginale, 
og modellering av reinens habitatvalg 
om vinteren viser at SR er det villrei-
nområdet som klart har minste egna 
vinterhabitat. Mulige avlastningsbeiter 
for villreinstammen i SR er å finne i de 
nordlige delene av SA og på HV. 

Totalt sett er villreinens muligheter 
til å finne avlastningsbeiter i andre og 
omliggende villreinområder begrensa 
til et fåtall mulige trekkområder. Be-
tydningen av framtidige klimaendringer 
diskuteres i dag i forhold til de fleste 
samfunnsinteresser, så også med sam-
ferdsel og villrein. Det er i dag vanske-
lig å forutsi spesifikke effekter av de 
forventa klimaendringene på villrein. 
Men det er mulig å fastslå at en forver-
ring av vinterbeitesituasjonen, eventuelt 
som følge av mer nedbørsrike vintre, vil 
medføre at reinen i framtida får større 
behov for å finne alternative avlast-
ningsbeiter.

 Sett i lys av dette, og den marginale 
vinterbeitesituasjonen som allerede ek-
sisterer i SR, kan vi si at det vil være 
særlig viktig å beskytte de gjenværende 
trekkområdene mot skadelig påvirk-
ning. I et regionalt perspektiv synes 
derfor særlig trekkområdene nord for 
Hovden og ved Dyrskar å være av sær-
lig betydning. Sett under ett framstår 
trekkmulighetene for dyra i SR å være 
størst i områdene nord for Hovden. Her 
er det to områder som framstår som sær-
lig viktige mht. de datasettene vi har fått 
gjennom GPS-prosjektet. Dette er om-
rådet ved Lislevatn og Breivevatn, og 
kanskje viktigst av alle, -området ved 
Nybu- Sigursbu.

Fokusområder
I løpet av de siste par – tre år har begre-
pet fokusområder blitt et etablert begrep 
i villreinforvaltningen. Bruken av dette 
begrepet har sitt utgangspunkt i Setes-
dalsprosjektene og arbeidet interimsty-
ret for prosjektet gjorde ved prosjekt-

Kart over Bjørnevatnområdet med inntegna utdrag fra den kommunale arealplanen. 
GPS-data er vist som grønne punkt. Hyttefeltene er vist med gul farge og pilene indikerer 
områder med planlagt fortetting. (NINA Rapport 694)
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Tar du sjanser i villreinjakta?
Som jeger eller fotturist må du kle deg slik at du blir sett av 
andre. I villreinfjellet vil en rød eller orange caps vises på lang 
avstand. Sats på trygghet, du også, bestill Villreinrådets røde 
eller orange caps!

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

Bestilling: Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland, 2881 Aust-Torpa
               Tlf.: 61 11 95 70   Mobil: 905 52 790
               Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no

Bjørnevatn fungerer som et viktig trekk-
område for reinen i SA. Vi har også vist 
at dyra trekker gjennom denne korrido-
ren to ganger i løpet av året i forbindelse 
med en tydelig migrasjon mellom vin-
terbeiter i nord og kalvingsområder og 
sommerbeiter i sør. Habitatmodellene 
og ulike data viser at nordområdet i SA 
framstår med en tydelig alpin karakter 
(i forhold til resten av SA) og at det er 
i dette området dyra finner de absolutt 
beste vinterbeitemulighetene. Habitat-
modellen viser at fordelingen av egna 
kalvings- og sommeroppholdsområder 
også varierer en del i forhold til nord- 
sør aksen i SA, men denne er langt min-
dre framtredende enn den tydelige gra-
dienten i vinterhabitatet. 

Øst - vest aksen over Bjørnevatn er 
også et betydelig konfliktområde mel-
lom utbyggings¬interesser og villrein. 
GPS-dataene viser at dyra i dag bruker 
området ved Bjørnevatn og vestover 
under det årlige trekket i området. Tid-

ligere var også området ved Hallbjørn-
sekken (øst for Bjørnevann) et brukt 
trekkområde. GPS-prosjektet har ikke 
dokumentasjon på at dette er i bruk 
med unntak av de dyra som har krys-
set på og rett øst for Bjørnevatn. Med 
bakgrunn i disse erfaringene framstår 
området vest for Bjørnevatn og området 
mellom Bjørnevatn og Vesle Bjørnevatn 
som det viktigste og mest funksjonelle 
trekkområdet i dag. 

Det er fremmet planer om videre hyt-
teutbygging ved Bjørnevatn som inne-
bærer en fortetting av dagens hyttefelter 
(Figur 1). På vestsiden av Bjørnevatn 
innebærer disse planene at det skal byg-
ges 30 nye hytter i området som ligger 
lengst vest, mens det er planer om hen-
holdsvis 46 og 85 nye hytter i feltene 
nord og sør for enden av Bjørnevatn. 
Etter utbygging vil det være en sone 
mellom disse hyttefeltene på ca 3 kilo-
meter som ikke er videre utbygd. Vi vet 
lite om den generelle ferdselen i dette 

området. Det er likevel grunn til å anta 
at den planlagte fortettingen av hyt-
tefeltene som er vist i figur 1 vil med-
føre økt belastning på området. Vi ser to 
hovedgrunner til at en må regne med at 
den generelle ferdselen i området øker. 
Først og fremst forventer vi en generell 
ferdselsøkning som en direkte følge av 
at antall hytter og boenheter økes. De 
nye hyttene vil også ha en noe høyere 
standard enn de hyttene som allerede 
finnes i området. Generelt vet vi at økt 
tilrettelegging og heving av standard vil 
øke bruksfrekvensen av hyttene (noe 
som også har en positiv effekt på den 
lokale og regionale verdiskapningen 
som en forsøker å oppnå ved hyttebyg-
ging). Det er grunn til å spørre i hvil-
ken grad økningen i antall hytter og den 
generelle standardhevingen vil føre til 
endra bruksmønster av de omliggende 
områdene, og i hvilken grad dette kan 
forventes å ha negative effekter på vill-
reinens bruk av området. 
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Betydningen av området ved Blåsjø og 
Steinbuskaret som trekkområde for rei-
nen var en del av det opprinnelige man-
datet for prosjektet. Resultatene viser 
at reinsdyra bare i beskjeden grad har 
beveget seg på tvers av øst – vest aksen 
ved Blåsjø. De samme analysene viser 
at det er et stort område nord for Stein-
buskaret som brukes relativt lite av rei-
nen gjennom barmarkssesongen. Opp 
gjennom årene har det vært et fokus på 
vegen inn til Store Urevatn og en har 
blant annet prøvd å tilrettelegge for vill-
reinen med å holde vegen stengt fram 
til at veien er snøbar og har brukt stab-
bestein som sikring på deler av vegen. 
En har også prøvd å jevne ut deler av 
elveleiet for at det skal være lettere for 
reinen å krysse elveleiet nord for vegen. 
På tross av disse tiltakene indikerer våre 
data at trafikken på vegen om somme-
ren er til hinder for reinens utnyttelse av 
området mellom Steinbuskaret og Store 
Urevatn. Et mulig tiltak her er å prøve 
alternative regimer for denne vegen og 
undersøke i hvilken grad endringer i 
ferdselen påvirker reinens bruk av om-
rådene sørover mot Steinbuskaret. Der-
som en ønsker å utvikle et slikt opplegg 
bør berørte brukere involveres både i ut-
formingen av et alternativt driftsregime 
og i etterprøvingen av tiltaket.

Sør for selve Steinbuskaret er det 

2 – 3 passasjer som reinen bruker for 
å komme til områdene vest for Svar-
tevassmagasinet. Hele området her er 
i større eller mindre grad preget av in-
frastruktur og ferdsel. Både turisthytta 
Storsteinen og ferdsel langs de merka 
løypene her, vegen til Storvassdammen, 
kraftledninger øst-vest i sørenden av 
Blåsjø og ikke minst de indre delene av 
Svartevassmagasinet er eksempler i så 
måte. Vi har ved hjelp av GPS-dataene 
dokumentert at dyra fortsatt krysser på 
de gamle trekkvegene i Svartevassma-
gasinet når vannstanden er lav. Bortsett 
fra denne muligheten har dyra tilgang til 
to smale passasjer vestover, men disse 
berøres/begrenses av Storsteinshytta og 
ferdsel i tilknytning til denne.

Områdene sør for Blåsjø og vest for 
dagens Svartevassmagasin var tidligere 
regnet for å være et kjerneområde for 
reinen i dette heiområdet. Våre data vi-
ser at dette har endret seg betydelig og 
reinsdyra har de siste åra hatt en tydelig 
preferanse for områdene som ligger øst 
for Svartevassmagasinet, mens de gam-
le kjerneområdene i liten grad har vært 

Analysene av materialet fra Bjørne-
vatnområdet viser at dyra har en tyde-
lig årstidsmigrasjon og at de så å si uten 
unntak krysser denne øst-vest aksen i 
områdene vest for Bjørnevatn. Analy-
sene indikerer også at trekket sørover til 
kalvingsområdene er ca 1 uke forsinket. 
Vårtrekket er synkront i tid, og dermed 
lettere å forutse tidsmessig enn høst-
trekket, som strekker seg over et lengre 
tidsrom. Det er viktig for den framtidige 
forvaltningen av dette området at en får 
kunnskap om ferdselen som genereres 
fra de omtalte hyttefeltene slik at denne 
eventuelt kan kanaliseres eller tilrette-
legges slik at trekkmulighetene i om-
rådet ikke forringes ytterligere. Ut fra 
tilgjengelige data vurderer vi dette fo-
kusområdet å være ved en kritisk grense 
for hva som tåles av ny utbygging. Vi 
ser det derfor som viktig at en prøver å 
beholde den relativt inngrepsfrie kor-
ridoren mellom de eksisterende hytte-
feltene vest for Bjørnevatn og mellom 
Bjørnevatn og Vesle Bjørnevatn. Data 
fra GPS-prosjektet og erfaringer som 
er gjort i forbindelse med andre FoU-
prosjekter på ferdsel m.m. vil være vik-
tige bidrag i forhold til planlegging og 
styring av utviklingen i dette området. 

Blåsjø og Steinbuskaret som eksempler 
på fokusområder

Svartevassmagasinet og Blåsjø har medført 
betydelige endringer i det gamle kjerne-
området for villreinen  i Setesdal Vesthei. 
Foto: Lars Arne Bay
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tak. Vår anbefaling er at en også i dette 
området involverer berørte brukere i ut-
forming og etterprøving av eventuelle 
tiltak.

Vi finner også grunn til å påpeke den 
beskjedne bruken av områdene vest for 
Svartevassmagasinet og den lave ut-
vekslingen mellom nord og sør. Dette 
kan også dels forklares med den lave 
bestandsstørrelsen i sør, men bare del-
vis. I nordområdet har dyretallet vært 
mer eller mindre ved bestandsmålet de 
siste åra. På tross av det er altså områ-
dene nord for Steinbuskaret lite brukt, 
mens dyra i sør i langt større grad ser 
ut til å ha brukt nærområdene til Stein-
buskaret. GPS-merka dyr fra sørområ-
det har også vandra nordover og ser ut 
til å ha etablert seg i nordområdet. Be-
standstallet i sør er vesentlig lavere enn 
målsetningen. Vi kan heller ikke regne 
med at dyretallet i nord kommer til å 
øke vesentlig med dagens bestandsmål. 
Med tanke på de begrensa vinterbeite-
ressursene i nord er det heller ikke uten 
videre å anbefale at målsetningen i gjel-
dende driftsplan økes her. I sør derimot 

er det grunn til å forvente at en planlagt 
økning av bestandsstørrelsen vil føre til 
at det blir et noe større press for at dyra 
også skal bruke områdene vest for Svar-
tevassmagasinet.

Pr. i dag vet vi svært lite om hvor-
dan jakta påvirker reinens arealbruk. 
Problemstillingen er også aktualisert på 
HV mht. reinens muligheter til å bevege 
seg gjennom områder med store jeger-
konsentrasjoner. I sør, og i ytterkantene 
av SR, er det også grunn til å fokusere 
på jaktas betydning for reinens areal-
bruk. En aktuell problemstilling her er 
i hvilken grad jakttrykket er såpass stort 
at en raskt skyter ut de få dyra som bru-
ker disse områdene. Det er også en pro-
blemstilling i hvilken grad individer har 
en tradisjon for bruken av lokale områ-
der, og eventuelt hvilke effekter det kan 
ha at en skyter slike ”tradisjonsbærere”. 
Slike problemstillinger er absolutt ak-
tuelle i forhold til sørområdet i SR, og 
bør også vurderes som ett av flere mu-
lige element i en ”tiltakspakke” i dette 
fokusområdet. 

brukt av de GPS-merka reinsdyra. Før 
utbygging hadde reinen viktige trekkve-
ger nord-sør gjennom Store Aurådalen. 
Et dalføre som i dag er en del av Svar-
tevassmagasinet. Vi vurderer det slik at 
fokuset på Steinbuskaret og betydnin-
gen av dette relativt begrensa området 
har vært snever, både i geografisk og 
tematisk forstand. Det er trolig en rekke 
faktorer som har påvirket reinens bruk 
av disse områdene og som har medført 
at store deler av det gamle kjerneområ-
det i dag er lite brukt av villrein. Også 
jakta og bestandsmålene som settes for 
forvaltningen er av betydning i så måte.

Totalt sett er det derfor mange fakto-
rer og et relativt stort område som må 
tas i betraktning når en skal vurdere 
denne barrieren mellom nord og sørom-
rådet i SR.

Vår anbefaling er at det opprettes ett 
eller flere fokusområder her og at en 
for framtida utprøver ulike tiltak som 
har som mål å øke reinens bruk av om-
rådet som trekkorridor. Eventuelle tiltak 
i forbindelse med vegen inn til Store 
Urevatn er ett av flere slike mulige til-

Nådde vi målene med GPS-
merking i Setesdalsområdene?
Av Tor Punsvik, viltforvalter Fylkes-
mannen i Vest-Agder og Per Øyvind 
Grimsby, Sira Kvina Kraftselskap og 
leder i styringsgruppa

Et 5-årig prosjekt er avsluttet
og hva gjør vi nå?

Bakgrunn
Når interessekonflikter skal avklares er 
det en fordel med en mest mulig felles 
virkelighetsoppfatning og kunnskaps-
grunnlag. Etter mye intern krangling og 
forvaltning av villrein og fjell innså de 
fleste aktørene i Setesdalsheiene i 2006 
betydningen av et bedre kunnskaps-
grunnlag og mer likartet virkelighets-
oppfatning. Totalt 25 villrein, hovedsa-
kelig simler, ble i prosjektperioden fram 
til 2011 instrumentert med GPS-sendere 
som gir detaljert kunnskap om dyras 
bevegelser og atferd. Norsk Institutt 
for Naturforskning har hatt det faglige 

ansvaret for prosjektgjennomføringen 
og kunne i høst levere sluttproduktet, 
NINA Rapport 694 ”Villreinens bruk av 
Setesdalsheiene”.  Vi skal ikke her pre-
sentere resultater, men drøfte hvorvidt 
de mål som ble satt for prosjektet ble 
realisert. Dessuten tillater vi oss å gjøre 
oss noen tanker om den videre oppføl-
ging.

Bred deltakelse 
Etter initiativ fra Fylkesmannen i Vest-
Agder fikk et bredt interimstyre utar-
beidet en prosjektskisse med klare mål 
for hvilke problemstillinger en ønsket 
svar på. Foruten lokal og regional of-
fentlig forvaltning, villreinaktørene og 
grunneierne deltok også de viktigste 
«konfliktinteressene». Kraftselskapene, 
vegvesen og Statnett deltok med både 
ressurser og personer. Styringsgruppen 
har foruten å utarbeide prosjektskisse 
også hatt regelmessige styremøter i pro-
sjektperioden. Vår erfaring med en så 

omfattende medvirkningsprosess er god. 
Kraftselskap, Statnett og vegvesenet er i 
større grad blitt ansvarliggjort i forhold 
til hva inngrep i fjellet som anleggsveier, 
linjetraseer og reguleringsmagasinet 
betyr for villreinen. Det vil være mye 
lettere å akseptere krav om eventuelle 
tiltak etter at en har fått medvirket til de 
resultater som foreligger. 

Hvilke mål ble satt for prosjektet?
I prosjektplanen som ble vedtatt ved 
prosjektstart, sies det at sluttrapporten 
bør inneholde:
• Kunnskap om og reell dokumentasjon 
av reinens arealbruk og atferd.
• Kunnskap om effekter av fysiske inn-
grep og dokumentasjon av betydning for 
reinens områdebruk i Setesdalsheiene.
• Kunnskap om ferdsel og annen akti-
vitet av betydning for reinens område-
bruk.
• Vurdering av potensielle effekter av 
utprøvde avbøtende tiltak (for eksempel 
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fredningssoner, veistenging, kanalisering 
av ferdsel, løypelegging, jaktforvalt-
ning m.m.).

Sluttrapporten gir i tillegg også 
anbefalinger om:
• Samlet innsats for måloppnåelse, ba-
sert på brei kostnad/nytte analyse .
• Hvem som skal forventes å ha oppføl-
gingsansvar.
• Aktuelle informasjonstiltak.
• Oppfølgende undersøkelser der ytterli-
gere kunnskapsbehov blir avdekket.

Det ble også lagt vekt på at kunnskapen 
som frambringes gjennom prosjektet 
skal gjøres tilgjengelig for:
• Alle sentrale arealforvaltere og andre 
viktige brukergrupper i de to heiområdene.
• Den regionale planprosess som Mil-
jøverndepartementet har i gangsatt for 
Nasjonale villreinområder.
• Forvaltere av de store verneområdene 
i Setesdal-Ryfylke.
Foruten å studere reinens generelle 
bruk av de to villreinområdene ble også 

6 fokusområder pekt ut for mer dyptgå-
ende studier:
• Steinbuskaret, en smal passasje mel-
lom Blåsjø og Botsvatn og som binder 
sammen nord- og sørområdet i Setesdal 
Ryfylkeheiene.
• Hovden i Bykle, et potensielt viktig 
område for utveksling mellom de to 
Setesdalsområdene og hvor både ut-
byggings- og friluftsinteresser er meget 
sterke.
• Brokke-Suleskarveien som binder Sir-
dal og Valle sammen med mulig påvirk-
ning av reinens trekk til og fra de sørlige 
deler av Setesdal Ryfylkeheiene.
• RV 45 ved Bjørnevatn, omfang og 
betydning av nord-sør trekk i Setesdal-
Austhei.
• Kalvingsområdene i begge villrein-
områdene.
• Randområdene, bruken av disse, med 
hovedfokus på bukkenes arealbruk.

Nådde vi målene?
Prosjektet har utvilsomt gitt mye nyttig 

kunnskap om villreinens arealbruk, især 
simlene som utgjorde brorparten av de 
instrumenterte dyra. Ved å sammen-
stille en rekke ulike parametre knyttet 
til reinens arealbruk har NINA også 
framskaffet modeller som gir troverdig 
forklaring på hvor stor innflytelse ulike 
miljø- og forstyrrelsesforhold antas å ha 
for reinens atferd. Analysering av rei-
nens arealbruk gjennom året har også 
gitt kart som viser arealenes verdi som 
ulike sesongbeiter. Om reinen på Setes-
dal Austhei har vi lært mye nytt. Det er 
markante sesongtrekkene mellom vin-
terbeiter i nord og kalvingsland og som-
merbeiter i skogkledde områder i sør.

Vi har lært mye nytt, og fått bekreftet 
antagelser, om hvordan kombinasjon av 
menneskelige fysiske inngrep og ferd-
sel påvirker villreinen. Valg av fokus-
områder ved prosjektstart var fornuftig, 
og dyr ble bevisst merket for å besvare 
spørsmål om viktige flaskehalser som 
Bjørnevann, Hovdenområdet og Brok-
ke-Suleskarveien mellom Setesdal og 
Sirdalen.  Det er helt tydelig at reinen er 

Kart over Setesdalsområdene. Prosjektets fokusområder er inntegna som  stipla, ovale sirkler: 1. Overgang fra Hardangervidda, 2. 
Hovdenområdet og overgang til SA, 3. Steinbuskaret og regulerte områder i tilknytning til Blåsjø; en mulig barriere mellom nord- og sør-
området i SR, 4. Brokke-Suleskarvegen, 5. Bjørnevatnområdet og 6. Skogområdene/kalvingsområdene sør i SA. I tillegg har prosjektet hatt 
kalvingsområdene som et mer tematisk fokusområde. (Figur 1 i NINA Rapport 694: Villreinens bruk av Setesdalsheiene, side 14)
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fjellheimen er det viktig med kunn-
skapsbasert forvaltning. Prosjektet har i 
høyeste grad bidradd til det. For kraft-
selskapene vil denne type kunnskap 
være verdifull ved revisjon av konsesjo-
ner. Dessuten vil konfliktene med vill-
reininteressene kunne dempes i den ak-
tiviteten som kreves for å vedlikeholde 
anleggsdeler i villreinens leveområde.

Men prosjektet har også synliggjort 
utfordringer og behov som det er na-
turlig å følge opp for villreinforvaltere. 
Fremdeles har et betydelig antall rein 
radiosendere montert, og det finnes al-
lerede en del midler som kan settes inn 
i de nye delprosjekter som måtte prio-
riteres. I skrivende stund er stadig ikke 
nye villreinnemnder oppnevnt, og de vil 
naturligvis være en viktig aktør i disse 
valg. Nye prosjekter vil trolig være av 
mer avgrenset geografisk karakter, og 
dermed også inkludere langt færre aktører 
enn det avsluttede prosjektet. 

Vi mener å se i hvert fall to klare utfor-
dringer som bør følges opp med radio-
instrumenterte villrein:

1. Bjørnevatnområdet på Setesdal 
Austhei. Her er det allerede vedtatt yt-
terligere hyttebygging i det området reinen 
passerer. Mer kunnskap om reinens at-
ferd i området kan bidra til å minimere 
konfliktene ved ny utbygging. I tillegg 
er det viktig å tilrettelegge ferdsel i dette 
området slik at ikke reinens trekk for-
styrres vesentlig. Overvåking av reinens 
trekk gjennom området bør fortsette i 
årene som kommer.

2. Da Blåsjømagasinet med sine 82 

km² vannspeil ble fylt på slutten av åtti-
tallet mistet reinen både viktige beiter 
og fikk brutt de tradisjonelle trekkpas-
sasjene nord-sør og øst-vest. Den smale 
passasjen mellom Botsvatn og Blåsjø 
er undergitt strenge ferdselsrestriksjoner, 
men likevel har det vært svært liten 
trekkaktivitet av rein gjennom prosjekt-
perioden. Det er særlig trekk sørover 
fra området i nord som har uteblitt, og 
det kan skyldes mye ferdsel på åpne an-
leggsveier i sommerhalvåret. Dessverre 
har også rein som ferdes vestover og 
kunne etablert nye trekk gjerne blitt offer 
for jegernes kuler. Så både gjennom å 
begrense ferdsel og styre jakta bedre kan 
forhåpentligvis reinens trekk gjennom om-
rådet etableres igjen. Det hadde derfor 
vært flott om det lot seg gjøre å prøve 
ut tiltak i dette området, og se effekten 
på dyra. 

Vi går spennende tider i møte!

under stress når riksvei og store hytte-
konsentrasjoner skal passeres. Nord for 
Hovden i Bykle er åpenbart også trekk-
passasjene mellom de to Setesdalområ-
dene lite brukt, og ingen av de merkede 
simlene har passert riksveien i den fem-
årige prosjektperioden, sjøl om de ofte 
var i nærheten. Det er trolig trafikken på 
veien som skremmer. Brokke-Suleskar-
veien synes også å ha betydelig påvirk-
ning på både reinens trekk og bruk av 
nærområdene som i utgangspunktet er 
beiteland av god kvalitet.

Den kunnskap om reinens arealbruk 
som prosjektet har framskaffet har lø-
pende blitt gjort tilgjengelig for arbeidet 
med regionalplan for Setesdalsområdet, 
og 18 kommuner i 5 fylker inngår i 
denne såkalte Heiplanen. Denne kunn-
skap har utvilsomt vært av stor verdi for 
planarbeidet. 

Bruken av randområdene i sør og 
vest på Setesdal Ryfylke har vi ikke lært 
så mye om, og det skyldes to forhold. 
For det første er det bukkene som i første 
rekke bruker disse randområdene, og 
kun to bukker er instrumentert og det i 
siste halvdel av prosjektperioden. Dess-
uten er bestanden i området sør for det 
store Blåsjømagasinet langt mindre enn 
før reduksjonsavskytningen på slutten av 
nittitallet og dermed er også det ”indre 
trykket” i bestanden til å ta i bruk mer 
marginale områder mindre.

Det var også et mål for prosjektet å 
se effekter av aktuelle avbøtende tiltak. 
Målet var nok overambisiøst, men sam-
tidig viser resultatene at problemene 
ofte er sammensatte. Det ser vi eksempel-
vis når det gjelder de mangelfulle trek-
kene av dyr i områdene rundt det store 
Blåsjømagasinet. Men utprøving av av-
bøtende tiltak trenger sterk fokus i tida 
som kommer.

Det at så mange aktører har samar-
beidet om prosjektet er et stort mål i seg 
sjøl, og under avsluttingsseminaret som 
ble holdt i desember 2011 ga alle deltaker-
gruppene uttrykk for tilfredshet. 

Med blikket framover
Prosjektet er avsluttet, og den oppnevnte 
styringsgruppa og NINA har avsluttet 
det oppdraget de ble gitt. Det ligger rik-
tignok mye informasjon som fremdeles 
kan tolkes og bearbeides grundigere. 
Forvaltningen har fått mye kunnskap 
som skal innarbeides i arealplaner, og 
det er etablert nye samarbeidsflater mellom 
fjellaktørene.

For næringsaktørene og de som bruker 

" Vi har lært mye nytt, og fått bekreftet 
antagelser, om hvordan kombinasjon av 
menneskelige fysiske inngrep og ferdsel 
påvirker villreinen." 
Foto: Per Øyvind Grimsby
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Det er store forskjeller i forutsetningene 
for å forvalte villrein innen sørnorske 
fjell. Målene som settes for forvaltningen 
kunne i større grad reflektere disse ulike 
utfordringene.  I Setesdal Ryfylke vill-
reinområde synes oppnådde mål om økt 
kondisjon og kalveandel å ha ført til en 
begrenset bruk av leveområdet. Er det 
ønskelig?

Gode spørsmål er ofte bedre enn
riktige svar
Etter mange år i vår sørligste villrein-
forvaltning stiller vi oss noen kritiske 
spørsmål, som vi håper også leserne vil 
reflektere over.  I valget mellom mål, 
hva er viktigst?

a) Kontroll med stammene innen-
for villreinområdenes administrative 
grenser, eller utveksling av dyr mellom 
områder som blir definert som en vill-
reinregion.

b) En liten stamme med dyr i god 
kondisjon og høy kalvetilvekst, eller en 
livskraftig stamme som MÅ søke nye 
beiter, og dermed bruke mer av potensielt 
villreinareal.

c) Villreinen som en jaktressurs, eller 
villreinen som et opplevelsesobjekt for 
mange fjellvandrere.

Tradisjonelle mål
Stabil bestand og stabilt jaktuttak, samt 
kondisjonssterke dyr og høy kalvetil-
vekst er de tradisjonelle målene for be-
standsforvaltning av villrein. Dette er 
likt for alle villreinområdene, enten vi 
snakker om «frodige» Forelhogna hvor 
dyra kan vandre fritt, eller «marginale» 
Setesdal Ryfylkeheiene med lite laus-
masser og vinterbeiter. I tillegg er om-
rådet oppdelt både fra naturens side, og 
gjennom etablering av flere store vann-
kraftmagasin som har snevret inn og 
vanskeliggjort gamle trekkveier. Bør vi 
da ikke kunne sette andre forvaltnings-
mål her, for å oppnå en mer helhetlig 
områdebruk i et «større villreinfjell». 

Vi har vært involvert i forvaltning 
av villrein i Setesdal Ryfylkeheiene i 

mange år, og ønsker nå å utvide den tra-
disjonelle debatten om hvilke mål vill-
reinforvaltningen bør styres etter. Tidlig 
på åttitallet hadde dette området trolig 
mellom 4 og 5 tusen dyr, og villrein-
området huset landets dårligste stamme 
med tanke på kondisjon og produksjon. 
Vinterdødeligheten var også høy.  Det 
skjedde imidlertid regelmessig betydelig 
utveksling av dyr med naboene i øst og 
nord; Setesdal Austhei og Hardanger-
vidda. 

I 1984 besluttet vi og andre forvalte-
re et mål om å redusere bestandsstørrel-
sen til om lag 2000 dyr i vinterbestan-
den, for å bedre kvalitet og produksjon. 
På slutten av nittitallet var målet nådd. 
Men reduksjonsavskytingen fortsatte til 
og med 2003. Nok en gang fikk vi erfart 
at et tiltak som oftest blir satt i gang for 
seint, - og avsluttet for seint. I tillegg var 
reduksjonsavskytingen mest effektiv i 
sørområdet (sør for Blåsjø). Organisert 
samjakt og innkjøp av jaktkort førte til 
høye fellingstall, både på private areal i 
Valle og på statseiendommen Njardar-
heim. Til tross for reduserte kvoter i 
2002, og ytterligere reduksjon i 2004 var 
det mye som tydet på ytterligere nedgang 
i dyretallet i sørområdet. Det var i alle 
fall vanskelig og registrere oppgang. 
Fra 2007 ble kvoten satt til under 10 % 
av tilsvarende kvoter 10 år før. 

Prisen kan bli høy!
Diagrammet (nederst på siden) viser 
både omfanget av samjakt/innkjøpte 
kort i forhold til ordinær tildeling, og 
hvordan fellingsprosenten sank etter hvert 
som antallet dyr i sørområdet minket. 
Samjakta fikk først et omfang fra 1997. 
Og at det var et effektivt virkemiddel 
for å få redusert stammestørrelsen er 
grundig dokumentert. Samtidig erfarte 
vi at villreinen valgte nye trekkruter 
for å unngå ”skytterlinjene”, og dy-
rene samlet seg i noen få store flokker 
i løpet av de første 3-4 dagene i jakta. 
I 2004 var antallet dyr i sørområdet på 
et lavmål; trolig nærmere 200 dyr totalt. 
Fra og med samme året ble jegertallet 
redusert med 75 % i Njardarheim, og 
effekten på dyreadferd var umiddelbar. 
Villreinen var igjen spredd på mange 
små flokker, og allerede neste året steg 
fellingsprosenten merkbart. I ettertid ser 
vi at reduksjonsavskytinga skulle vært 
avsluttet i 1998/1999.

Men resultatoppnåelsen var god ut 
fra de opprinnelig satte målene, siden 
både kondisjon, kjevelengder og kalve-
produksjon har økt betydelig de siste 10 
åra. Utveksling av dyr med naboområ-
dene har avtatt, blant annet som følge av 
langt færre dyr også på Hardangervidda 
etter tilsvarende bestandsreduksjon der.

Men samtidig oppleves nå et vill-
reinområde der store deler står helt eller 

Hvordan øke områdebruken?
Av Lars Arne Bay og Tor Punsvik

Hva er den beste strategien for 
igjen å få villreinen tilbake til 
gammelt villreinland?

 
Å redusere ei villreinstamme raskt er fullt mulig - men prisen kan bli høy!
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faktorene som vi tross alt kan styre. Og 
her er nok jaktutøvelsen den viktigste. 
Bør det innføres ulikt misteareal sør og 
nord for Blåsjø? Eller kan vi satse på at 
jaktkort utskrevet i sørområdet i større 
grad blir benyttet i nordområdet?

Et stort og omfattende GPS-mer-
keprosjekt har frambrakt mye spen-
nende kunnskap om reinens bruk av de to 
Setesdalsområdene, og i høst presenterte 
NINA resultatene i sin Rapport 694. Vi 
beit oss merke i et resonnement som ble 
presentert i rapporten.

a) Jo færre dyr i bestanden, dess la-
vere er risikovillighet og vilje til å søke 
seg ut av de beste beiteområdene. 

b) Ved økt bestandsstørrelse forven-
tes at nisjebredden utvides og at areal-
bruken endres som følge av at dyra er 
mindre selektive.

c) Næringsstressa dyr har en ten-
dens til å være mer risikovillige og en 
kan derfor også tenke seg at det er en 
sammenheng mellom bestandsstørrelse 
og dyras bruk av områder med tekniske 
inngrep. 

d) For villreinens vedkommende kan 
også snøforholdene bety mye for tilgangen 

til beitene slik at både nisjebredde og 
risikovillighet kan tenkes å endres mye 
som en følge av at snøforholdene endrer 
tilgjengeligheten til beitene. Villrein-
stammene i Norge forvaltes ved lavere 
tettheter ofte med en målsetning om å 
sikre beiter og holde dyrenes kroppslige 
kondisjon høy.

Det er et mål at en større del av Se-
tesdal Ryfylke skal tas i bruk som leve-
område for villreinen. En rekke tiltak er 
aktuelle for å nå målet, og det er stadig 
ny kunnskap som behøves. Men vi tror 
at økt dyretetthet innen rammen av bei-
tenes tåleevne også er et av disse virke-
midlene og derfor må drøftes innen vill-
reinforvaltningen.

Skal vi våge å tenke nytt?
Hva om vi benyttet denne situasjonen 
til å få dokumentert hva som skjer når 
vi øker stammen i sør? Vi har trolig en 
historisk mulighet til å foreta ”et ekspe-
riment”. Men i så fall må det foregå under 
kontroll, tett overvåking og fortsatt fors-
kning med radiomerkede dyr. 

Forutsetningen for dette er selvfølgelig 
at grunneiere slutter opp om dette. Det 
vil innebære ulik kvotetildeling sør og 
nord for Blåsjø. Og trolig ulik avsky-
tingspolitikk i sentrale- og marginale 
strøk av sørområdet. Dessuten bør jakt-
trykket styres slik at tradisjonsbærere 
kan sikre at reinen øker sin totale areal-
bruk.

Håpet er at nye kalver skal ta i bruk 
de store arealene som i altfor stor grad 
ligger tomme i dag.
 

delvis ubrukt av villreinen. Det gjør det 
tyngre for villreininteressene å stå opp 
mot de ekspansive utbyggingsplanene 
andre aktører har for bruken av fjellom-
rådet, især til hyttebygging. Årsakene til 
at reinen uteblir på store deler av heia, 
og i sær randområdene i sør og vest, er 
mangesidig og komplekst. De naturgitte 
og menneskeskapte barrierene betyr 
mye, og dessverre er det mange av de 
dyra som skulle videreført trekktradi-
sjoner som detter for jegernes kuler. 
Men bildet er ikke helsvart. Utsagn som 
”me vil ha dyra attende” kommer fra 
både politisk hold og grunneiere. Og 
denne viljen har også vist seg i frivillig 
fredning over store områder. 

Hvordan øke områdebruken?
Hva er så beste strategien for igjen å få 
villreinen tilbake til gammelt villrein-
land? Skal vi satse på at om bare stam-
men blir stor nok så trekker de ut til disse 
områdene? Eller er det mer fornuftig å 
bygge på de dyrene som allerede er sør 
for Blåsjø, og spare så mange produk-
sjonsdyr som bare mulig? Ett er uansett 
sikkert; - vi må konsentrere oss om de 

Å høste av fjellet er en tradisjon som vi ønsker nye generasjoner også skal få del i. Her er forfatterne avbildet i tradisjonelle roller som 
jegere og fiskere i Setesdal Ryfylke. Foto til venstre: Karl Gunnar Hoven. Foto til høyre: Per Øyvind Grimsby

Figur som viser slaktevekt hos ulike kjønns- og aldersgrupper i Setesdal Ryfylke i perioden 
1992 til 2009. (NINA rapport 694)
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I løpet av de siste åra er villreinen satt 
på den politiske dagsorden og det ut-
arbeides nå regionale arealplaner for 
de Nasjonale villreinområdene. Fram 
mot 2013 skal disse planene ferdigstil-
les og det skal opprettes to Europeiske 
villreinregioner; en i Langfjella og en 
i Dovre – Rondane. Parallelt med utar-
beidelsen av de regionale planene har 
en studert reinens arealbruk og forsøkt 
å forstå hvordan naturforhold og men-
neskelig aktivitet setter begrensninger 
for villreinstammene. I denne artikke-
len skal vi peke på særtrekk med disse 
villreinbestandene og muligheter for-
valtningen har i forbindelse med beva-
ringen av villreinen i denne regionen.

Langfjella
I Langfjella finner vi fire av våre største 
villreinstammer; Nordfjella, Hardan-
gervidda, Setesdal Ryfylke og Setesdal 
Austhei. Antall villrein i disse bestan-
dene har variert mye de siste 50 åra, og 
særlig villreinstammen på Hardanger-
vidda har gjennomgått store svingninger 
med betydelig overbeiting i perioder. 
Først på 1960 tallet, deretter på 1980 
tallet. Bestandssvingningene på Har-
dangervidda og de forvaltningsmessige 
utfordringene med denne bestanden har 
i perioder preget villreinforvaltningen. 
Utvandring fra Hardangervidda på 1980 
tallet medførte for eksempel nærmest 
total nedbeiting av vinterbeitene i Nord-
fjella og forvaltningen her har i lang tid 
forsøkt å restituere beitene med å skrive 
ut store jaktkvoter for å holde dyretal-
let på et rimelig nivå. I løpet av denne 

tidsperioden har en også hatt betydelige 
utfordringer med bestandsforvaltningen 
i Setersdal Vesthei (SV) og i Nordfjella 
(NF) som kan knyttes direkte til frag-
menteringsprosessene som de regionale 
planene skal demme opp for. I SR gjel-
der dette særlig områdene sør og vest 
for Blåsjø, Store Urar og Svartevassma-
gasinet som sammen med annen akti-
vitet har medført en todeling av denne 
bestanden. I Nordfjella har en hatt noen 

av de samme utfordringene ved at Rv 
52 og Geitryggen deler dette villrein-
området i to. I mange år har en forsøkt å 
gjenoppbygge bestanden sør for Rv5 2. 
Dette har en nå lyktes med og vi har de 
siste åra sett at Nordfjella-
reinen i økende grad har tatt i bruk area-

Villreinen i Langfjella

Av Olav Strand og Roy Andersen, 
NINA, Lena Romtveit, Anders 
Mossing og Raymond Sørensen, 
Norsk Villreinsenter

Langfjella har et mangfoldig landskap, 
oppe ved Hardangerjøkulen møter reinen 
sin egen istidsfortid. Foto: Olav Strand

 Høye brøytekanter og biltrafikk utgjør betydelige barrierer for villreinen på flere av fjell-
overgangene. Her Rv 7 på Hardangervidda. Foto: Olav Strand
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ler som ligger under Hardangervidda. 
Forvaltningsmessig byr en slik situa-
sjon på store utfordringer og viser be-
hovet for en fleksibel forvaltning hvor 
det både er evne og vilje til å justere 
jaktkvoter og jaktuttak mye i løpet av 
kort tid.

Ulike vinterfellingsprogram viser 
at bestandskondisjonen på Hardanger-
vidda (slaktevekt og fettlagre hos simler 
om vinteren og kalver / 100 simler og 
ungdyr om sommeren) har økt betyde-
lig siden 1983. Beitegranskninger både 
på bakken og fra fjernmålingskilder be-
krefter den sammen framgangen. Disse 
undersøkelsene viser også at gjenvek-
sten i lavbeitene har vært størst i om-
rådets ytterkanter mens de sentrale om-
rådene fortsatt har relativt sparsomme 
lavmatter.

Tilsvarende endringer i slaktevekt og 
kalveproduksjon er også dokumentert i 
SR etter at bestanden der ble redusert. 
Erfaringene fra HV med utvandring til 
NF når bestanden på Hardangervidda 
var større enn 20 000 dyr og tilsvarende 
erfaringene fra SR, med mer intensiv 
bruk av områdets ytterkanter mens be-
standen var stor, indikerer at det en sam-
menheng mellom reinens arealbruk og 
bestandsstørrelsen. For eksempel så var 
områdene lengst vest i SR (Suldal) mer 

brukt mens villreinbestanden var stor på 
1980 tallet. I seinere år, med vesentlig 
færre dyr i vinterbestanden, har disse 
områdene vært merkbart mindre brukt. 
I Nordfjella hadde mer
eller mindre all rein tilhold nord for 
Rv52 fram til ca 2000. Beitene i om-
rådene nord for Geitryggen var trolig 
begynt å bli temmelig slitt på denne tid 
mens beitekvaliteten i områdene sør for 
Rv52 trolig hadde økt som følge av at 
dette området hadde vært reintomt i ca 
20 år.

I et slikt perspektiv på 50 år har altså 
både dyretall og arealbruk endret seg 
mye. Men det har også skjedd betyde-
lige endringer i villreinens leveområder 
og flere av trekkvegene som ble brukt 
for å finne avlastningsbeiter og som 
medførte at både SR og NF fikk tilført 
dyr fra HV er i dag mer nedbygde og 
mindre aktuelle som trekkområder.  For 
deler av Langfjella betyr dette at vi i 
dag, og også i framtida, må regne med 
at bestandsforvaltningen i større grad 
enn tidligere må ta hensyn til at dette er 
fragmenterte og isolerte bestander.

Klimagradienter og viktige funksjons-
områder i Langfjella
Resultatene fra prosjektene viser at ut-
bredelsen av og kvaliteten på villreinens 

funksjonsområder varierer mye innenfor 
Langfjellaregionen. De tydeligste for-
skjellene ser vi mht vinterbeitene som 
det finnes særlig lite av i SR. Vinterbei-
tene her finnes stort sett på østsiden av 
området ut mot Setesdalen. I tillegg til 
mer marginale områder i SR finnes mu-
lige avlastningsbeiter for dyra i SR for-
trinnsvis i de nordlige delene av SA og 
på Hardangervidda. Våre analyser viser 
at Hardangervidda nå har et rimelig 
godt vinterbeitetilbud (2003) og at bei-
tene her i stor grad er restituert etter den 
aggregerte overbeitingen som fant sted 
gjennom to perioder på 1960 og -80 tal-
let. Analysene viser også at tilgangen til 
beiteområdene kan variere mye fra ett år 
til et annet, avhengig av snømengde og 
snøens fordeling i landskapet. Tangene 
på østsiden av Hardangervidda er derfor 
relativt sett viktigere for dyra i vanske-
lige snøvintre. Randområdene i SR har 
noe av den samme funksjonen og har 
tjent som reservebeiter i vanskelige vin-
tre med stor villreinbestand.

Utbredelsen og kvaliteten på kal-
vingsområdene varierer også, men ikke 
på langt nær så mye som vinterbeitene. 
På Hardangervidda finner vi tilsyne-
latende egna kalvingshabitat på store 

To på snø. Foto: Olav Strand
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vinteroppholdsområdene og kalvings-
områdene og sommerbeitene lenger 
syd. Årlig krysser dyra i SA Bjørnevann 
området, som er et betydelig pressom-
råde mht hyttebygging, og det er en 
forvaltningsmessig utfordring å bevare 
denne trekkorridoren for framtida. I SV 
har dyra egne kalvingsområder nord 
og syd for Blåsjø, mens vi i Nordfjella 
finner liten geografisk forskjell på kal-
vingsområder og vinterbeiter. Her bru-
ker gjerne dyra områdene lengst vest 
gjennom store deler av året, og de beste 
vinteroppholdsområdene lengst øst er 
lite brukt. 

Fokusområder for forvaltning
og forskning
I de ulike lokale GPS -merkeprosjekte-
ne har vi brukt begrepet fokusområder. 
Dette er geografiske områder eller pro-
blemstillinger hvor en har særlige ut-
fordringer mht konflikter mellom men-
nesker og villreinens tilgang til viktige 
funksjonsområder. I de ulike prosjek-
tene har vi kartlagt og beskrevet flere 
slike fokusområder i Langfjella. Ek-
sempler på slike er; Brokke-Suleskard 
vegen og Blåsjømagasinet og Stein-
buskaret (alle i SR), Bjørnevannsområ-
det i SA, trekkområdene mellom HV og 
SR, turistløypa til og fra Hellevassbu og 
området mellom Gavlen og Sønstevann 

(begge på HV), Finsetunellen (HV/
NF), Geitryggen og Gravdalshalsen i 
NF. Enkelte av disse områdene brukes 
fortsatt av villrein og informasjon el-
ler lettere tilrettelegging kan være ak-
tuelle tiltak i disse områdene. Et slikt 
eksempel er Brokke – Suleskard vegen 
som er vinterstengt etter 1. november. 
Reinsdyra bruker i dag dette området 
som vinterbeiter. I andre områder vil 
mulige tilretteleggingstiltak være langt 
mer omfattende og kostnadskrevende. 
Rv7 på Hardangervidda er et godt ek-
sempel i så måte. Her er en eller flere 
tuneller aktuelle tiltak, og dette vil være 
positivt både med tanke på villrein og 
trafikksikkerhet. Tuneller er også svært 
kostnadskrevende og eksempel på at en 
i slike tilfeller må forsøke å finne løs-
ninger som bidrar til både miljømessig 
og samfunnsmessig verdiskapning.

Vi har etter hvert mye kunnskap om 
villreinen, men vi savner fortsatt kunn-
skap om effektene av avbøtende til-
tak og tilrettelegging. Fokusområdene 
og data som er samlet inn i disse i lø-
pet av de siste årene, gir forvaltningen 

deler av vestvidda. I løpet av den siste 
30 års perioden har villreinens bruk av 
kalvingsområdene på Hardangervidda 
endra seg betydelig. På slutten av 1970 
tallet ble områdene nord for Hårteigen 
og vest for Veig regnet for å være de 
mest sentrale kalvingsområdene. Gjen-
nom 80 og 90 tallet var områdene rundt 
Hårteigen mest brukt. Etter år 2000 har 
vi sett at reinen gradvis har tatt i bruk 
områder sør for Kvenna og har kalvet 
så langt øst som Skindalen og i liene ut 
mot Møsvatnet. Pr. i dag har vi ingen 
fullgod forklaring på disse endringene; 
er det lokale beiteforhold, framvekst av 
groe eller snøforhold som bestemmer 
den årlige bruken av kalvingsområdet? 
Hva betyr simlenes kondisjon og kal-
vingstidspunkt? Kalvingstidspunkt for 
reinen på Hardangervidda er også en-
dret og vi regner i dag med at simlene 
kalver ca 14 dager tidligere sammen-
lignet med begynnelsen på 1980 tallet. 
Det kan være at den stedvise kvaliteten 
på kalvingsområdene har endret seg og 
at reinen har respondert på dette med å 
endre kalvingsområder. 

Det store og sammenhengende fjella-
realet på Hardangervidda skiller seg 
mye fra de øvrige mer fragmenterte og 
usammenhengende villreinområdene i 
Langfjella. I SA er det for eksempel stor 
geografisk og habitatmessig forskjell på 

I bratthenget mot Skindalen finner reinen 
på Hardangervidda ly for insekter og 
varme. Foto: Olav Strand
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muligheter for å definere klare og også 
etterprøvbare mål for utviklingen i fo-
kusområdene. Dette er også et meget 
godt grunnlag for å etterprøve effektene 
av forvaltningen. Framtidige tilrette-
leggingstiltak bør derfor, og i den grad 
det er mulig, brukes som eksperimenter 
hvor analyser av før - etter situasjoner 
vil gi forvaltningen ny og verdifull 
kunnskap.

Visjonen om reinen og oss sjøl
Anbefalingene fra ViSa arbeidet har be-
tydd mye for den nasjonale satsningen 
på villrein. I rapporten fra denne ar-
beidsgruppa framheves det fem pilarer 
for den framtidige villreinforvaltningen. 

I disse pilarene ligger det blant annet en 
erkjennelse av at villreinen er viktig 
for lokal næring og kultur på en posi-
tiv måte, og at flere samfunnsaktører 
må bli delaktige i villreinforvaltningen 
og bevaringen av villreinstammene. Er-
faringene vi har fått gjennom de lokale 
GPS – prosjektene, som har hatt bredt 
sammensatte styringsgrupper, er svært 
positive i så måte. Resultatene fra pro-
sjektene viser også at reinen trenger 
mange venner. Dagens villreinforvalt-
ning er svært kompleks og berører man-
ge og økonomisk viktige brukergrupper. 
I den grad en vil utvikle tilrettelegging 
eller avbøtende tiltak i fokusområdene 
må dette skje i samråd med aktuelle 

brukergrupper. Inkludering av flere bru-
kergrupper vil også hjelpe forvaltningen 
med å finne det reelle handlingsrommet 
for forvaltningen og bidra til at en har 
et felles kunnskapsgrunnlag og virkelig-
hetsoppfatning. Noe som er nødvendig 
om en skal lykkes med den framtidige 
villreinforvaltningen. 

I ViSa rapportens fem pilarer er det 
også en visjon om at reinen skal få til-
gang til større og mer sammenhengende 
leveområder. Dette er i høgeste grad 
reelle problemstillinger i den praktiske 

Oppe ved Hardangerjøkulen ferdes reinen 
fortsatt i områder som ligger i istidas grep. 
Foto: Olav Strand
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forvaltningen av Langfjella. Innad i 
langfjella er det til dels store og tradisjo-
nelt gode villreinarealer som har vært 
lite brukt av reinen de siste 10 års pe-
riodene. Områdene sør og dels vest for 
Blåsjø var for eksempel tidligere regnet 
for å være kjerneområdet for reinen i 
SR. Kraftutbygging, veger, hytter og 
ferdsel er i dag framtredende elementer 
i dette landskapet og er helt eller delvis 
årsaken til at villreinen i liten grad bru-
ker dette området. Men den eneste for-
klaringen er det neppe. Vi regner også 
med at større bestand ville medført at 
områdene sør for Blåsjø ble brukt mer. I 
tillegg er det også grunn til å spørre om 
ikke jakta kan ha hatt utilsikta effekter, 
ved at en systematisk har skutt dyr som 

hadde tradisjoner for å bruke de perifere 
delene av dette området. Ytterkantene 
her er også typiske bukkeområder, slik 
at hard avskytning av bukk i seg selv 
kan ha en direkte betydning for bruken 
av dette området.

Disse problemstillingene har også 
aktualitet i grenseområdene mellom HV 
og NF. Det ble jaktet svært hardt i disse 
områdene etter innvandringsbølgen fra 
HV på begynnelsen av 1980 tallet. I re-
lativt lang tid var det et årlig bukketrekk 
mellom jøkulområdet nord for Rv7 og 
sentralområdene på Hardangervidda om 
høsten. De siste 10-20 åra har dette av-
tatt og egentlig opphørt helt. 

Finsetunellen stod ferdig i 1993 og 
en har i ettertid arbeidet med å fjerne 

det gamle banelegemet. Etter 2000 
vandra en stor del av Nordfjella stam-
men over Geitryggen og etablerte seg 
i området sør for Rv52. Etter dette har 
dyra begynt å krysse over Finsetunellen 
og det har de siste åra vært et mer eller 
mindre fast tilhold av dyr i områdene 
rundt og særlig vest for Hardangerjø-
kulen. Det må også nevnes at vi i dette 
området, som har vært tomt for villrein 
i snart en mannsalder, finner restene av 
kanskje den aller mest omfattende mas-
sefangsten av rein som er kjent i Norge. 
Det er bare dyregravrekkene over Dov-
refjell som kan måle seg med omfanget 
av fangsten ved Ørteren, Krækkja og 
Finsbergområdet.

Det faktum at reinen nå ser ut til å ta 
i bruk dette området igjen er derfor en 
stor gladnyhet for Langfjella som Euro-
peisk villreinregion. Men det er også en 
situasjon som er utfordrende for forvalt-
ningen. Hvordan og hvor mye skal en 
jakte i dette området? Hvordan skal en 
håndtere en situasjon der mer enn 50% 
av Nordfjellastammen plutselig, og rett 
før jakt, befinner seg på areal som admi-
nistrativt ligger under Hardangervidda? 

På østvidda finner reinen de beste vinter-
beitene. Foto: Olav Strand

Foto: Olav Strand
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ningen er stort sett framkommet gjen-
nom en vurdering av forholdet mellom 
beiter, beitekvalitet og kondisjon hos 
reinen. Terje Skogland utviklet i sin tid 
en modell for avkastningen i villreinbe-
standene basert på tetthetsavhengighet 
i kalveproduksjon, slaktevekter og vin-
terbeitearealet. Med dette som bakgrunn 
har det vært definert relativt presise mål 
mht bestandsstørrelse, kjønns og alders-
sammensetning og kondisjon i de fleste 
villreinstammer. Generelt kan vi si at 
forvaltningen har valgt konservative 
bestandsmål på det vis at en har ønsket 
å prioritere dyr i god kondisjon og høg 
beitekvalitet. I Langfjella ser vi at dette 
har hatt ønska effekt ved at kalvepro-
duksjon, slaktevekter og beitekvalitet 
har økt. 

I løpet av de siste 20 åra har vi høsta 
mye verdifull erfaring i villreinforvalt-
ningen. Blant annet mht betydningen 
av lokale forhold som betinger lokale 
forvaltningsmål og løsninger. Et godt 
eksempel i så måte er det lave bestands-
målet som har vært satt i SV for å kom-
pensere for de marginale vinterbeitene i 
dette området. Vi har også sett at forvalt-
ningen har satt mål som vektlegger andre 
kriterier enn produksjon og avkastning. 
Et nærliggende eksempel i så måte er at 
en vurderer risikoen forbundet med for-
valtningen på Hardangervidda og stiller 
spørsmålet; ”hvor stor bestand klarer vi 
egentlig å forvalte”, når en i disse dager 
diskuterer ny bestandsplan.  

Lokale forskjeller i dyretall og mattil-
gang er en av hovedgrunnene til at vi har 
lært mye om villreinen. Samtidig er det 
slik at det fortsatt er mange og til dels 
betydelige kunnskapshull, for eksem-
pel mht forholdet mellom bestandens 
størrelse og arealbruk. På deler av Har-
dangervidda har det vært et mangeårig 

mantra at får vi bare opp stammen så 
kommer også dyra tilbake. Det er nok på 
ett vis riktig, men samtidig skal altså be-
standsstørrelsen avpasses til beitekvali-
tet, presisjonen i forvaltningen og evnen 
som forvaltningen og jegerne har til å 
høste effektivt og riktig når bestanden er 
stor. Noe som er kronisk vanskelig. 

Villreinen har på mange måter sam-
me frykt for mennesker som for rovdyr, 
og vår aktivitet (når den er forutsigbar) 
utgjør en motstand i landskapet som 
kan bidra til at betydelige arealer er lite 
brukt av villrein. Bestandsmål -og bei-
tepress må slik sett ses i sammenheng 
med den menneskelige belastningen i 
enkelte områder, når en skal prøve å til-
rettelegge for at reinen skal komme til-
bake til områder som i dag ligger brakk. 
Et ensidig fokus på å øke dyretallet er 
derfor en snever, og kanskje alt for sne-
ver, tilnærming til disse problemene og 
vi må innse at vi fortsatt har et betydelig 
kunnskapsbehov.  Den gode nyheten er 
at en i dag er i ferd med å innse kom-
pleksiteten i disse problemstillingene. 
Samtidig har en både teknologi og et 
bestandsforvaltningsapparat med po-
tensial til å gjennomføre nødvendig til-
rettelegging og kunnskapsproduksjon. 
Gjennom etableringen av de regionale 
planene og en arealforvaltningsmessig 
oppmerksomhet mot fokusområdene 
kan det være realistisk å nå målsetnin-
ger om å ”få tilbake reinen”.

Finseområdet er også et utviklingsom-
råde med betydelig aktivitet gjennom 
hele året. Ca 40 000 mennesker sykler 
Rallarvegen hvert år, og det er flere og 
populære løyper mellom Krækkja, Fin-
se og Geitrygghytta. På Bergensbanen 
har Finsetunellen vist seg å være positiv 
for reinsdyra. Rv7 ligger derimot fort-
satt i dagen, men det jobbes nå med ini-
tiativer for å få etabler flere mindre eller 
alternativt en lang tunell også her. Noe 
som i villreinsammenheng ville vært 
svært gode nyheter. 

Hvordan skal vi få tilbake reinen?
Dette spørsmålet er en dagsaktuell pro-
blemstilling i flere områder i Langfjella. 
Av ulike årsaker er det store areal som i 
liten grad brukes av villrein, slik at både 
opplevelsesverdien av reinen og jaktmu-
lighetene er sterkt redusert. Eksemplene 
på slike områder er dessverre mange. 
Sør for Blåsjø og i Ryfylkeheiene har en 
for eksempel i lengre tid diskutert hvor-
dan det er mulig å få reinsdyra tilbake 
og problemstillingen ble løftet fram i 
det nylig avslutta GPS- prosjektet i Se-
tesdalsheiene. På Hardangervidda har 
Ullensvang, Hol og kanskje særlig Eid-
fjord hatt svært lite jakt de siste 10- 20 
årene. På Hardangervidda er manglende 
jaktmuligheter i disse kommunene en 
direkte årsak til langvarig uenighet lo-
kalt omkring bestandsmålet. Områder 
som har lite eller ingen jakt ønsker seg 
større bestand i håp om at dette skal gi 
bedre jaktmuligheter. Tilsvarende har 
områdene mellom Hardangervidda og 
Nordfjella vært uten rein i lang tid. I 
Ulvik (Hardangervidda) og i Nordfjella 
generelt har en arbeidet aktivt i mange 
år for å få reinen tilbake i disse områ-
dene. 

Bestandsmålene i villreinforvalt-

Foto: Olav Strand
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Det lir alt langt på dag. Jeg sitter oppi 
Sandfjellet ved et lite kaffebål. Utafor 
meg har jeg Hansdalen, litt lengre bort 
Storhøa. Langt mot vest ser jeg Snøhet-
ta og fjellene rundt der. Været er over-
skyet, høgt skydekke og god sikt. Kan 
så vidt kjenne en svak bris fra nordvest 
mot ansiktet.

Fjellet er i sin fineste høstprakt med 
mange og sterke farger. Jeg har det bra, 
livet er godt å leve akkurat no.

I dag tidlig da jeg kom på Storhøa, 
var det en god del jegere der, men in-
gen rein å jakte på. Vi hadde forventet 
det skulle være rein her i dag på denne 
vindretningen, både jegerne og jeg. Si-
den da har jeg vært over på den andre si-
den av Sandfjellet og sjekket områdene 
der uten å finne dyr. Så en del jegere på 
den sida også, men det så ikke ut til at de 
hadde noe å jakte på, de heller.

Jeg undrer meg litt på hvor dyrene 
kan være. I går var jeg på områdene len-
gre sørøst, Hestfjellet og Russutangen, 
og der var det både mye rein og jegere.  
Tror det meste av Forolhognastammen 
passerte nordover området i løpet av 
dagen. Kontrollerte mange dyr jeg så 
ble felt. Etter hvert kom jeg litt på etter-
skudd og måtte lete meg frem til jegerne 

etter å ha hørt skudd. Fant en del jegere 
med felte dyr på den måten, men det 
gikk også en del skudd uten at jeg fant 
noen ting. I beste fall kunne det ha vært 
bomskudd, i verste fall skadeskyting.

Reinen trakk etter hvert nedover til 
Gåsengene og Hiåsjøene. Det ble sen 
kveld før jeg kom hjem.

Var ganske sikker på at Storhøa/
Sandfjellet skulle være rette stedet å 
treffe på reinen i dag, men der tok jeg 
feil. Det har hendt før at disse dyrene 
har lurt meg, flere ganger. Det syns jeg 
bare er fint, det skal være slik.

Men hvor er de nå? Kan de ha trukket 
så langt vest som Sverjesjøene og områ-
dene der? Eller har de snudd og trukket 
opp i Russutangen att? Vindtrekken fra 
nordvest er svak og kan være i ferd med 
å snu.

Jeg har det som nevnt bra her jeg sit-
ter, så nå kan det være det samme. Det 
har vært mange sene kvelder i det siste, 
så en relativt tidlig kveld vil komme 
godt med.

De fleste jegerne som var på Storhøa 
i dag tidlig har reist ned, ser jeg. Bare to 
biler står att. Alt er så fredelig og stille. 
Jeg tenker på disse grådyrene, beun-
drer hvor godt de er tilpasset et liv på 

Fra dagboka til Kåre

Kåre Guldvik (81), opprinnelig fra 
Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag, 
kom  til fjellbygda Kvikne i 1954. Her 
jobbet han først på Statens saueavlsgård 
(senere Planteforsk Sæter) i 29 år, før 
han i 1983 tok fatt på oppsynsjobben 
i fjellområdet på grensa mellom Hed-
mark og Sør-Trøndelag. Kraftverkene i 
Orkla (KVO) hadde i konsesjonsvilkå-
rene forpliktet seg til å betale et halvt 
årsverk årlig i utbyggingsperioden til 
oppsynsvirksomhet, mens den andre 
halvparten ble fordelt mellom lokale 
sauebeitelag, grunneierlag og Hedmark 
fylkeskommune. Kåre ble den første 
faste oppsynsmannen på helårsbasis i 
dette vidstrakte og flotte fjellområdet, 
og han sto i jobben til 1997 da han gikk 
av for aldersgrensa.

Kåre er fortsatt ”still going strong”, 
og på oppfordring fra redaksjonen i 
Villreinen har han bladd i sine mange 
dagbøker fra tida som en høyst markant 
og respektert oppsynsmann i Forollhogna 
villreinområde. Her forteller han hva 
som skjedde denne spesielle dagen for 
mange år siden vest i villreinområdet. 
En beretning som forhåpentligvis kan 
være til ettertanke også for dagens vill-
reinjegere .
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er det mora. 
Jeg har et problem: Hvordan skal jeg 

kunne få felt denne kalven? Den går 
hele tiden i utkanten av flokken, men 
kommer ikke fri, det er tett med dyr bak 
hele tiden.

Må nok finne på noe annet. Jeg gjør 
en sving opp fra flokken for å prøve å 
komme foran og kanskje få tak når flok-
ken passerer.

Da jeg kommer frampå att er jeg på 
høgde med de fremste dyrene som har 
stoppet opp. Det er tydelig at no vil de 
kvile. Jeg ser den skadde kalven også, 
men det er ingen mulighet til å felle den 
her heller.

Etter hvert forstyrrer jeg dyrene så 
mye at de begynner å trekke videre sør-
over. De er noe stresset og irritert over 
forstyrrelsen. Tror ikke de godtar mange 
slike forstyrrelser før de kan dra langt 
av sted, da får jeg ikke felt kalven i dag.

Jeg vil prøve en gang til å komme 
foran flokken og gjør en stor runde opp 
i lia. Jeg er på høgde med Storlisetra når 
jeg svinger ned. No er jeg kommet foran 
flokken som igjen har stanset.

Jeg åler meg innpå og kommer gan-
ske nær. Det hersker stor ro over flok-
ken no. Noen dyr har lagt seg. Litt garp 
og grynt av kalver og simler som søker 
hverandre. Lufta er blitt litt kjølig no 
mot kveld og det står en svak vanndamp 
over flokken.  Jeg er observert av noen 
av dyrene, de holder øye med meg. Jeg 
ser den skadde kalven et stykke bak i 
flokken, mora står ved siden av.

Jeg håper å få en sjanse til å felle kal-
ven no, den har lidd mye allerede. Sam-
tidig tenker jeg på hvordan et skudd vil 
virke her og no på hele flokken. Roen og 
idyllen som hersker no vil bli brutt på en 
brutal måte. Hvilen som dyrene så sårt 
kan trenge, blir det ikke noe av. Det er 
ikke slik jeg ønsker å møte disse dyrene.

Da skjer det noe nesten utrolig. Den 
skadde kalven går noen meter bort fra 
flokken og blir stående for seg selv, først 
står den rett mot meg, så snur den siden 
til. Det må skje no.

Holdet er litt lengre enn jeg skulle 
ønske, men jeg har en god skytstilling 
på en mosetue. Har kalven inne i kik-
kertsiktet, den virker liten i forhold til 
trådkorset, men jeg har siktet inn og lar 
skuddet gå.

Jeg både såg og hørte skuddet traff, 
men kalven ble stående på stive ben. 
Sånt skjer iblant og man blir litt usikker.

Flokken reagerer som forventet. Dy-
rene som låg, kom øyeblikkelig på bena. 

I et lite sekund stod dyrene stive og for-
skrekket, så kastet de seg iveg oppover 
lia i full panikk.

Reaksjonen var den samme bak i 
flokken ved den skadde kalven. Jeg såg 
den lyse simla sammen med de andre 
dyrene kaste seg i veg oppover lia, men 
straks merket simla at kalven ikke ble 
med og snudde og var helt inntil kalven. 
Såg ut som hun berørte kalven med mu-
len, da knakk den sammen og ble lig-
gende. Så hev simla seg rundt igjen og 
la iveg oppover lia etter flokken. Det var 
vondt å se.

Jeg blir liggende å se og høre flokken 
forsvinne. No vil det nok gå lenge før  
de slår seg til ro att.

Etter en tid går jeg fram til den felte 
kalven. Skuddet mitt er et lungeskudd, 
litt langt bak. Skadeskuddet var langt 
verre enn det jeg først hadde sett. Kal-
ven var nok påskutt på skrå bakfra. Kula 
hadde gått inn i muskelen bak i leggen 
på venstre framfot helt oppunder bring-
kollen. Kula hadde etterlatt seg er djupt 
sår i bringkollen før den til slutt hadde 
gått gjennom muskelen foran i leggen 
på høyre framfot. Skuddsåret var ikke 
ferskt, kanskje fra i går. En ting er jeg 
helt sikker på, jegeren som avfyrte dette 
skuddet måtte ha sett at dette var en ska-
deskyting!

Jeg drar med meg kalven ned til en 
bekk og slakter. Kjøttet legger jeg ut-
over på noen steiner så det får tørke litt. 
Gjør meg opp et lite bål og koker kaffe, 
syns jeg må ha det no.

 Det blir sent før jeg tar kjøttbøra på 
ryggen og går i veg nordover mot Stor-
høa. Sola som har gått ned bak åsene i 
vest, farger de hvite skyene røde.
Vakkert? Ikke i kveld, det minner så 
mye om ferskt reinsblod på kvitkrull.

Jeg kjenner noe vondt inne i meg. 
Tenker på reinsflokken jeg så brutalt 
hadde forstyrret tidligere i kveld. Hå-
per de har fått ro no ett eller annet sted 
oppe på Sandfjellet. Tenker også på ei 
lys simle som kanskje allerede no er på 
tur attende for å se etter kalven som ikke 
ble med videre.

Jeg er sint, også. Det var ingen som 
ringte i går kveld og sa fra om uheldig 
skudd og skadeskyting. Det er vel dette 
med jegerære, da. Slike jegere bør over-
veie om de ikke skal henge geværet på 
knaggen og la det henge der for godt!

Kåre Guldvik

høgfjellet året rundt. Jeg er glad i disse 
dyrene. På denne tida er det litt synd på 
reinen. I en hel måned blir de jaktet på, 
får aldri fred. Kvar dag blir de forstyr-
ret, får nesten aldri tid til kvile. Lita tid 
til beiting blir det også. Reinen er et ro-
lig dyr som naturlig bruker all sin tid til 
beiting og kvile.

Plutselig skvetter jeg til. Jeg mente 
å høre et skudd langt borte. Det måtte 
være vest for Hammerhøa i området 
ved Napsjøen. Så kom det et skudd til. 
Jo da, det var derfra. Jeg tar kikkerten 
og saumfarer terrenget samtidig som jeg 
pakker sammen sakene mine.

Da får jeg se dyrene. En stor flokk 
kommer trekkende fra Napsjø-området 
og fremover mot Storhøa. Oppdager 
enda en stor flokk oppe i Storlihøa. 
Denne flokken har også retning mot 
Storhø. Dyrene trekker ikke fort, men 
det går jevnt.

Jeg tar ryggsekk, gevær og utsty-
ret jeg har med og går fort nedover til 
Hansdalen og videre opp nordøst på 
Lille Sandfjellet ved Stavilla.

Dyrene blir borte for meg en stund 
når jeg går over Hansdalen, men jeg får 
øyekontakt att når jeg kommer opp. No 
har begge flokkene gått sammen til en 
kjempeflokk. De første dyrene er kom-
met fram til foten av Storhø. Det går et 
par skudd borte ved flokken. Jeg kan 
ikke se noen jeger, heller ikke om det 
faller noe dyr, terrenget er for kupert. 
Flokken vinkler no i retning mot der jeg 
er.

Jeg setter meg ned og venter, klar 
med kikkerten. Må se om det kan være 
noen skadde dyr i flokken. Det er et hav 
av dyr som kommer mot meg. Jeg sitter 
fritt til så dyrene ser meg i god tid De 
trekker likevel nesten helt opp til meg 
før de svinger sørover. De trekker ro-
lig no og jeg har god tid til å se over 
flokken, men likevel er det vanskelig på 
grunn av at det er så mange dyr.

Får etter hvert øye på en kalv som vir-
ker mistenkelig. Den går og ”stikler” på 
framføttene og er litt krokrygget. I det 
den svinger sørover sammen med resten 
av flokken, ser jeg skaden - et skuddsår 
i muskelen bak på venstre framfot, helt 
oppunder bringkollen. Kalven må være 
stygt skadet, for jeg ser at den har det 
svært vondt. 

Jeg går jevnsides flokken. Dyrene er 
oppmerksom på meg, men bryr seg lite 
om meg. Trekket går sakte, ser ut som 
de vil gå til ro. Ei lys simle har stor om-
sorg for den skadde kalven, tydeligvis 
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Snøhetta villreinutvalg er landets 
eldste. 50-årsjubileet ble feiret på 
Dombås i mai i fjor, med faglig 
samling, festmiddag og ekskursjon 
på Dovrefjell. Jubileet ble avrundet 
med omvisning på Norsk Villrein-
senter Nord og lunsj på Hjerkinn-
hus.

- I Snøhetta har rettighetshaverne 
samarbeidet godt i 50 år. Vi har hatt for-
bausende få konflikter i løpet av disse 
årene. Hvorfor?  Kanskje fordi det har 
vært så mye samkvem over fjellet - folk 
imellom. Vi er egentlig slektninger alle 
sammen! I dag er det forferdelig mange 
som styrer med villreinen. Vi må fort-
sette det gode samarbeidet for i det hele 
tatt å kunne feire 100-årsjubileum i 
2061! Henning Øverås, leder i Snøhetta 
villreinutvalg, ønsket hjertelig velkom-
men til 50-årsfeiringen for 60 Snøhetta-
entusiaster på Dombås den nest siste 
helga i mai 2011.

Faglig program
50-årsfeiringen startet med et bredt 
sammensatt faglig program lørdag etter-
middag. Førstemann ut var Per Jordhøy 
fra Norsk institutt for naturforskning 
(NINA). I sitt timeslange og interes-
sante foredrag om ”Fjelljegaren og grå-
dyret” trakk Per opp de store linjene for 
Snøhetta-området, både jakt- og regis-
treringsmessig.

- Fjelljakt-tradisjonen er ein viktig 
del av av vår identitet som har gått i arv 
i tusenvis av år. Er vi istand til å vida-
reføra den? spurte lesjingen og snøhet-
takjenneren.

I Nils Olav Talgøys fravær (måtte 
melde avbud i siste liten) hadde vill-
reinutvalget med kort varsel fått ja fra 
naturfotograf Bjørn Brendbakken, mest 
kjent for sine imponerende rovdyrbil-
der av de fire store, som medarbeider i 
bladet JAKT - men også for sitt nyeta-
blerte bildegalleri i stabburet på garden 
i Dalholen. Bjørn tok turen til Dombås 
med et hundretalls håndplukkede bilder 
og viste disse på storskjerm, og høstet 
fortjent applaus for sin timeslange bil-
devisning.

Sistemann ut i den faglige delen på 
lørdag var Roy Andersen, som blant an-

net har ansvar for GPS-merkingen av 
villrein i NINA-regi, blant disse noen 
storbukker i Snøhetta-området. Sist-
nevnte er et prøveprosjekt for å teste 
hvordan GPS-halsbåndet fungerer på 
bukk. Konklusjonen så langt er at dette 
går helt greit. I Villreinen 2011 har Roy 
Andersen en lengre artikkel om radio-
merkingen av bukker i Snøhetta.  

Jubileumsmiddag
Ved jubileumsmiddagen lørdag kveld 
fikk jubilanten gaver fra Hen fjellstyre, 
Villreinrådet i Norge, Villreinnemnda 
for Snøhetta og Knutshø og fra Lesja 

fjellstyre. Sigurd Glorvigen sørget for 
underholdningen med dikt og sang, 
mens leder Henning Øverås delte ut 
blomster til tre av sine tilstedværende 
forgjengere i Snøhetta villreinutvalg: 
Per Stueflotten, Rolf Nerhoel og Jan Ha-
geland. Stueflotten, på sin side, gratuler-
te med jubileet og benyttet for øvrig an-
ledningen til å fortelle om stiftelsen av 
utvalget, og hvor viktig utvalgsarbeidet 
har vært i forvaltningen av villreinstam-
men i Snøhetta. Etter fjellturen søndag 
ble 50-årsfeiringen avsluttet med lunsj 
på Hjerkinnhus.

Snøhetta villreinutvalg 50 år
Tekst Arne Nyaas

Disse fire karene har alle vært med på å prege utvalgsarbeidet i Snøhetta, som ledere. Fra 
venstre Henning Øverås, Jan Hageland, Rolf Nerhoel og Per Stueflotten.
Foto: Per Skotvedt

To viktige veteraner i villreinforvaltinga fra hver sin side av fjellet, Kristian Finset fra 
Eikesdal til venstre og Per Stueflotten fra Lesja. Foto: Per Jordhøy
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Festtale ved formann Henning Øverås. Foto: Per Jordhøy

Aasmund Kolstad fra Lesja var toastmaster ved 
festmiddagen på Dovrefjell Hotell, her sammen med kona 
Anne Marie. Foto: Per Jordhøy

Bjørn Brendbakken (til venstre) og Per Jordhøy preget begge 
den faglige delen, her sammen med formann Henning Øverås. 
Foto: Arne Nyaas
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Minst 93 vaksne fjellrevar før yng-
ling, 40 kull og truleg 300 kvalpar 
var status for fjellreven i Noreg 
2011. I Sverige var det 66 kull. Ein 
må minst 50 år attende, til midten 
av 1960-talet for å finna liknande 
tal for fjellrev og smågnagarar. 
Kontrasten er stor til 2009 då det 
var lite smågnagarar og ikkje eit ei-
naste fjellrevkull registrert i Noreg. 

Kombinerte registreringar av antall 
fjellrevkull og innsamling av vinte-
rekskrement frå fjellrev for DNA-ana-
lyse dokumenterte ein totalbestand på 
minimum 93 vaksne individ i Noreg i 
2011. Dette er vesentleg fleire enn tidle-
gare bestandstal. Men antal  ynglingar og 
overlevnad varierar i takt med førekom-
sten av smågnagarar. Derfor er ikkje be-
standstal frå ulike fasar av smågnagar-

syklusen direkte samanliknbare.  
I Sør-Noreg ville  fjellreven truleg 

vore utdøydd utan utsetjing av kvalpar 
frå avlsprogrammet på trass av gode 
smågnagarår. I 2011 var totalt antal yng-
lingar med opphav frå utsette fjellrevar 
frå Avlsprogrammet minst 14 kull i No-
reg. Disse fordelte seg på Dovrefjell 
(12), Finse (1) og Saltfjellet (1). Antal 
kull med opphav frå Avlsprogammet ut-
gjorde såleis omlag ein tredjedel av alle 
registrerte ynglingar i Noreg. I Sverige 
var revar frå Avlsprogrammet involvert 
i ynglingar i  Helags (3) og Vindelfjella 
(4) sommaren 2011. 

Fjellrevstamma i Dovrefjell på god veg 
til å verta re-etablert
Til saman 27 vaksne fjellrevar før yng-
ling og minst 12 ynglingar og ca 100 
kvalpar vart status for Dovrefjell i 2011. 
Dette gjer at Dovrefjellrevane som var 
utdødd på 1990-talet,  i 2011 er den 
største registrerte bestanden av fjellrev 
i Noreg.

På Dovrefjell vart fjellrevstamma 
rekna som utdøydd på slutten av 1990-
talet. Utsetjingar frå Avlsprogrammet 

for fjellrev i NINA starta med utsetjing 
til området i 2007. Tilsaman 80 kvalpar 
er sett ut til og med 2011. Før yngling 
sommaren 2011 var det minimum 27 
vaksne individ i Dovrefjell (medrekna 
Knutshø). Det vart registrert 12 ynglin-
gar. Dovrefjell hadde flest vaksne dyr 
og antal ynglingar i Noreg i 2011. Dei 
gode resultata frå Avlsprogrammet  er 
oppsiktsvekkjande. Svært truleg er det 
gode resultatet dels grunna eit historisk 
toppår for smågnagarar i heile Noreg. 
Ein kan såleis ikkje konkludere at be-
standen på Dovrefjell er re-etablert før 
ein har fleire år med data på dynamik-
ken i smågnagar- og fjellrevbestanden 
i området. Antal ynglingar i botnår for 
smågnagar og antal etablerte vaksendyr 
vert såleis ein god test på kor godt det 
kunstige fôringsregimet kan bidra til å 
byggja opp att ei solid stamme i områ-
det. Utan Avlsprogrammet og utsetjin-
gane i Dovrefjell ville det  truleg ikkje 
ha vore fjellrev i området på trass av 

Fjellrevrekord for Skandinavia!
Av Arild Landa, Øystein Flagstad, Nina 
E. Eide, Mari Tovmo, Roger Meås, 
Roy Andersen &, Kristine Ulvund,  
Norsk institutt for naturforskning 
(NINA)

Kvalpar i Avlsstasjonen. Desse krabatane 
skal vera med å sikra framtida til fjellreven 
i Noreg. © Arild Landa



2012

31

chiplesing, synsobservasjonar, DNA frå 
ekskrement eller anna.  Første april er 
valt fordi det etablerte registreringssys-
temet samlar få eller ingen data  etter 1. 
juni  som er omlag eittårsdagen for dei 
utsette dyra. Den største dødelegheita 
er i vintermånadane og før 1. april og 
såleis gjev truleg desse anslaga på over-
leving eit omtrentleg bilete.  

Av dei 71 dyra sett ut vinteren 
2010/2011 vart det funne låg overleving 
og vi hadde berre kontakt med 13 individ 
etter 1. april 2011.  Sju av desse har yngla 
sommaren 2011, to av dei i Vindelfjella 

i Sverige. Registrert overleving frå ut-
setjinga 2010 var såleis berre 18 %, men 
det er spesielt det låge gjenfunnet av dyr 
på Finse (1 av 27 dyr registrert etter 1. 
april 2011) som dreg dette talet ned. For 
kvalpane sett ut i Snøhetta og Junkeren 
er minimum overleving frå utsetjing til 
etter 1. april 2011 på hhv. 25 % og 30 %. 
Tal på registrert overleving frå 2010 til 
2011 hjå viltfødde kvalpar med opphav 
frå utsette foreldre var på 26 %.

Tal på overleving er minimumstal 
og truleg eit underestimat sidan regis-
treringsmetodar og intensitet på prøve-
innsamling varierer mellom område. Frå  
2010 til 2011 var det også mykje  lemen 
i store delar av den skandinaviske fjell-
heimen, inkludert Dovre og Junkern. 
Ein skulle såleis ha ein forventning om 
høgare overleving enn den registrerte. 

Lemen – ”motoren” i høgfjellsøko-
systemet
Lemen, gråsidemus og fjellmarkmus 
er karakterartar for høgfjellet. Det er 
neppe nokon anna artsgruppe i høgfjel-
let som gjennom sine enorme bestands-
svingningar virkar så mykje inn på anna 
dyre- og tildels planteliv i høgfjellet.

 2011 var eit år der ”motoren” i fjel-
let; lemen, gråsidemus og fjellmarkmus 
(tidl. fjellrotte) fantes i store antal over 
det meste av fjellnoreg. Vi må tilbake til 

mange smågnagarar. 

Registrert overleving hjå utsette
fjellrevar
Sidan 2006 er det totalt det sett ut 199 
kvalpar frå Avlsprogrammet  fordelt 
på Saltfjellet/Junkern i Rana, Sylane,  
Dovrefjell og Finse. Over halvparten av 
desse er sett ut dei to siste åra.

 Registret overleving det første året 
varierar frå 18 – 71%. Overleving er ut-
rekna på bakgrunn av kontakt med dei 
einskilde dyra etter 1. april  i kalender-
året dei fyller eitt år, anten via mikro-

Antal dokumenterte fjellrevkull i Noreg i 
perioden 2000 – 2011.© NINA

Lemen karakterart i høgfjellet og viktig ”motor” i systemet © Arild Landa
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fleire år. Korleis klimaendring vil gjere 
seg utslag i temperatur og snøtilhøve 
i fjellområda i framtida er usikkert.  
Fjellreven som har sine leveområde i 
dei marginale høgfjellsområda er pris-
gitt  denne dynamikken med jamnlege 

toppår med smågnagarar.  Ein fjellrev 
kan normalt verte 7-8 år gamal og kan i 
beste fall reprodusere i to toppår dersom 
det er 3-5 år mellom kvar topp. Dersom 
toppåra i smågnagarbestanden uteblir, 
vil dette få svært negative følgjer for 
framtida til fjellreven i fjellnoreg.

1960-talet for å påvise liknande toppår. 
Desse smågnagarane dannar livsgrunn-
laget for ei rekkje spesialiserte rovfuglar 
(fjellvåk, tårnfalk, fjelljo osv.),  og rov-
dyr (snømus, røyskatt og fjellrev mfl.).  
Mange smågnagarar lettar også preda-
sjonstrykket på andre artar fordi både 
kråkefugl, rovfugl og rovdyr fråtsar i 
lettfanga gnagarar og såleis ikkje treng 
jakte andre artar. Det er eit velkjent fe-
nomen at mykje smågnagarar normalt 
betyr mange ryper til haustjakta. Det er 
også kjent at smågnagarane i toppår kan 
ha større effekt på plantelivet i høgfjel-
let enn det samla beitetrykket av sau, 
reinsdyr og andre store beitedyr. Småg-
nagarane  og deira bestandssvingningar 
påverkar såleis heile fjelløkosystemet. 

Klima og lokale snøtilhøve er rekna 
som den viktigaste faktoren som påver-
kar smågnagarane. Eit varmare klima 
og såleis endra snøtilhøve er trudd å 
vera ein viktig årsak til at dei markante 
svingningane i smågnagarbestandane 
har uteblitt i mange fjellområde dei 
siste 40 åra. Både vinteren 2009/2010 
og 2010/2011 var meir stabilt kalde og 
snørike enn det som har vore tilfelle på 

Fjellrevyngling i Dovre © Avlsprogrammet for fjellrev, NINA

• Fjellreven er lista som kritisk truga i Norsk Raudliste 2010.
• Bestanden i Noreg talte i 2011 i underkant av 100 vaksne individ.
• Hovedutbreiinga er frå Midt-Noreg og nordover.
• Avlsstasjon for fjellrev vart oppretta i 2005 på Sæterfjellet i Oppdal.
• Det er født totalt 218 kvalpar i stasjonen. 199 kvalpar er sett ut i perioden 

2006-2012. Alle er sett ut i fjellområda Saltfjellet/Junkeren, Dovrefjell, Sylane 
og Finse.

• I 2010 og 2011 har fjellrev som er sett ut fått kvalpar i Finse, Dovrefjell (med-
rekna  Knutshø) og Saltfjellet i Noreg og i Helags og Vindelfjella i Sverige.

• Overvaking, utsetjing og oppfølgjing vert utført av Norsk institutt for natur-
forsking (NINA) og Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag frå Direktoratet 
for naturforvalting (DN).

• Du kan følgja fjellrevane på avlsstasjonen på internett og lesa meir om over-
vakingsprogrammet på www.nina.no.

Fakta:

Geografisk fordeling av fjellrevkull i Noreg 
i 2009, 2010 og 2011. © Overvåkings-
programmet for fjellrev, NINA

Kjelder:

Landa, A., Tovmo, M., Meås, R. Eide, N. 
E., Flagstad, Ø., Ulvund, K. & Andersen, R. 
2012 - Avlsprogrammet for fjellrev. 
Årsrapport 2011 - NINA Rapport 796. 51  s. 
Norsk institutt for naturforskning, 
Trondheim.

Flagstad, Ø., Eide, N. E., Ulvund, K., 
Tovmo, M., Andersen, R. & Landa, A. 2011. 
Fjellrev i Norge 2011 - Resultater fra det 
nasjonale overvåkingsprogrammet for fjell-
rev. 53 s. Norsk institutt for naturforskning, 
Trondheim
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Blefjell sliter - er gaupa hovedårsaken?

Blefjell, Norges nest minste villrein-
område målt i areal, sliter med å 
holde bestanden på ønsket vinter-
nivå. Jørn Howlid, leder i villrein-
utvalget, er overbevist om at gaupa 
er hovedforklaringen.
- I løpet av årene 2004-2006 ble vill-
reinstammen på Ble halvert, uten noen 
forklarlig grunn. Derfor valgte vi å frede 
området for jakt i årene 2007-2009, 
mens det i 2010 og 2011 har vært be-
grenset jakt. I løpet av disse årene har 
stammen vokst som forventet med 30 
prosent hvert år, men ikke i 2009. For 
tre år siden var det null tilvekst til tross 
for at flytellingen i mars viste over 45 
simler med gevir, med andre ord at sim-
lene var drektige. Nå i 2012 er stam-
men oppe på vintermålet igjen. De store 
svingningene er et forvaltningsmessig 
stort problem for oss. Til forskjell fra en 
del andre villreinområder beiter reinen 
i Blefjell også i skogsområdene rundt. 
Personlig er jeg overbevist at hard pre-
dasjon av gaupe er hovedforklaringen 
på problemet vårt. Kalvene plukkes, 
en for en, hevder Howlid som mener 
at resultatene i Scandlynx-prosjektet er 
høyst relevante også for situasjonen i 
Blefjell.

- Scandlynx, det skandinaviske 
forskningsprosjektet på gaupe, startet 
i 2007 forskning på gauper i Troms og 
Finnmark. Dette er et samarbeids-
prosjekt mellom Norsk institutt for 
naturforskning og Rovviltprosjektet i 
Nord-Troms. Målet er å evaluere meto-
dikken for overvåking av gaupe, samt 
beregne gaupenes drapstakt på rein. 
Resultatene så langt viser at gaupa gjør 
store innhogg i tamreinhopene i nord. 
Totalt 15 gauper og 10 jerver med GPS-
sendere ble fulgt av prosjektet i 2010. 
88 av byttedyrene var tamrein. I samme 
område og i samme periode hadde gaupene 
tatt 6 sauer, 13 harer, 5 ryper og 9 rød-
rever, påpeker Howlid som her viser 
til framdriftsrapporten for Scandlynx i 
2010 (NINA Rapport 640).

- Du ønsker med andre ord at Scand-
lynx går inn og radiomerker gauper 
også i Blefjell-området?

- Ja, dette er målsettingen til vill-
reinutvalget. Vi har vært i kontakt med 
ledelsen i Scandlynx som viser til at 
det femårige prosjektet på gaupe i rov-

viltregion 2 og 3, med andre ord i Opp-
land, Buskerud, Telemark og Vestfold, 
er avsluttet som planlagt. Derfor har det 
heller ikke vært merking av gaupe med 
GPS-sendere Østafjells i vinter. Slutt-
rapporten fra Scandlynx skal komme i 
løpet av våren, opplyser Howlid som
ellers minner om at det er dokumentert 
at en gaupe på besøk kan drepe inntil 50 
reinsdyr som beiter i skogsområder i lø-
pet av noen måneder.

- Det er til og med fastslått at jerven 
er åtsel-eter etter gaupas dreping i hele 
fem av seks tilfeller.

Villreinrådet har bestilt egen rapport
Predasjon i villreinområder er, naturlig 
nok, et stadig tilbakevendende tema når 
Villreinrådet i Norge samles til møter. 
Rådet har derfor bestilt en egen rapport 
som skal sammenstille eksisterende 

kunnskap, med forslag til mulige tiltak. 
Rapporten kommer til å ta opp hvilke 
faktorer som regulerer bestandstettheten 
for villrein. Ett av hovedkapitlene blir 
viet til gaupe og dagens kunnskaps-
status på dette området. Men også andre 
predatorer, eksempelvis kongeørn, blir 
viet bred plass i rapporten som skrives 
av Kjetil Bevanger og John Odden, 
begge ansatt i Norsk institutt for natur-
forskning (NINA). Bevanger sitter også 
i redaksjonsrådet for årboka Villreinen.

Villreinnemnda for Brattefjell-Vind-
eggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjø-
fjell, har bevilget 110.000 kr. til dette
aktuelle rapport-prosjektet.

Av Arne Nyaas

Jørn Howlid er en engasjert talsmann for 
Blefjell villreinområde, som her på taler-
stolen på landsmøtet i Villreinrådet i Norge 
i juni 2011. Foto: Arne Nyaas

Her diskuteres rapporten som skal skrives av Kjetil Bevanger og John Odden. Fra venstre 
og rundt bordet: Christian Hillmann, sekretær i Villreinrådet, Øystein Landgård, leder i 
Villreinrådet (Norefjell-Reinsjøfjell), Magne Torvetjønn, leder i Hardangervidda villrein-
utval, Kjetil Bevanger, medl. av redaksjonsrådet (Norsk institutt for naturforskning), Tor 
Punsvik, medl. av redaksjonsrådet (Fylkesmannen i Vest-Agder), Jan Erik Nygård, ansv. 
for annonser, Jan Hageland, ansv. for regnskapet og Jørn Howlid (med ryggen til), leder i 
Blefjell villreinutvalg. Foto: Arne Nyaas
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Ferdsel i villreinens rike
Vegard Gundersen, NINA
Olav Strand, NINA
Ingrid Nerhoel, NINA
Line Camilla Wold, NINA
Manuela Panzacchi, NINA
Knut Fossgard, INA-UMB

Det er mye som tyder på at ferdsel i 
villreinfjellet vil øke i tiden fremover. 
Det er også klare indikasjoner på at fri-
luftsliv og turisme i fjellet er i endring 
mot en sterkere grad av spesialisering 
og kommersialisering. Et eksempel på 
dette kan være hvordan skisporten har 
utviklet seg de siste tiårene, med et stort 
tilbud av ulike aktiviteter og spesialisert 
utstyr. Det er heller ikke uvanlig å kjøpe 
seg en guidet skitur over en bre eller til 
toppen av et fjell. En annen viktig trend 
er at de besøkende i dag ønsker en langt 
sterkere grad av tilrettelegging enn for 
bare noen tiår tilbake. Dette gjelder øn-
ske om infrastruktur, som godt tilrette-
lagte og merka stier, overnatting og fa-
siliteter av ulikt slag underveis på turen. 
Det er faktisk slik at nordmenn ønsker 
enda sterkere grad av tilrettelegging enn 

de utlendingene som kommer som tu-
rister til våre fjell. Disse utviklingstrek-
kene vil kunne øke presset mot villrein-
fjellet. Det handler om å kunne håndtere 
bruken før den eventuelt utvikler seg 
selv i uønsket retning. 

Det er lange tradisjoner for bruk av 
fjellet. Ferdsel i fjellet er et gode for de 
som utøver aktiviteten. Naturopplevelse 
og fysisk helse handler om velvære og 

trivsel for det enkelte menneske, og det 
er heller ikke urimelig å tenke seg at 
dette kan ha positive ringvirkninger for 
helse og trivsel i samfunnet som helhet. 
Den andre siden av saken er at ferdsel 
kan utgjøre en negativ påvirkning på 
naturmiljøet, i dette tilfellet villreinen. 
Forskernes oppgave er å gi kunnskap 
til forvaltningen om forholdet mellom 
villrein og ferdsel i områdene, og kunne 

Friluftslivet er i ferd med å bli mer spesialisert og også mer kommersialisert, som illustrert 
med guidede turer til fjelltopper. Foto: Vegard Gundersen

Foto: A. Nyaas
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merkeprosjektene som NINA gjennom-
fører i disse fjellområdene.  I analysene 
fra prosjektene i Setesdalsheiene og 
Hardangervidda ble det vist at sti- og 
løypenettet i området ga sterke føringer 
for hvordan villreinen brukte områdene. 
Villreinen viste en unnvikelse av om-
rådene rundt hyttefelt, turisthyttene og 
langs sti- og løypenettet. I tillegg obser-
verer man fra disse prosjektene at enkel-
te turstier og skiløyper utgjør barrierer 

for trekk. Stier og hytter ligger som fast 
infrastruktur i fjellet, men bruken kan 
variere stort fra sted til sted og over tid. 
Målet for ferdselsundersøkelsene er å 
utvikle kunnskapen om bruken av fjellet 
når GPS-merkeprosjektene av villreinen 
ble utvidet til nye områder. Siden opp-
starten i 2009 har vi gjennomført regi-
streringer i områdene Snøhetta (øst og 
vest), Knutshø, Rondane, Reinheimen 
og Nordfjella. Alle prosjektbeskrivelser 
og publikasjoner fra disse villreinpro-
sjektene legges ut på www.villrein.no. 

Siden villreinen er en svært areal-
krevende art, har det bydd på store ut-
fordringer å skaffe ferdselsdata som er 
gode nok og omfattende nok til disse 
prosjektene. Områdene er store og det 
kan generelt sett være vanskelig å gjen-
nomføre undersøkelser med et tilstrek-
kelig stort og representativt utvalg av 
brukerne. I tillegg varierer ferdselen mye 
i løpet av året, både med hensyn på inten-
sitet, karakter og også forstyrrelseseffekt 
på villrein. Det er for eksempel svært få 
folk i fjellet under kalvinga, men de få 
som er der kan likevel utgjøre en stor 
forstyrrelse. 

En viktig oppgave for oss har vært 
å levere så presise data som mulig på 
folks bevegelsesmønstre over tid i fjellet. 

foreslå gode løsninger på de utfordrin-
gene som måtte oppstå. Selv om det er 
relativt lave besøkstall i norske fjellom-
råder sammenlignet med for eksempel 
fjellområder lenger sør i Europa, kan 
ferdselen likevel, enkelte steder og til 
enkelte tider, ha uønsket påvirkning på 
villreinens arealbruk og trekkveier.

I tillegg til å studere ferdselen og 
brukerne av fjellet skal også ferdsels-
registreringene bidra med data til GPS- 

Figur 1. Viser et eksempel på et intensitetskart for stisystem i en gitt 
tidsperiode, i dette tilfelle uke 32 2011, beregnet på grunnlag av 3500 
nedtegna turruter og 20 automatiske tellere i Rondane. Til høyre ser 
vi de totale besøkstallene for alle 20 tellere oppsummert i uke for uke. 
I uke 32, 2011, som eksempelet viser, var det ca. 13000 fjellturer i 
Rondane nasjonalpark.

Automatiske tellere gir verdifull informasjon om volum besøkende på plasseringsstedet. 
Denne telleren står plassert på Rallarvegen, Finse (Nordfjella villreinområde). 
Foto: Vegard Gundersen
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I prinsippet kan man spørre, intervjue, 
telle, spore eller observere folk som 
ferdes i fjellet. Dette har tidligere vært 
gjennomført som manuelle operasjoner. 
I dag finnes det teknologi som registrerer 
og loggfører ferdselen automatisk, enten 
ved bruk av tellere eller GPS-enheter 
som turgåere, jegere eller fiskere tar 
med seg. Vi har i prosjektet hatt 60 au-
tomatiske tellere i drift i samarbeid med 
Statens Naturoppsyn. I tillegg har vi be-
nyttet om lag 250 GPS-enheter som har 
vært i omløp, og som har dokumentert 
om lag 1500 turer i fjellet (se www.dyre-
posisjoner.no). Det er også gjennomført 
mer enn 100 dager med observasjon i 
utvalgte fokusområder. For å kunne 
iverksette effektive tiltak må vi også vite 
noe om hvem brukerne er på de ulike 
stedene. Derfor er det i alt gjennomført 
12 spørreundersøkelser i villreinfjellet 
siden 2009. De ulike metodene har ulik 
presisjon avhengig av skala. 

På en grov skala, for eksempel hele 
Rondane villreinområde nord for riks-
veg 27 i uke 32, 2011 (Figur 1), kan 
vi ved hjelp av nedtegnelser av turruter 
fra besøkende og automatiske tellere, 
lage intensitetskart som viser bruken av 
de enkelte stiene i området. Nesten all 
ferdsel foregår på dagtid, helgedagene 
er generelt mer brukt enn hverdagene, 
og det er flest besøkende på dager med 
pent vær. Slike intensitetskart gir et 
ganske nøyaktig bilde av den gjennom-
snittlige ferdselen på dagtid i den gitte 
perioden. På stor skala er det da mulig 
å se hvordan villreinen responderer på 
dette ferdselsmønsteret: Hvilke områder 
foretrekker den å bruke, hvilke områder 
unngås, og i hvilken grad krysser den 
merka stier? Dette er spørsmål som en 
nå jobber for å besvare i villreinprosjek-
tene framover.

Det har så langt har vært en målset-

Figur 2. Til venstre angis bevegelsesmønstre til 120 individuelle brukere i tidsrommet 
klokka 08.00 til 22.00 og som hadde Spranget, Rondane som utgangspunkt lørdag 2. juli 
2011. Figuren til høyre angir alle GPS-plottene fra merka villrein i det samme området i 
hele registreringsperioden 2009-2012 (www.dyreposisjoner.no). Ingen GPS-merka villrein 
har krysset over midtre deler av Rondane nasjonalpark.

Figur 3. Skjematisk framstilling av forholdene mellom ferdsel, bruks og påvirkningsgrad, 
ulike forvaltnings- og tilretteleggingstiltak og biologiske effekter skalert fra naturtilstand til 
sterkest påvirkning (Strand m.fl. 2010).

ning å kartlegge ferdselen på en over-
ordna skala og at en for framtida bør 
fokusere på utvalgte områder og even-
tuelt bruke tilrettelegging som eksperi-
menter. I slike fokusområder kan man 
øke detaljeringsnivået, og da også øke 
mulighetene for å kunne foreslå mer 
presise tiltak som løsning på konkrete 
problemer. Ved behov for detaljert 
kunnskap i fokusområder med spesi-
elle utfordringer i forhold til villrein, 
er det å utstyre de besøkende med GPS 
en god metode. GPS-teknologi angir 

de mest nøyaktige bevegelsesmønstre 
hos de besøkende fordelt på areal og tid. 
Nesten alle vi spør er villige til å ta med 
en GPS på turen. I prinsippet kan vi da 
gi en nøyaktig gjengivelse av ferdselen 
fra en innfallsport på et gitt tidspunkt, 
for eksempel fra Spranget i Rondane 2. 
juli 2011 mellom klokka 14.00 og 16.00 
(Figur 2). Dette gir oss et godt grunnlag 
for å modellere forholdet mellom ferd-
sel og villrein. I tillegg får vi et nøyaktig 
bilde av det generelle ferdselsmønsteret 
i lokaliteten. Det er for eksempel inter-
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essant å se hvor mange av brukerne som beveger seg 
vekk fra de merka stiene. I eksemplet med innfallsporten 
Spranget, Rondane, fulgte om lag 95 % av de besøkende 
hovedsaklig merka stier.

Forvaltningsmyndighetene i villreinfjellet må fortsette 
å bygge kunnskap om ferdsel og om hvilke effekter det 
utøver på villreinen. Dette for å kunne iverksette hen-
siktsmessige avbøtende tiltak. I figur 3 viser vi sam-
menhengen mellom økende ferdsel og bruk langs ver-
tikal akse, og hvilke effekter dette kan ha på villreinens 
arealbruk og trekkveier. Desto høyere vi kommer opp i 
figuren, desto alvorlige konsekvenser har ferdsel/bruk på 
villreinen, og desto ”kraftigere” tiltak må iverksettes for 
å bedre situasjonen. Det finnes en rekke ulike tiltak som 
forvaltningen kan ta i bruk i en situasjon der ferdsel/bruk 
har nådd et uakseptabelt nivå. Dette kan for eksempel 
være å informere for å lede, og kanalisere ferdselen til 
ønskete traséer og områder uten bruk av fysiske tiltak. En 
annen form for tiltak kan være å manipulere det fysiske 
miljøet gjennom for eksempel nedleggelse av stier, flytting 
av hytter eller utbygging av ny infrastruktur eller å iverk-
sette ferdselsrestriksjoner/-forbud i enkelte områder til 
enkelte tider på året.

Det er i alt gjennomført 12 spørreundersøkelser i villrein-fjellet 
siden 2009, som her ved ei av selvbetjeningskassene. 
Foto: Vegard Gundersen

Observasjonsstudier er en viktig metode for å samle inn mer 
spesifikk og detaljert kunnskap om ferdsel i fokusområdene. 
Bildet viser Miutjønnbu (som fangsthistoriker Øystein Mølmen 
satte opp i 1958) og med fjellet Bolla i bakgrunnen. Dette 
stedet er utgangspunkt for registreringer av ferdsel i Dalsida 
Statsallmenning.  Foto: Vegard Gundersen
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Kiterne på Hardangervidda

Alltid midt i naturen - 
sjeldent midt på vidda

Knut Fossgard,  UMB 
Vegard Gundersen, NINA
Olav Strand, NINA

Innledning
Det er over tid vært observert en moder-
nisering innenfor friluftslivet i Norge 
(Odden 2008). Tradisjonelle aktiviteter 
reduseres i omfang og et vell av nye ak-
tiviteter trer frem. Det å gå på skitur er 
ikke hva det engang var. Et mangfold av 
ulike skityper og utstyr har utviklet seg. 
Samtidig med denne utviklingen ser vi 
også økende konflikter, både innenfor 
friluftslivet selv og mellom friluftsliv 
og andre verdier. Kiterne er en gruppe 
innenfor friluftslivet som har fått spesiell 
oppmerksomhet fordi de kan utgjøre en 
forstyrrelse på dyrelivet, til vanns og til 
fjells. Vi skal i denne artikkelen se nær-
mere på hvem snøkiterne er og hvordan 
de forholder seg til en potensiell forstyr-
relse på villreinen. 

Om snøkiting 
Etter over ti år må snøkiting anses å 
være en etablert aktivitet som utøves av 
et sted mellom 3.000 og 10.000 utøvere 
spredt over hele Norge (Fossgard 2011). 

Snøkiting kan deles inn i to hovedfor-
mer: fristilkiting og turkiting. Fristil-
kiting er dagsturer som foregår i et kon-
sentrert område nær bilveier og annen 
infrastruktur og der man ofte returnerer 
til utgangspunktet. Turkiting er flere-
dagersturer der man beveger seg over 
større avstander fra A til B, ofte med 
pulk eller sekk inneholdende tradisjonelt 
turutstyr. Snøkiting utøves med ski eller 
snøbrett.

Metode
Et internettbasert spørreskjema ble
vinteren 2011 distribuert til kitere i 
Norge ved hjelp av snøballmetoden. 
Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om 
hvordan og hvor kiting foregår, hvilke 

Snøkitere er antatt å utgjøre en be-
tydelig forstyrrelse på villreinen i 
enkelte områder. Diskusjonen har 
pågått siden kiting ble introdusert 
på starten av 1990-tallet. Fronten 
mellom kitere og forvaltning har 
tidvis vært steil, og kiterne har av 
mange vært ansett som en gruppe 
urbane individer som raser rundt 
på vidda uten omtanke for at deres 
aktivitet kan ha innvirkning på 
villreinen. En masteroppgave ved 
UMB antyder nå at kiterne er natur-
bevisste individer som er opptatt av 
naturopplevelse og med en annen 
arealbruk enn tidligere antatt. 

I denne masteroppgaven antydes det at 
”kiterne er natubevisste individer som er 
opptatt av naturopplevelse og med en annen 
arealbruk enn tidligere antatt”. 
Arkivfoto: Geir Norland
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Figur 1 Respondentenes favorittruter og -områder for turkiting på Hardangervidda. 
Heltrukne linjer marker spesifiserte ruter, stiplede linjer markerer mer omtrentlige ruter, og 
sirklene markerer områder. Rød skravur markerer områder med høy potensiell viktighet for 
villreinens vinterbeite (Mossing og Heggenes 2010a). Kartgrunnlag: Statens kartverk 2011 
(cc-by-sa-3.0)

holdninger og erfaringer de har med 
villrein, og hvordan de ser på informa-
sjon og regulering av aktiviteten. I til-
legg ble respondentenes demografiske 
data kartlagt.

Vi fikk svar fra 147 aktive kitere som 
fylte ut et relativt omfattende spørre-
skjema vinteren 2011. I den videre tekst 
benevner vi respondenten som kiter 
eller utøver.

Resultater
Gjennomsnittskiteren er en typisk utøver 
av såkalte nye aktiviteter (Odden 2008). 
Han er midt i 30-årene, bosatt i Oslo 
med god utdanning og inntekt. Han har 
kitet 3-4 år, har 3 kiter som kan benyttes 
på snø og kiter helst på ski framfor snø-
brett. 

De fleste kitere utøver både fristil-
kiting og turkiting, men med overvekt 
på fristilkiting. Kitesporten utøves over 
hele landet, men Hardangervidda peker 
seg ut som mest populært uansett kite-
stil. Kitere framstår som en homogen 
gruppe med små individuelle forskjel-
ler. 

Turkiting krever mye utstyr, plan-
legging og erfaring, og det er et fåtall 
av kiterne som begir seg ut på langtur 
på Hardangervidda i løpet av en vinter. 
Blant de 147 som svarte på undersøkel-
sen, hadde 3 utøvere flere enn 10 turer 
over vidda vinteren 2009/10, mens 26 
utøvere hadde mellom 1-4 turer samme 
vinter. Til sammen utgjorde dette 3-6 
kiteturer pr uke. Til sammenligning fri-
stilkitet utøverne til sammen anslagsvis 
30-50 ganger pr uke.

Utøverne tiltrekkes av friheten ved 
kiteaktiviteten. Friluftopplevelsen, 
mestringen og det uorganiserte trekkes 
fram som viktige egenskaper ved akti-
viteten. Fartsopplevelse, akrobatikk og 
anseelse er mindre viktige for kiterne.

Flere av kiterne har kunnskap om 
villreinen på Hardangervidda og vet 
hvor reinen oppholder seg gjennom 
vintermånedene. De er også oppmerk-
somme på at aktiviteten kan ha påvirk-
ning på villreinen og de tar hensyn til 
dette. Kiterne søker informasjon om 
snø- og værforhold og samtidig infor-
masjon om villreinen. Kitesentererne på 
Finse, Haugastøl og Haukeli anses som 
sentrale kilder for slik informasjon. 

Diskusjon
Kiting kan klassifiseres i gruppe med 
andre små og moderne aktiviteter som 
frikjøring på ski, klatring, terrengsykling 

og padling (Odden 2008). Som de fleste 
andre aktiviteter i denne gruppen, kre-
ver kiting spesialisert utstyr, teknisk fer-
dighet og god fysikk. I antall utøvere, 
ligger kiting på nivå med andre nye 
aktiviteter, der det totalt sett er en liten 
aktivitet (Odden 2008).

Tradisjonelle friluftsutøvere
I følge Odden (2008) kan naturen for 
utøvere av de moderne aktivitetene, re-
duseres til en kulisse, hvor utøveren kun 
er opptatt av bevegelse, ikke av natur-
opplevelse. Sett utenfra kan kiterne virke 
som en gruppe urbane individer som 
kun er opptatt av fart, utstyr og teknikk. 
Men kiting er en aktivitet som er midt i 
naturen, der naturopplevelse er en viktig 
del av aktiviteten. Aktiviteten er helt av-
hengig av landskapet og naturkreftene. 
Kiterne hevder at friluftsopplevelsen og 
frihetsfølelsen er viktige elementer for 
deres opplevelse av aktiviteten. 

Kiting faller altså ikke inn i gruppen 
av aktiviteter som kun har naturen som 
kulisse: Utøverne er opptatt av naturen 
og de er avhengige av tilgang til den. 
Kiterne virker dermed å ligge nærmere 
de tradisjonelle friluftsutøverne, som 
setter pris på naturen og opplevelsene 
nært knyttet til denne (Odden 2008).

Turkiting er krevende
Resultatene antyder at turkiterne gene-
relt er mer erfarne, de er eldre og har 
kitet lenger enn fristilkiterne. Det tyder 
på at utøverne starter som fristilkiter 
der man gradvis opparbeider seg tek-
niske ferdigheter og erfaring med natur-
elementene. Noen utøvere vil underveis 
utvikle et ønske om å dra på tur ved å 
bruke kiten som framkomstmiddel. 
Samtidig er de klar over at det å dra ut 
på langtur i fjellet med kite, krever spe-
siell fjell- og turkompetanse knyttet til 
opphold i fjellet, navigasjon, overnatting 
og andre forhold. Dette gjør at de fleste 
venter noen sesonger før de begir seg ut 
på tur. Materialet tyder på at turkiting er 
såpass krevende at det bare er aktuelt for 
erfarne utøvere, og at det kun vil være 
en liten andel som til enhver tid utøver 
turkiting.

Hardangervidda er attraktivt
Hardangervidda framstår som et meget 
attraktivt område for kiterne. Med be-
liggenhet på overgangen mellom Øst-
landet og Vestlandet, og få topografiske 
hindre, er sannsynligheten for kitevind 
et eller annet sted på vidda stor. Til-
svarende vil man selv i marginale snø-
vintere finne brukbare snøforhold enten 
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på øst- eller vestsiden. Det er vinteråpne 
veier både i nord- og sørdelen av vidda 
som gjør at man kan krysse over vidda 
i bil på en liten time. Til sammen gjør 
dette at kiterne tilnærmet alltid vil finne 
et område som er egnet for kiting.

Mulige forstyrrelseeffekter
Hardangervidda er et område som også 
brukes av skigåere. Men mens skigåer-
ne i stor grad unngår å benytte områdene 
når det blåser, vil kiteaktiviteten øke når 
vinden øker. I enkelte områder kan peri-
oden med menneskelig aktivitet dermed 
forlenges ved at kiterne overtar området 
når skigåerne trekker innendørs. Dette 
kan bidra til en økt forstyrrelseseffekt 
på villrein.

Med referanse til Strand et al. (2010) 
sin skala over forstyrrelsesnivåer, plas-
serer turkiting seg sannsynligvis i det 
laveste segmentet, tilfeldig forstyrrelse, 
det er få utøvere spredt utover et stort 
areal. Turkiteren beveger seg lenger ut 
i naturen enn fristilkiteren. Han vil på 
grunn av kitingens egenart ikke følge 
løyper og spor på samme måte som en 
skiløper (Lilleeng 2007). Som plottene 
over turkting på Hardangervidda viser 
(figur 1, side 39), sprer turkiterne seg 
over vidda i både tid og rom. 

Ved et eventuelt møte vil villreinen 
i følge Lilleng (2007) sannsynligvis 
skremmes på flukt, men roe seg etter 
kort tid. Graden av forstyrrelse vil min-
skes av at kiterne ønsker å unngå om-
råder der det er stor sannsynlighet for å 
møte villrein. I tillegg tar de hensyn hvis 
de tilfeldigvis treffer på en villreinflokk. 
Ingenting i datamaterialet tyder på at ki-
tere vil oppta jakten på en villreinflokk. 
De vil heller stoppe opp, legge ned kiten 
og nyte naturopplevelsen. 

Fristilkiting kan ha en annen forstyr-
relsesform. Denne kitingen foregår med 
høy tetthet av utøvere på et begrenset 
areal nær veier eller annen infrastruk-
tur (figur 2). Aktiviteten kan således i 
perioder opptre som en barriere (Strand 
et al. 2010). Fristilplassene ligger langs 
veier med tidvis stor trafikk, hvor man 
kan anta at veitrafikken allerede utgjør 
en systematisk forstyrrelse for villrei-
nen (Strand et al. 2010). Fristilkitin-
gen kan utgjøre et kumulativt tillegg til 
denne forstyrrelsen og føre til unnvikel-
sesatferd hos reinen (Strand et al. 2010).

Skiftesjøen og Lufsjåtangen
Skiftesjøen og Lufsjåtangen er to spesielt 
interessante områder ved vurdering av 

tualisert, både ut fra hensyn til villrein 
og ut fra samferdselsmessige forhold. 
Ulike alternativer er utredet, fra løsnin-
ger med en eller flere korte tunneler langs 
dagens Rv 7-trase til én lang tunnel fra 
Haugastøl til Maurset. Hardangerbrua 
står klar i 2013 og det kan forventes at 
det vil komme krav om opprusting av 
Rv 7. Sannsynligheten for at det blir en 
tunnel-løsning på Hardangervidda må 
derfor antas å være rimelig stor. Uansett 
hvilket alternativ som velges, vil kite-
aktiviteten bli påvirket. En løsning med 
korte tunneler vil påvirke aktiviteten i 
mindre grad, mens en lang tunnel under 
hele vidda kan medføre at dagens Rv 
7-trasé vinterstenges og at de fleste av 
dagens fristilplasser blir utilgjengelige. 
Dette kan øke presset på de gjenværende 
attraktive plassene for fristilkiting og på 
andre aktuelle plasser i nærliggende 
fjellområder.

Skepsis til forbud og regulering
Kiterne uttrykker misnøye med dagens 
forvaltningspolitikk og er opptatt av at 
forhold som angår aktiviteten under-
søkes og dokumenteres før avgjørelser 
som ferdselsbegrensninger eller -forbud 
tas. Dialog og samarbeid er to stikkord 
som fremmes fra kiterne i denne sam-
menheng. Kiterne har forståelse for 

mulige barrierevirkninger for villrein-
trekk (Strand et al. 2006, Jordhøy og 
Strand 2009). 

Skiftesjøen er et åpent område nær 
topp-punktet på Rv 7 over Hardanger-
vidda. Området er flatt med en stor sjø 
i umiddelbar nærhet til Rv 7, noe som 
gjør det godt egnet for fristilkiting. 
Imidlertid viser resultatene fra undersø-
kelsen at kun 4 respondenter har dette 
området blant sine favoritter. Til sam-
menligning har 20 respondenter angitt 
Ørtern/Lægereid øst for Skiftesjøen, 
som et favorittområde, og 14 respon-
denter har Dyranut vest for Skiftesjøen 
som favorittområde på Hardangervidda. 
Bruken av Skiftesjøen kan derfor se ut 
til å være begrenset i forhold til andre 
fristilplasser langs Rv 7. 

Ni respondenter angir plasser i områ-
det Imingfjell-Lufsjå-Småroi som favo-
rittområder. Tilgjengeligheten til dette 
området er begrenset ved at Imingfjell-
veien ikke er vinterbrøytet. På den 
annen side er området smalt og preget 
av den regulerte Sønstevatn og hyttebyg-
ging. Dette kan forsterke virkningen av 
kiteaktiviteten.

Tunneler under vidda
Biltunnel under hele eller deler av Har-
dangervidda har de siste årene vært ak-

Figur 2 Respondentenes favorittfristilspoter på Hardangervidda. Størrelsen på sirklene 
indikerer hvor mange respondenter som har angitt de ulike spotene. Rød skravur markerer 
områder med høy potensiell viktighet for villreinens vinterbeite (Mossing og Heggenes, 
2010a). Røde piler markerer trekkveier. (Mossing og Heggenes, 2010b) Kartgrunnlag: 
Statens kartverk 2011 (cc-by-sa-3.0)
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Hardangervidda og området må karak-
teriseres som et aktuelt område for tur-
kiting.

Basert på resultatene og analysene, 
viser kiterne seg som bevisste individer 
med et gjennomtenkt forhold til aktivi-
teten de utøver. De er klar over at kitin-
gen kan forstyrre vilt, som villrein. De 
tar konsekvensen av dette, forbereder 
seg og tar hensyn til villreinen før og 
under kitingen. De søker informasjon 
og de ønsker mer og bedre informasjon 
om alle forhold relatert til kiting, også 
informasjon om vilt som villrein. 

Kiterne viser positive holdninger til 
omgivelsene og stor vilje til samarbeid 
og dialog. Da bør det ligge tilrette for 

forbud som er begrenset i tid og rom 
framfor mer generelle forbud. De er 
skeptiske til ordninger med turleder. 
Kiterne mener de mister frihetsfølelsen 
og spenningen ved aktiviteten om de 
har med en turleder. Dette forringer 
totalopplevelsen av aktiviteten (Odden 
2008, Hamilton 2010).

Kiterne aksepterer heller ikke at de 
særbehandles som gruppe. De har liten 
forståelse for at ferdselsrestriksjoner i et 
område kun skal gjelde kitere. I forhold 
til aktiviteter som skigåing eller snø-
scooterkjøring anser ikke kiterne at de 
utgjør større potensiell forstyrrelse. De 
mener ensidige restriksjoner er brudd på 
allemannsretten og fremhever at kiting 
er umotorisert ferdsel som ikke kan re-
guleres særskilt.

Konflikten mellom forvaltning og ki-
tere kan i følge Odden (2008) skyldes 
generasjonskløft mellom voksne forval-
tere og yngre kitere. Noen av respon-
dentene er inne på samme problemstil-
ling ved at de kommenterer at det er 
noen ”gubber” som bestemmer.

Ønske om villreininformasjon 
Kiterne er oppmerksomme på at kiting 
kan ha konsekvenser for omgivelsene 
deriblant villreinen. Noen av utøverne 
har god kunnskap om rein, de har møtt 
rein og de tar hensyn til reinen i sin akti-
vitet. De henter inn nødvendig informa-
sjon om forhold som er relevante for 
kitingen fra mange ulike kilder, inklu-
dert informasjon om villrein, og setter 
det sammen til et totalbilde som be-
stemmer hvor og hvordan de kiter. 

Kitesenterne peker seg ut som gode 
informasjonskilder. Her er det et miljø 
som kiterne har tiltro til og som kan 
gi informasjonen kredibilitet. Disse 
senterne kan derfor være en arena for 
forvaltningen å komme i dialog med 
kiterne.

Konklusjoner
Resultatene fra spørreundersøkelsen har 
gitt et basisgrunnlag for å beskrive kite-
populasjonen i Norge demografisk. Den 
har også vist hvor i landet det kites og 
hvor mye det kites.

Interessen for turkiting hos den gjen-
nomsnittlige kiter er liten. Det virker 
som de strukturelle begrensningene for 
å turkite overskygger de positive sidene 
ved aktiviteten, og at det er et lite min-
dretall som driver med turkiting over 
lenger tid. Mange av respondentene 
uttrykker dog et ønske om å turkite på 

at forvaltningen kan komme kiterne 
i møte, slik at partene kan finne gode 
løsninger sammen. Det viktige her er at 
man ikke innfører forbud eller påbud på 
generelt nivå, men at man tilpasser tilta-
kene til det enkelte sted og den enkelte 
situasjon som oppstår. Dette har Statens 
Naturoppsyn ved Petter Braaten og
kitemiljøet i øvre Hallingdal skjønt. Der 
kontakter kiterne SNO før arrangement 
og andre aktiviteter slik at de i felles-
skap kan finne områder hvor kitingen 
ikke er til unødig belastning. Denne 
modellen er enkel og ser ut til å fungere 
godt.
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Jeg hadde avtalt med Tor Kristian 
Tveitehagen å være med han som sherpa 
på villreinjaktas første dag i Nordfjella. 
Hadde bare tid til denne ene dagen siden 
det var innrykk av nye jaktelever ved 
Hardanger folkehøgskule den 21. august, 
og som linjelærer på jaktlinja måtte jeg 
nesten være til stede. Men den første jakt-
dagen i fjellet ble det tid til. Tor Kris-
tian, eller TKT som han i kortform blir 
omtalt, hadde dradd inn kvelden før og 
vi skulle møtes inne i fjellet.

Mine villreinfjell er Setesdal Ryfylke 
og Setesdal Austhei, så Nordfjella var 
nytt land for meg, og det skulle bli en 
flott jaktdag i dette villreinområdet. 
Allerede før jeg nådde inn til Tor Kris-
tian fikk jeg melding på radioen om at 
han så dyr. Dette var jo lovende, men 
den lille flokken var på tur bort og vi 
ville ikke rekke å komme i posisjon. 
Her viste det seg imidlertid at jegerne i 
Nordfjella visste å samarbeide. Flokken 
var observert av flere, og på radioen ble 
det stadig rapportert om dens bevegelser. 
Snart hørtes ett skudd og rapport om felling 

kom på lufta, og vi ser jegeren noen 
hundre meter borte da han får bukken på 
ryggen og gjør seg klar til slakting. Men 
først må han svare på flere gratulasjoner 
over eteren -  det er flott at jegerne gleder 
seg over at andre har suksess med jakta.

Et møte med Nordfjella

Av Karl G. Hoven Nordfjella er landets sjette største vill-
reinområde, med stort innslag av høyalpint 
landskap. Høsten 2011 hadde området en 
jaktkvote på 1400 dyr. Legg merke til det 
tredje dyret fra venstre under. Denne simla 
skiller seg kraftig ut. Foto på denne siden: 
Tor Kristian Tveitehagen
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mens resten drar tilbake dit de kom fra. 
Det skjer likevel ikke raskere enn at han 
klarer et skudd til på en liten bukk nede 
i bakken.

Jeg skulle jo være skjerpa, men 
(heldigvis) var det kortest ned til hytta 
og med båt videre ut. Jeg skulle tilbake 
i motsatt retning til bilen så det ble bare 
hjelp med slakting, partering og ned-
steining av den ene bukken, mens TKT 
sjøl fikk ei kraftig bør ned fra fjellet… 
og nok en tur opp etter den andre dagen 
etter.

Mitt første møte med Nordfjella 
gav absolutt mersmak, sjøl om jeg vet 

at villreinjakt slett ikke alltid går så på 
skinner, som det gjorde denne dagen.

Bukkeflokken drar videre, men 
terrengkjennskapen til TKT sier han at 
det er stor sjanse for at de runder fjell-
partiet og kommer tilbake.  Dette gjør 
at vi returnerer til et passende utkikks-
punkt og venter.  Det gis stadig meldinger 
om dyrenes bevegelser, men ingen
andre kommer på hold. 

Så får vi meldingen vi venter på – 
flokken er på vei, men vil sannsynligvis 
komme litt lenger nordøst, og vi ser den 
ikke. Siste meldingen vi hørte var at 
flokken forsvant i et skar over fjellryg-
gen vi var på tur utover. Det er bratt på 
baksida og en vid dal, men det er ikke 
noe å se der. Hvor har de tatt veien? Vill-
reinen kan forsvinne og dukke opp som 
ånder, sjøl i et tilsynelatende helt åpent 
område. Vi visste jo at de var nærheten, 
så her måtte vi bare være forsiktige i vår 
framrykking. TKT hadde bikkja med, 
en liten rufsete basset - god på rådyr og 
hjort, men hva med rein? Den gikk nå 
nesten på to bein, og vi valgte å stole på 
hunden. Og der var de, under oss - i rett 
vind og drøyt 400 m unna. 

Vi er i en god posisjon og bukkene 
kommer like imot, det er bare å vente. 
TKT gjør seg klar, og jeg skal filme. 
Fotostativet er lite samarbeidsvillig og 
opptaket blir så som så, men jeg får i 
alle fall med at rifla klikker. Dyrene er 
bare 60-70 meter unna og passerer til 
venstre. Tor ser ut som en sel på land der 
han vrir seg rundt for nytt skudd. Denne 
gangen smeller det og en stor bukk tipper, 

God kjennskap til terrenget er ofte
avgjørende i villreinjakta, som det var for 
Tor Kristian Tveitehagen under jakta i 
Nordfjella i fjor høst. Først ramlet stor-
bukken, så småbukken. Begge felt med 
perfekt plasserte skudd. Etter slakting og 
partering var det bare å fylle ryggsekken, 
så ventet to dager med bæring. 
Foto på denne siden: Karl G. Hoven
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Dette er ei historie om hvordan vill-
reinens overraskende tilstedeværelse 
kan vekke jaktinstinktet i et distrikt 
med lange tradisjoner innenfor vill-
reinjakt. Siden slutten av nittitallet 
hadde reinen i Nordfjella for det 
meste benyttet områdene vest for 
vannskillet, nærmere bestemt Lærdal, 
Aurland og Ulvik kommune. Reinen 
var ikke lenger interessert i å bruke 
de østlige delene av hallingdals-
kommunene Hemsedal, Hol og Ål. 
En høst for ikke lenge siden, skjedde 
det alle ivrige reinsjegere i øvre 
Hallingdal hadde ventet på. I løpet 
av sensommeren var det observert 
mange og store flokker rundt Rei-
neskarvet i Ål. Alle på trekk østover. 
Skulle det endelig bli hallingenes tur 
igjen....

Dårlig rekruttering
En svært lav fellingsprosent de siste ti 
åra, hadde resultert i avtagende jeger-
interesse og dårlig rekruttering av nye 
reinsjegere i Ål. De som fortsatt ville 
jakte i viltrike områder, benyttet seg av 
en samjaktavtale med Aurland statsall-
menning. Allikevel ville få dra til Vest-
landet for å fylle sekken med reinskjøtt. 
Mange erfarne grunneigere og jegere 
har nettopp denne holdningen; enten 
skyter de grådyra på sitt eget område,
eller så kan det være det samme med 
hele jakta. Forstå det den som kan! På 
grunn av de foregående magre reinsjakt-
årene, var det blant annet mange private 
vald i Ål som solgte fellingstillatelsene 
sine til vald på vestsida av villreinområdet.

Dette skulle vise seg å bli totalt unød-
vendig denne jaktsesongen. Selv hadde 
jeg blitt tildelt simle- og kalvekort i 
Fødalen Statsallmenning, lengst vest 
i Ål kommune. I tillegg var jeg heldig 
å få et fritt dyr på stølslaget, med gode 
muligheter for overgangsavtaler.

Overraskende meldinger
På kortutdelingen ei uke før jaktstart, 
hendte det som virkelig fikk satt bygda i 
rørsle. Det var i det øyeblikket da

jegerne var i ferd med å forlate møte-
lokalet, etter at ”reinskortstokken” had-
de blitt fordelt på tradisjonelt vis. Gamle 
og unge var på tur ut av rommet, med 
minimal tru på at reinen heller ikke i år 
ville komme deres vei. Plutselig utbrøt 
fjellstyrelederen fremst i rommet: ”Er 
det noen her som vil vite hvor reinen 
befinner seg om dagen, eller?” Folk 
snudde seg spørrende og fikk høre at 
det var sett rein rundt Reineskarvet. I 
det samme begynte praten. Det summet 
som i ei bikube under blomstringa, og 

folket kjente jaktfeberen. Skulle de
endelig få oppleve ei real reinsjakt 
igjen?

Ei rekrutterende reinsjakt med 
smak av de gode gamle dager
Tekst og foto: Tor Kristian Tveitehagen

Bukken som artikkelforfatteren felte. 
I horisont Gråhyrneran og Mjølgebrea, 
retning øst..

Sigmund Tveitehagen (far til artikkel-
forfatteren) etter ei vellykket jakthelg i 
Skålen i 2010. I bakgrunnen skimtes toppen 
av Hemsedal Skisenter.
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NORSK SKOGMUSEUM ELVERUM

DE NORDISKE JAKT- 
OG FISKEDAGER 
09.-12. AUG. 2012

Åpningstider: 
Tor, fre og søn kl. 10 - 18. 
Lør kl. 09 - 18.

Gjennom årene har Jakt- og Fiskedagene blitt et av 
Norges viktigste møtesteder for friluftsfolk, jegere og 
fiskere med over 34.000 besøkende årlig.

TA KONTAKT OG FÅ TILSENDT PROGRAM!

ELVERUMSUTSTILLINGEN: 
Nordens største jakthund-
utstilling!

Et museum med nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, 
fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri

WWW.SKOGMUS.NO
+47 62 40 90 00
post@skogmus.no

Mer info her: www.skogmus.no

5582 Ølensvåg - Tlf. 52 76 50 00
60 års erfaring med skinn 
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Beredning - Garving
Salg av skinn og lær.
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Viktig beskjed
19. august var en strålende dag for den 
som ville nyte badelivet, men for en 
relativt ung reinsjeger med store for-
håpninger til første jaktdagen, var det 
helt andre ting som opptok tankene der 
jeg ruslet innover Mjølgebotten i ret-
ning av Bjordalsbu. Og plutselig ble jeg 
vár dyrene. En større hop kom ned fra 
Storefjellsbergi og beitet seg raskt mot 
meg. Innestengt mot en fjellvegg var det 
ikke annet å gjøre enn å kaste seg ned 
bak en grov stein. Rundt 400 dyr trakk 
rolig forbi meg, uten å værstøkkes.  Og 
flokken trakk østover, i riktig regning! 
Nå måtte jeg få varslet den kneopererte 
faren min. Han og en kompis lå i ei bu 
nede i Skålen, ei snau mil lenger øst. De 
ville få dyrene rett i fanget!

Dyr i sikte
Skodda lå tjukk som graut rundt
turisthytta ved Bjordalsvatnet, tidlig om 
morgenen den 20. august. Med håp om 
at sikten skulle være bedre lengre øst, 

bestemte vi oss likevel for å forsøke. 
Jeg var sammen med kompisen Øystein 
Flaget, som gikk jaktoppsyn. Egentlig 
burde vi ha blitt på hytta og ventet på 
bedre vær, men på grunn av iveren som 
herjer kroppen første jaktdagen, slo vi 
på GPS-ene og la i vei i regnværet.

 Inne ved Raudbergnuten fikk jeg 
plutselig øye på  noe i skoddehavet, 
som endelig syntes å lette. Håndkik-
kerten ble tørka med fuktig dasspapir. 
Jo, så sannelig! Det var dyr i området! 
Jeg hadde skilt lag med Øystein, men vi 
hadde kontakt over jaktradioen, og han 
geleidet meg mot flokken. Siden dyra 
befant seg i ei svak skråhelling uten 
mye skjul, var det vanskelig å komme 
på skuddhold.  Jeg måtte ta tida til hjelp 
for å smyge innpå. Vinden heiv på seg 
mellom regnbygene, mens jeg prøvde 
å forstå hvilken stor stein jeg burde åle 
meg mot. Endelig skimtet jeg noen bast-
gevir. Nå var det på tide å dra lua skik-
kelig ned over ørene, og forsiktig lure 
børseriggen over siste kanten. ”Det går 

tre simler for seg sjøl ute til høyre”, hørte 
jeg det hvisket gjennom øreproppen, i det 
jeg kravlet opp mot kanten. Og der var 
de, alle sammen. Flokken lå og hvilte 
uforstyrra på en nedtråkka rabb.

 Det er et uforklarlig sug en kjenner 
første gangen hvert år, når en ligger 
skuddklar ved en villreinflokk. Gjør en 
alt riktig under innsmygingsfasen, har 
du god tid til å nyte situasjonen. Med 
nymontert tofot og lyddemper kjente jeg 
meg mer trygg enn noen gang før. Som 
Øystein hadde sagt, det gikk tre hodyr 
for seg sjøl. I sakte beitetråkk nærmet 
de seg resten av flokken igjen. Nå måtte 
det handles, før bakgrunnen ble uaksep-
tabel. Pulsen steg mens jeg siktet meg 
inn på den ene simla, men da sikringen 
ble skjøvet over sank pulsen betraktelig. 
Trådkorset lå midt i bogen da simla 
stoppet for siste gang. Avtrekket var per-
fekt og dyret veltet over i smellen. Flok-
ken reiste seg engstelig, stod et øyeklikk 
og funderte på den merkelige demper-
lyden, før den trakk avgårde i godt driv 
mot nord-øst.

”205 Sigmund, kan du høre TKT? Ja, 
e kan høyre, over. Det blei ei simle på 
meg under Raudbergnuten. Flokken er 
på vei mot Skålen, så pass på!

” Den e grei, men me ha allereie nok 
å gjera på. Det e 4 flokka rundt Store-
fjellet og Austre Nuten. Me prøve te å 
stille innpå den eine no....”

Jeg kjente sterkt på hvor mye jeg 
unnet skålejegerne denne etterlengta 
pangstarten. Det var ikke vanskelig å 
forestille seg hvordan dagen ville kom-
me til å bli, der også! 

På veg inn til Bjordalsbu den 19. august, 
dukket denne reinsflokken opp. Hopen var 
på nærmere 400 dyr.

Fjelloppsyn og dyktig jeger, Øystein Flaget, 
her med jämthunden Birka.
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allmenningen. En knallstart på jakta, 
og det var ikke bare jeg som var hel-
dig. Da begge dyrene var pakket i sek-
ken på latmannsvis, og jeg på grunn av 
morgendagens jobb labbet av sted med 
alt for tung sekk, var det på tide å lytte 
på jaktradioen.. Jeg kunne høre beskri-
vende bruddstykker av radiosambandet 
mellom jegerne i Skåleterrenget. Det 
var ingen tvil  om at ”det brant på dass” 
der borte, og at actionfaktoren var høg:

”Skurr.. Det e rein overalt. No kjem 
det enda ein flokk mot dikkan, Roger og 
Sigmund. Pass på! Skurr..Det vart 4 dyr 
her. No kjem det fleire, men hugs det e 
berre tre kort att”.

Fantastiske opplevelser
For hallingene i sone 1 av Nordfjella 
vedvarte jaktlykka. Vinden pendlet mel-
lom øst og nord de tre første ukene. På 
nordaværet var de fleste av flokkene 

nordøst i Lærdal, i områdene Sand-
dalen, Bjordalen og Okken. Hver gang 
østaværet slo til, kryssa reinen over 
Mjølgedalen og mot de frodige beitene 
på Djupsbottan, samt austfjellet mellom 
Skålen og Hemsedal. Også de mindre 
stølsfeltene på framsida av Reineskarvet 
hadde dyr på terrenget sitt. Noen dager 
var det storflokker på 300-1000 dyr,
andre ganger hadde reinen delt seg opp i 
mindre hoper. Sammenliknet med tidli-
gere år var avskytninga svært god i alle 
de aktuelle kommunene. For den som 
hadde tid til å oppholde seg i fjellet med 
fellingstillatelser eller oppsynsbevis i 

Fullklaff første jaktdag
Etter papirkontroll og oppglødd prat 
hastet Øystein videre, mens jeg og kni-
ven måtte gjøre simla klar for frakt. Da 
jeg holdt på med slaktinga, skvatt jeg 
plutselig til. Der var de igjen! Jeg kastet 
meg ned ved siden av slaktet, for bare 
200 meter unna kom flokken tilbake i 
samme slepa som den reiste. Men plut-
selig skjedde det som ofte skjer når det 
ikke skal skje. Skodda datt ned over 
blokkhavet igjen, som et lokk. Dyra 
kom nærmere og jeg fikk strukket meg 
etter geværet, men det var ikke mulig å 
plukke ut en kalv med sikker bakgrunn. 
Flokken passerte like fort som den kom, 
men slo seg til ro på ei snøfonn, 400 
meter vest for meg. Terrenget fram mot 
dyrene var paddeflatt, så det var ingen 
vits å prøve ei nærmere ansmygning. 
Derfor ruslet jeg sakte tilbake til slaktet 
for å klargjøre sekken, men hadde ikke 
gått mange meterne før jeg måtte ned 
på alle fire igjen. En hop på omkring 80 
reinsdyr kom i samme tråkket, rett mot 
meg. 50 meter, 30 meter. På tre meters 
avstand strekte jeg ei hånd i været og 
dyrene bråstoppet. De gryntet og luntet 
i ring. Det så ut som om de lurte på hva 
for noe illeluktende og skummelt som 
lå der på bakken. Du glemmer aldri de 
gangene en rein ser rett på deg. En får ei 
kjensle av respekt i en slik situasjon. I 
forvirringen som oppstod spredte flokken 
seg utover, og plutselig stod en kalv fri 
bare 70 meter unna. Ei 165 grains kule 
i 30-06, slo inn i bogen på dyret. Kalven 
sprang noen meter, før den slo salto i 
steinura. Resten av flokken dro igjen 
østover mot Skålen.

De gamle er fortsatt eldst
Klokka var halv ett første jaktdagen, 
og jeg hadde skåret begge korta i stats-

Tor Kristian Tveitehagen med simla som 
ble felt på slettene under Raudbergnuten 
første jaktdagen.

På utkikk etter reinsflokken som oppsynet 
hadde meldt fra om over sambandet.
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ved Jutultjørne. Håvard og jeg prøvde 
så godt vi kunne å holde følge med den 
urolige flokken vestover mot Valevatnet. 
At vi holdt samme marsjfart som bukkene, 
ville vært å ljuge. Spesielt med tanke på 
at jeg labbet avgårde med en hel grov-
partert bukk i sekken. Noe tidligere på 
dagen hadde flokken kommet rett i fanget 
på oss, oppe ved Urgevatnet. Da var 
dessverre ikke Håvard der, så resultatet 
var at læremesteren ikke klarte å holde 
igjen. For en guide! Jeg var nesten skam-
full der jeg heseblesende prøvde å gjøre 
opp for meg ved å bringe førstegangs-
jegeren i skuddposisjon. Her måtte det 
ofres ekstra svette for ungdommen. 

Klok avgjørelse
Klokka nærmet seg snart sju og jaktstopp 
for denne dagen, men vi ble enige om å 
gjøre et siste forsøk. På brekket ned mot 
Skrivutjørne kom vi på en større flokk. 
300-400 dyr beitet rolig noen få hundre 
meter nedenfor oss. Vi ålte oss nedover 
kvass steinur, men det var vanskelig å 
komme seg i en skuddposisjon vi følte 
oss komfortable med. Avstandsmåleren 
viste 150 meter til de nærmeste simle-
ne, men vi kom ikke nærmere. Håvard 
prøvde så godt han kunne å rigge seg til 
med anlegg. Jeg skjønte at han ikke var 
helt fornøyd med skytestillingen, men 
han ga ikke opp. Unggutten hadde et 
sterkt ønske om endelig å lykkes. Men 
klokka gikk og situasjonen begynte å 
bli stressende. Dyra gikk tett og det var 
vanskelig å plukke ut ett som både stod 
rolig og med forsvarlig bakgrunn. Tan-
kene fôr gjennom hodet mitt, hva var det 

beste trekket? Jeg kikket bort på Håvard, 
som lå og jobbet med posisjonering og 
høg puls. Nei, dette kunne raskt snu seg 
til en dårlig opplevelse for førstegangs-
jegeren. ”Skal vi prøve igjen i morgen 
tidlig, Håvard?” ”Ja, jeg føler med ikke 
sikker”.

Som sagt så gjort. Vi trakk oss forsiktig 
tilbake og lot dyra beite uforstyrret videre 
ved kanten av Skrivutjørne. Sola sank 
ned bak Trollnose. Den sendte sine høst-
lunkne stråler på to slitne jegere, som 
tuslet mot jaktbua. Men i morgen skulle 
vi ta revansj!

Da matosen fra eggepanna ble slup-
pet ut gjennom kjøkkenvinduet neste 
morgen, var det med et oppgitt sukk 
Håvard myste oppover Mjølgedalen. 
Skodda hadde lagt seg halvveis nedpå 
Julsennuten, og dermed var det ikke an-
net å gjøre enn å ta seg en ekstra kaf-
fekopp. Heldigvis bedret været seg noe 
den neste timen. Tåka kom og gikk, men 
iveren etter å lykkes var pådriver stor 
nok for unggutten. Vi hev på oss ram-
mesekkene, og tok sjansen på å bevege 
oss mot området hvor vi forlot flokken 
kvelden før. På grunn av vinden planla 
vi å gå et stykke innover Mjølgedalen, 
før vi satte kursen beint opp i de kuperte 
og urfylte Gråhyrneran. Da vi andpust-

sekken, stod opplevelsene i kø både for 
eldre og yngre jegere. Mange felte dyr 
på kortene sine, og det er jakter som 
dette som sikrer rekrutteringen og jakt-
kulturen i bygda.

Spredte flokker
Etter to uker med arbeid i Nordsjøen, 
hadde jeg pakket fjellsekken på nytt. 
Datoen viste 7. september, og fortsatt 
blåste løs gevirbast vestover i det stabile 
østaværet. Mange hadde gjort seg ferdig 
med jakta, men det var enda jegere igjen 
i fjellet. Det ble skutt rein så langt øst 
som Flævassterrenget, på brekket ned 
mot Hemsedal. En spesiell og uvant
situasjon for jegerne her i distriktet. Inn-
trykket til både jegere og oppsyn var at 
mesteparten av flokkene sto øst for Fø-
dalen i Ål kommune. GPS- posisjonene 
fra NINAs dyreposisjoner viste senere 
at dette ikke var helt korrekt. Mellom 
400-600 dyr fordelt på to hoper holdt 
seg lenger sør-vest, i grenseområdet 
mellom Ål, Hol, Lærdal og Aurland i 
nesten hele september. Få hadde troen 
på at det kunne oppholde seg rein i dette 
området, grunnet alt østaværet og de 
mange meldingene om dyr lengst øst i 
Nordfjella. Derfor var det svært få som 
jaktet i traktene rundt Kvevatnet, så 
villreinen fikk gå i fred der store deler 
av jaktsesongen.  Nok en gang viste det 
seg at en til syvende og sist må til fjells 
for selv å finne flokkene. I blant kan det 
lønne seg å tenke og handle utradisjo-
nelt, trå nye stier og utforske glemte 
områder. 

Tid for rekrutteringsarbeid
Håvard Styrkestad Haukaas var første-
gangsjeger. Sekstenåringen hadde gått 
lei av å skøyte rundt med skiskytter-
geværet på ryggen, og syntes det var på 
tide å oppgradere både kaliber og rifle 
til bestefarens mauser i 30-06. Jeger-
eksamen og skyteprøve var i boks, så 
nå var det bare å gjøre som far Jens og 
storebror Jon. Dette var hans første år på 
reinsjakt, med egen børse vel å merke. 
Håvard hadde vært noe uheldig de få 
dagene han hadde vært til fjells, men fra 
15. september skulle han gjøre et nytt 
forsøk med Bjørnar Bøkko, Øystein 
Flaget og meg som ledsagere.

 Det ble ei spennende jakt for
Håvard. Først var det en bukkeflokk 
på 40 dyr, som dessverre ikke kom på 
akseptabelt skuddhold for unggutten. 
Øystein stod i bedre posisjon, og felte 
to dyr som seilte ned den bratte fonna 

Per Håvard Sørbøen fra Ål, med simla som 
han felte høsten 2009. Dette var en av de 
første GPS-merkede simlene i Nordfjella. 
Ved innleveringen av halsbåndet fikk 
skytteren tilbud om gratis fridyrkort i 
Fødalen Statsallmenning året etter.
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jeg kontant og pekte på en kalv som stod 
laglig til med sikker bakgrunn. Førstegangs-
jegeren hadde ikke skikkelig anlegg, der 
han lå med bestefars gamle og klum-
pete muskedunder. Holdet var snaue 40 
meter, og det gikk ikke lenge før smel-
len kom. Kalven gikk rett i bakken, og 
unggutten ropte  ”yes!” Endelig lyktes 
det for Håvard, og det etter et skikkelig 
adrenalinrush av ei jakt. Sjøl kjente jeg 
større jaktglede nå, enn noen gang tidli-
gere. Etter noen veivende gratulasjoner 
fra liggende skytestilling, var det på tide 
å følge med hvor flokken tok veien. Den 
rundet under oss i ei fin bue. Suset fra 
hundrevis av klauver mot stein i raskt 
tempo, hørtes mest ut som en foss i vår-

løsninga. Plutselig vinklet ledersimla og 
dyra kom forbi oss på under 50 meter. 
Ei halvannet år gammel simle kom litt 
bak de andre, og da den stoppet opp et 
øyeblikk, ga jeg den ei kule i hjerterota. 
To skudd og to dyr, en til aspiranten og 
en til guiden. Makan til jaktopplevelse 
skal en leite lenge etter.

Jaktlykke
Håvard tok seg god tid til å slakte og  
partere sitt første hjortevilt. Veiledningen 
var lite pedagogisk, men jeg ville i alle 
fall forsikre meg om at jeg ikke gjorde 
samme feilen som mine læremestre 
gjorde med meg de første årene på stor-
viltjakt. Én ting er sikkert; en lærer det 

ne nådde toppen av fjellryggen, ble vi 
møtt av ei snøskur. I det samme skurret 
en kjent stemme over radiosambandet. 
Det var oppsynet, Gunnar Dokk. Han 
meldte fra om at det gikk en større flokk 
mellom Valevatnet og Mjølgebrea, bare 
en liten kilometer fra hvor vi stod. Dyra 
hadde ikke beveget seg langt siden i går 
kveld. Jeg kikket bort på Håvard. Han 
smilte og responderte med småhopping 
på sleipe hellere. Det var ikke vanske-
lig å skjønne at han var spent på fort-
settelsen. Med vinden friskt i mot, var 
jeg rimelig trygg på at vi skulle komme 
oss nær nok. Men det var andre jegere 
i det samme området. Jeg fikk likevel 
beskjed over eteren at jeg skulle ta med 
Håvard inn på flokken. Folk mente før-
stegangsjegeren måtte stille på dyrene 
først, slik at sjansen hans for å lykkes 
var størst mulig. Dette var raust gjort av 
erfarne jegere.

Spennende jaktsituasjon
Etter en liten ekstrarunde i steinrøysa på 
grunn av en misforståelse mellom meg 
og oppsynet, så vi plutselig dyra i skodde-
kanten ved Mjølgebrea. ”Ned”, hvisket 
jeg til Håvard. Skuddholdet var ennå i 
drøyeste laget, og på grunn av skodda 
var det umulig å måle avstanden med la-
serredskapen. Flatt var det også, så dyra 
ville oppdage oss om vi forsøkte å avansere. 
Det var bare å ta tida til hjelp, men det 
kom til å bli hustrig i striregnet. ”Det 
skulle pokker ikke være enkelt”, tenkte 
jeg noe irritert i det tåka la seg mellom 
oss og reinsdyra. Da kom vi på en god 
idè. Jeg hadde sett meg ut en liten kolle 
noe nærmere flokken. Holdt skodda seg 
like tjukk i  noen minutter til, kunne vi 
småløpe mot haugen, og søke dekning 
der inntil videre. Tåka ville skjule oss. 
Som tenkt så gjort. Vi småløp mot haugen, 
og rakk akkurat fram før skodda lettet 
igjen. Men vi hadde gjort en feilvurde-
ring. Det som fra forrige posisjon så ut 
som et passelig skuddhold, viste seg å 
være et kort haglehold. Det gryntet og 
gartet få meter foran oss. Tenk om dyra 
kom enda nærmere og fikk værdraget 
av oss! Håvard så litt forvirra ut, og han 
pustet tungt. Nå var det bare et spørsmål 
om flaks, og greide vi å beholde roen, 
ville dette gå veien for oss.

Det smeller fra bestefars mauser
Sola kjempet seg gjennom det graut-
tjukke skydekket. Den kastet lys på en 
grasbakke, der noen smådyr gikk og 
beitet for seg selv på museøre. ”Nå”, sa 

Førstegangsjeger Håvard Styrkestad Haukaas med sin første villrein, felt i foten av 
Mjølgebrea.

Denne simla felte Håvard ved Ljosegrunnene i Aurland Statsallmenning. Dyret ble skutt på 
den gode samjaktavtalen i Nordfjella villreinområde.
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aldri hvis en ikke bruker kniven sjøl.  
Et par timer senere ruslet vi passe 

nedlassa mot Mjølgedalen og bua som 
vi hadde gått fra på morrakvisten. I jakt-
radioen var det fortsatt stor aktivitet.
Jegerne prøvde å samarbeide så godt 
som mulig for å få felt flest mulig dyr 

Rovdyr, ørn og villrein - kunnskap 
og fremtidige utfordringer

før jaktslutten om noen få dager.
 Etter å ha besøkt andre villreinområder 

som Hardangervidda, Setesdal Vesthei 
og Knutshø, har jeg fått forskjellige 
inntrykk av hvordan jakta blir utøvd. I 
Nordfjella er det god stemning jegerne 
imellom. Her gleder en seg over andres 

jaktlykke. Det er også et felles mål om å 
felle så mye av kvota som mulig. Dette 
har resultert i gode samjaktavtaler, og 
det er få sure kommentarer å høre over 
sambandet.

Av Kjetil Bevanger, John Odden og 
John D. Linnell, NINA

Villreinforvaltning byr på mange utfor-
dringer. De grunnleggende forhold som 
generelt fører til at individantallet i en 
bestand øker eller synker er som kjent 
dødelighet og tilvekst, samt eventuell 
avgang gjennom utvandring, eller til-
skudd gjennom innvandring. Blefjell 
har hatt lav bestandstilvekst de siste 10 
årene, til tross for at det i flere år heller 
ikke har vært tatt ut dyr under jakt. Ble-
fjellområdet har små høyfjellsarealer og 
er et populært utfartsterreng med mange 
fritidsboliger og nødvendig infrastruktur. 
Det kan derfor være mange årsaker til at 
tilveksten i stammen ikke har vært som 
forventet.

En av teoriene som er fremsatt som 
forklaring på lav bestandstilvekst, er 
predasjon fra gaupe. I Blefjell og andre 
villreinområder med mye skog (eksem-
pelvis Brattefjell-Vindeggen og Norefjell-
Reinsjøfjell) må reinen tilbringe mye tid 
i terreng der det også finnes gaupe. I og 
med at det ikke finnes undersøkelser 
som har samlet data spesielt med dette 
for øyet, er det ikke mulig å gi noe sikkert 
svar på om predasjon kan være en årsak 
til at forventet bestandsvekst ikke har 
funnet sted.

NINA har fått i oppdrag å utarbeide 
en rapport der det vil bli diskutert hvilke 

faktorer som kan bidra til å påvirke vill-
reinbestanden i et område som Blefjell. 
Forvaltningsmessig er området utfor-
drende, og egner seg slik sett godt til en 
diskusjon om sannsynlige påvirknings-
faktorer på en villreinbestand. Rappor-
tens første del summerer kort hva som 
er kjent i tilknytning til villrein når det 
gjelder bestandsregulerende faktorer. 
Del to gir en kort oppsummering av hva 
som er kjent i forhold til rovdyr på rein. 
Det er utvilsomt fremtidsrettet å se på 
hvilke villreinområder som kan være 
sårbare for predasjon fra gaupe, jerv ulv 
og kongeørn. Rapporten skisserer derfor 
forslag til prosjekter som kan bidra til å 
belyse problematikken nærmere.

Gaupe er den arten som er best stu-
dert med hensyn på predasjon på vill-
rein. Forskningsprosjektet “Scandlynx” 
har siden 1995 samlet inn økologiske 
data på gaupe i store deler av Skandi-
navia (http://scandlynx.nina.no/). I om-
råder nord i Skandinavia, der tamrein er 
det eneste tilgjengelige store byttedyret, 
har prosjektet vist at gaupene i stor grad 
overlever på tamrein. De kan drepe 
tamrein langt over tregrensa. Gaupene 
dreper i snitt fra 2 til 10 rein per måned 
avhengig av sesong, kjønn og status. 

I sør derimot er gaupene i mye stør-
re grad knyttet til skogen, og beveger 
seg sjeldent over tregrensa. Scandlynx 
har siden 2006 fulgt 13 ulike gauper 

som har hatt bosted i nærheten av vill-
reinområdene Norefjell-Reinsjøfjell, 
Blefjell eller Brattefjell-Vindeggen. 
Gaupene har hatt GPS-halsbånd som i 
perioder programmeres til å ta opp til 
24 posisjoner i døgnet i såkalte “inten-
sivperioder”. Prosjektet kan så beregne 
gaupenes drapstakt på ulike byttedyr 
ved å gå inn på GPS-punkter gaupa har 
oppholdt seg i. Arbeidet med søk etter 
byttedyr er gjort ved hjelp av et nettverk 
av lokale kontakter, studenter og NINA 
personell. I løpet av 2265 døgn med in-
tensivt byttedyrsøk fant prosjektet 355 
byttedyr drept av gaupe, hvorav kun 1 
bytte var en villreinkalv. Til sammenlik-
ning drepte gaupene 123 rådyr, 98 sau 
og 30 hjort i løpet av de samme perio-
dene (reds. utheving).

Det kan se ut til at gaupe ikke er en 
viktig predator på villrein, men betydelig 
mindre kunnskap finnes på effekten av 
andre arter som kongeørn, jerv og rød-
rev. Vi vil imidlertid gjøre en mer detaljert 
og bredere analyse av dette i tilknyting 
til rapporten (reds. utheving).

Jerv som jager villrein i Ottadalsområdet. 
Umiddelbart etter tok jerven en kalv. Foto: 
Bjarne Fossøy, Snøhetta Foto
(http://snohettafoto.no). 
Les mer i Villreinen 2011 side 18 og 19.
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5423 villrein felt i 2011
Tekst: Arne Nyaas

Av kvoten på totalt 13 850 ble 5423 
dyr felt under villreinjakta høsten 
2011. Det ga en fellingsprosent på 
39,2, som er en kraftig nedgang 
sammenlignet med tidligere år. 
Flest dyr ble felt på Hardangervidda 
(1388) med Ottadalsområdet (571) 
og Forollhogna (535) på”andre-” 
og ”tredjeplass”.
I områder uten gode overgangsavtaler 
skaper en ensidig værtrekk ofte store 
problemer for villreinjegerne. Det 
skjedde i fjor høst. En vedvarende vind 
fra sør og sørøst resulterte jevnt over i 
dårlig felling i flere av våre største vill-
reinområder, ikke minst på Hardanger-
vidda hvor villreinhopene knapt nok var 
over grensa til Hordaland.

De 10 største områdene i 2011
1. Hardangervidda, 1388 (28 % felling)
2. Ottadalsområdet, 571 (65 %)
3. Forollhogna, 535 (89 %)
4. Rondane, 530 (49 %)
5. Nordfjella, 426 (30 %)
6. Snøhetta, 414 (42 %)
7. Setesdal Austhei, 385 (32 %)
8. Knutshø, 300 (48 %)
9. Sølnkletten, 212 (39 %)
10. Norefjell-Reinsjøfjell, 183 (86 %)

Hardangervidda er ”motoren”
I 12-årsperioden 2000-2011 har fel-
lingskvoten på villrein i Norge variert 
fra 21.287 dyr på det meste i 2000 til 
7102 dyr på det laveste i 2004. Etter 
mye diskusjon om stammestørrelsen på 
Vidda, ble fellingskvoten der mer enn  
halvert fra 11.498 dyr i år 2000 til 5000 
dyr i 2001. Tre år senere (2004) ble jak-
ta på Hardangervidda avlyst. I ettertid 
har grunneierne via villreinutvalet og 
villreinnemnda møysommelig bygd opp 
stammen igjen. I minimumstellingen 
som ble gjennomført i februar i år, ble 
det påvist 9276 dyr fordelt på 23 hoper.  
Årets fellingskvote på Vidda blir tro-
lig på 6000 dyr. Dette er tilrådingen fra 
villreinutvalet. Men nemnda bestemmer 
(vedtaket ikke fattet når dette skrives).

Svingningene på Hardangervidda 
gjør store utslag på lands-statistikken, 
og sånn har det alltid vært. Vidda er 
desidert størst både i areal og bestands-

størrelse. Eventuelle opp- og nedturer  
her gjør store utslag på statistikken.

Småbukk og storbukk fotografert i Foroll-
hogna høsten 2010. Foto: Tore Ø. Jensås

Stalon lyddemper
 - for en behageligere jakt

•  Demper effektivt lyd,  
relkyl og munningsflamme 

• Selvstrammende

Svenskt kvalitetsprodukt  

fra kr 3.290,-

Eneimportør:

Tlf. 72 41 77 60  www.vaabenhuset.no

Vi har forhandlere over hele landet!
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Tanker omkring rekruttering 
til jakta i et forvaltningsmessig         
perspektiv – i videste forstand.

Hvor mange jegere var vi som var ute 
etter reinen siste høst? I 2010 var det ca 
8400. Og en stor prosent av disse var 
over 50 år. Mange er redd rekrutteringen 
er for dårlig. Rekrutteringsarbeid drives 
og er tatt opp i mange sammenhenger. 
Bla har villreinsentrene på Skinnarbu 
og Hjerkinn hatt flere kurs med både 
teoretisk lærdom og praktisk jakt for 
ungdommer. Og siste utgave av bladet 
”Hjorteviltet” tok spørsmålet på alvor 
med flere gode artikler omkring rekrut-
tering av storviltjegere. Jeg tror mange 
av oss ser viktigheten i at dette arbeidet 
drives og helst intensiveres.

Fadderordninger er nevnt flere ganger. 
Men kanskje ikke helt slik jeg her ten-
ker. Jeg utfordrer hver enkelt jeger til å ta 
med seg en ungdom på jakta til høsten! 
Vet jo at noen har sønn, datter eller
naboungen med i fjellet. Men dette 
er ikke nok! Kunne vi fått til en liten 
kampanje hvor vi som enkeltjegere til-
bød en ungdom fra by eller bygd med 
på jakta? Vet det er mange unge som er 
seriøst interessert i noe slikt. Kunne en 
annonsering på vårt nettsted www. vill-
rein.no eller en henvendelse til en av de 
lokale jeger- og fiskerforeningene være 
en måte å rekke fram til slik interessert 
ungdom? Eller gjør en henvendelse selv. 
For eksempel gjennom lokalradioen
eller til en lokal jeger- og fiskerforening. 
La det bli en liten bevegelse hvor vi stil-
ler vår kompetanse tilgjengelig for neste 
generasjon reinjegere. Slik det alltid har 
vært, fra far til sønn eller datter.

Naturlovene gjelder. Jakta og forvalt-
ningen vil leve videre om vi ikke gjør 
noe. Men jeg synes dette er så viktig at 
jeg håper vi som er glade i fjellet og rei-
nen ser at vi kan påvirke positivt ved å 
være med å lære opp og oppdra neste 
generasjon reinjegere. Vi skal vel ikke 
bare ha jegere som reiser inn i fjellet 
noen dager for å skyte en rein? Vil vi 
ikke ha brukere som ser den store sam-
menhengen best mulig? Og er villig å 
stille opp når det må tas et tak. Dersom 
vi ikke har mange nok som ser reinens 

behov for den plassen den har i dag, 
har vi plutselig politikere som gir tilla-
telse til det meste på et eller annet ut-
viklingsalter. Som jegere stiller vi med 
ekstra tyngde i saker hvor det er snakk 
om vern og forvaltning av villreinen og 
dens leveområder. 

Og husk en slik ungdom du søker 
ikke er en fremmed, bare jaktkamerat 
som du ennå ikke har møtt! Tenk hvilken 
nytte og stor opplevelse det ville bli for 
en jaktinteressert ungdom å få bli med 
deg på reinjakt i fjellet! Og den gode 
følelsen du selv vil sitte igjen med etter 
raust å ha formidlet av dine kunnskaper.

Villreinjakt og rekruttering
Tekst og foto: Kjell Sandåker

Og så ble det kalv, enslig etter annen jeger. 
Håvard oppdaget kalven.

Her har Håvard opplevd å være med på reinfelling for første gang - Dovre 2005.

Jeg utfordrer hver enkelt jeger til å ta med 
seg en ungdom på jakta til høsten!
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Langsomt nærmer ungdommene 
seg reinsflokken.  De sniker seg 
fram med halvhøy, krokete gange, 
andre ganger krabber de.  De siste 
50 meterne åler jentene seg fram til 
de store steinene, bare 150 meter 
fra beitende, hvilende, noen urolige 
og brunstige reinsdyra. Teresia og 
Ragnhild har fått oppdraget: Struk-
turtelling av reinsdyra på Blefjell.
Teresia Olsson, 17 år, er elev i jakt-
klassen  ved Naturbruksgymnasiet i 
Ljusdal, Sverige. Hennes venninne, 
Ragnhild Berge Bjørnsrud, 17 år, er 
fra Rollag, en av kommunene som har 
reinsjakt på Blefjell.  Ragnhild er elev i 
skogbruksklassen ved Kongsberg VGS. 
avdeling Saggrenda - naturbruk. Ragnhild 
og Teresia har kjent hverandre i ei uke. 
De møttes under elgjakten i Sverige.  

Begge har planer om å studere skogbruk 
når de skal på universitetet.

På vei inn i villreinens rike
Vindretningen er gunstig for jentene 
der de beveger seg mot reinsdyrene.  
De oppdaget flokken da et av de stolte 
grådyrene viste seg fram på vel en kilo-
meters avstand. En storbukk tok seg en 
liten tur opp i horisonten for å kontrollere 
om det kom noen konkurrenter til simlene 
som han hadde vært med på å samle. 
Det minnet mest om et bjørke-kjerr som 
vaiet i vinden, da bukken med det store 
geviret viste seg mot himmelen. Der-
med var det å legge slagplan. Hvordan 
komme seg nærmest mulig uten at dyrene 
merket de tobeinte?  

Det var tiende gangen jeg hadde med 
meg både svenske og norske elever på 
Blefjell. Kongsberg VGS, Avdeling 
Saggrenda, har i løpet årene samarbeidet 
med Blefjell villreinutvalg om tellinger 
av reinsdyrene. I tillegg til tellingen har 
elevene i den svensk-norske skoleklassen 

fått mulighetene til å prøve seg som vill-
reinjegere.

Teresia og Ragnhild har kommet i po-
sisjon ved steinene etter en kort rådslag-
ning  via  jaktradio  og SMS-tjenesten til 
Telenor.  De andre elevene og lærerne 
som er med på registreringsarbeidet av 
Blefjell-reinen, er varslet. Til sammen 
er det  6 patruljer med elever og lærere 
som er ute på samme oppdrag som Te-
resia og Ragnhild. Store-Ble platået skal 
gjennomsøkes etter reinsdyr.

 “Vi teller storbukkene først”, var 
SMS-meldingen jeg fikk av Ragnhild. 
Etter et kvarter kom nok en melding. 
”Det er over tjue bukker. Vanskelig å 
telle, de løper rundt omkring i flokken, 
mens andre plutselig dukker opp. En 
bukk var bare 30 meter fra oss”, meldte 
jentene.

Villreinen som skolefag
Tekst og foto: Halvor G. Garås, 
lærer ved Kongsberg VGS- Avdeling 
Saggrenda

Bildet over: Et fallgevir studeres av Teresia 
og Ragnhild. Oppdraget er spennende: 
Først strukturtelling, så jakt!
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Å telle en villreinflokk som ikke er 
i ro, er ikke det enkleste. Det har jeg 
selv erfart mer enn en gang under disse 
høstturene på Blefjell.  Som regel har 
vi funnet reinen oppe i snaufjellet når 
det nærmer slutten av september. Men 
vi har også opplevd at dyrene har stått 
nede i skogen. Da er det umulig å få rik-
tig antall.

Nok en SMS fra jentene ved den sto-
re steinen.  “Ca 130 dyr totalt.  Jeg har 
åla meg nærmere flokken. Fy så spen-
nende. Teresia er fortsatt ved de store 
steinene.  Jeg venter her til du har fått 
fotografert flokken”, avsluttet Ragnhild 
sin SMS . En ny SMS tikker inn. Denne 
gangen fra Teresia:  “Jag väntar vid ste-
nen till du har tagit dina kort.”

Krabber fram mot reinflokken
Nå er det min tur til å krype og åle. Jeg 
vet jeg kommer til å bli våt der jeg må 
åle meg fram i myra som ligger mellom 
meg og reinsflokken.  Det er bare som 
“krydder” å regne. Det er bestandig spen-
nende å jakte med kamera.  Jeg slipper 
slakting og bæring av dyr i timesvis og 
ikke minst; jeg kan “jakte” året rundt. 
Jaktingen på grådyra,  skal elevene be-
gynne med når flokken er fotografert og 
bildene er festet til minnebrikka. 

Selv går jeg ikke med gevær når vi 
har “villmarks-undervisningen” på Ble-
fjell.  Elevene har vært igjennom
jegerprøvekurs, de har skutt opp til både 
skyteprøve for storvilt og i tillegg avlagt 
“Bjørnpasset” som kreves for å jakte 
bjørn i Sverige. Skyteferdighetene har 
elevene inne. Både mine egne elever og 
gjestene fra Sverige som er på sin første 
opplevelse i villreinfjellet.

Jeg får øyekontakt med deler av flok-
ken tidligere enn forventet. En storbukk 
ligger og hviler bare 10 meter fra meg 
der jeg kommer krypende rundt en liten 
kolle.  Den har ikke merket meg. Vin-
den er like gunstig for meg som den var 
for Teresia og Ragnhild under deres del 
av arbeidet med å telle dyra. Plutselig
hører jeg min svenske lærer-kollega, 
Arne Nordstrøm, rope på radioen: 
“Halvor, kan du høre Arne, så kom”. 
Nå var gode råd dyre, reinsbukken lig-
ger fortsatt rolig, ser nesten ut som den 
halvveis sover. Jeg får hvisket et svar 
til Arne.  Han forteller om fem bukker 
nord for Gråfjell, de går i retning av  
flokken som jeg har foran meg.  Her kan 
det bli mere sirkus enn det allerede er. 

Bukken foran meg er ikke alene. 
Plutselig reiser det seg opp en annen 
bukk tyve meter til høyre for meg. Da 
blir det liv i den første også. Bukkene 
står og ser på hverandre noen sekunder. 
Måler hverandre, hodene løftes og sen-
kes. Det trampes i bakken, Den ene lar 
pisset renne ned i krekling-lyngen.  Litt 
graving med frambeina utføres av den 
andre bukken.  Er jeg snart midt oppe i 
en voldsom slåsskamp, med gevir som 
filtres inn i hverandre? Dyr som blir 
hengende fast, dyr som går over ende, 

Dyrene er oppdaget. Nå gjelder det å snike 
seg innpå uten å skremme villreinhopen.

Først registrering og telling, så jakt. Dette 
er en skolededag som jentene kommer til å 
minnes med glede.
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jeg har hatt med meg elever på telling.  
Gledelig er det at fredningen i tre år 
har gitt forventede resultater. Den vill-
reinfaglige diskusjonen som ble ført på 
årsmøtet i Blefjell Villreinutvalg våren 
2007, var riktig. Da var observasjonene 
på ca. 90 dyr under høsttellingen.

Jeg går tilbake til Teresia og Ragn-
hild.  Reinsdyra har beitet seg rolig syd-
over og spørsmålet er om jentene  øn-
sker å starte jakten på de to dyra vi har 
fellingstillatelse på.  De bestemmer seg 
for å gjøre et forsøk.  Et par kilometer 
lengre syd venter tre andre av elevene 
på jaktlaget. Om Teresia og Ragnhild 
skulle mislykkes så kan det jo hende at 
dyrene går rett i fanget på  de  andre som 
er med her oppe i Blefjell.

Teresias første elg
Teresia har allerede fått oppleve det å 
skyte dyr. Ragnhild har aldri tidligere 
tatt livet av et dyr.  Teresia skjøt sin før-
ste elg da vi var på skolejakten i 

ja, kanskje vil dø under slåsskampen.  
Dette har vi opplevd tidligere på Ble-
fjell. En gang ble begge dyrene drept. 
Den ene sultet i hjel mens den andre 
brakk nakken under kollbøtte. En an-
nen gang kom en fjellvandrer med sag 
til unnsetning og sagde av den ene ge-
virstanga. Bukken med halvannet gevir 
overlevde kampen og kunne gå vinte-
ren i møte. Kompisen ble mat for ørn, 
korp og rev. Det forgår mye dramatikk i 
fjellheimen i løpet av den korte brunst-
perioden.

 
Bukkene måler hverandre.
Det ble ingen krangel i dag. Bukkene 
smålunter mot simlene som beiter 200 
meter unna. Energien ville bukken bruke 
på helt andre ting enn å slåss.

Jeg fikk tatt mine bilder av flokken, 
totalt var det 132 dyr da fintellingen på 
PC´n ble foretatt. Jeg har ikke observert 
så mange dyr på Blefjell i forbindelse 
med høsttellingene i løpet av de  årene 

Fra venstre: Ragnhild Berge Bjørnsrud (17) fra Rollag og Teresia Olsson (17) møttes 
under elgjakten i Sverige. Og denne flotte elgoksen felte Teresia med et velrettet skudd! 
Hennes første, og noen dager senere  felte hun en syvtakker.
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seg dyrene på egenhånd. I ly av steiner 
og noen få einerbusker skal hun prøve å 
komme i posisjon.  På Blefjell ligger det 
to turisthytter.  Den merkede turiststien 
mellom hyttene går
gjennom området der hvor jentene jakter 
sin første villrein.  Plutselig skjer det noe 
i flokken, den  samler seg i tett masse, 
snurrer  rundt som en snurrebass. Det 
var ikke Ragnhild eller Teresia som 
uroet dyrene. En person kommer tilsyne 
i turiststien. Han hadde sett reinsflokken 
og ønsket å komme inn på dyrene for å 

Fakta om Kongsberg VGS - 
avdeling Sagrenda:

Opplæring innenfor skog, utmark, friluftsliv, 
jakt, fiske, natur og miljø. 

Undervisningen kombinerer teoretisk og 
praktisk opplæring, blant annet med elevbe-
drifter, noe som gjør skolehverdagen inter-
essant og variert. Mange av undervisnings-
oppgavene er knyttet til konkrete oppdrag 
skolen tar på seg i skog og utmark. 

Kongsberg vgs Saggrenda samarbeider med 
andre nordiske og baltiske naturbruksskoler. 

Utdanningen gir følgende kompetanse: 

• Fagbrev i skogbruk eller anleggsgartner 
gjennom 2 år på skole + 2 år i lærebedrift. 

• Studiekompetanse (generell) med mulig-
het til å ta høyere utdanning (høgskole og 
universitet). 

Sverige uka før vi ankom Blefjell. 
Teresia trakk i utgangspunktet en bak-
post. Ei hogstflate på delet mot naboen.  
Hunden til min kollega Karl Erik En-
vald fra Ljusdal, hadde fått uttak på en 
elg som sto nede i et granholt en kilometer 
fra Teresias sin post. Elgen gjorde en 
runde gjennom ungskog og under gamle 
furukroner .  Karl Erik varslet postene 
via jaktradioen. Plutselig kommer oksen 
med jämthunden ”Hälsingeskogens 
Buster Asto” ut på hogstflata foran 
Teresia.  Overraskelsen var stor da hun 
fikk se den store oksen komme rett i mot 
henne.  50 meter blir til 30 meter. Teresia 
har lært av sin far og sine lærere aldri å 
skyte på dyr som kommer rett i mot.  30 
meter blir til 20 meter. Da merker det 
prektige dyret jegeren.  Den vinkler mot 
venstre.  Det var ikke noe sjakktrekk. Et 
skudd flerrer stillheten i skogen. Blodet 
begynner å pumpe ut gjennom hullet i 
høyre bog på det stolte dyret.  Elgoksen, 
en 20-tagger, løper de siste 40 metrene 
i transe før den bråstopper mot en stor 
stein og ramler mot bakken. Litt av en 
jaktdebut for Teresia Olsson!   To dager 
etterpå trakk Teresia nok en bakpost. 
Her felte hun en syvtagger.  Konklusjonen 
må være: Bakposter er ikke dårlige
poster, bare du sitter i ro og gjør de riktige 
tingene. 

Jentene sniker seg etter flokken.
Teresia har et ønske om at Ragnhild skal 
skyte et av reinsdyra.   Ragnhild nærmer 

Blide og fornøyde jenter etter en flott 
undervisningsdag i Blefjell villreinområde.

Fakta om Blefjell villreinområde:
Norges nest minste villreinområde målt 
i areal og utgjør deler av Rollag og Fles-
berg kommuner i Buskerud og Notodden og 
Tinn kommuner i Telemark.  Området er på 
185.801 dekar.

Målsettingen er en vinterstamme på 150 dyr.

Det er foretatt DNA analyser av vel 20 dyr 
fra Blefjell. Resultatene viser at Blefjellrei-
nen er mest lik villreinen på Hardangervid-
da (Knut Røed april 2009.)

Organisert reinsjakt på Blefjell begynte i 
1982. Tilsammen er det felt 1118 reinsdyr på 
Blefjell i forbindelse med jakt i årene 1982-
2011.

studere dem på nært hold.   Dette ødela 
jaktsjansen for jentene.  Ny sjanse vil de 
få i morgen om ikke en av de andre på 
jaktlaget har skutt dyrene som vi har
tillatelse på.
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En storbukk og to fjellrever...
Per Skotvedt (61) er fjelloppsyns-
mann i Sunndal statsallmenning. 
Mesteparten av allmenningen ligger 
innenfor Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark. Med sine 480 km2 er 
Sunndal statsallmenning et eventyr-
lig område både for jegere, sports-
fiskere og friluftsfolk flest. Per går 
oppsyn i jakta og har alltid foto-    
apparatet med. Her en kort rapport 
og noen bilder etter tre dager i fjellet 
på tampen av villreinjakta i fjor:
”Som villreinoppsyn dirigeres vi etter 
behov av oppsynsleder. I slutten av august 
2011 ble jeg bedt om å ta noen dager 
på Dovre. Første dagen ble i området 
Knartmyrene, Grisungdalen og inn mot 
Grøndalen. To flokker og endel jegere 
i området. Ingen fall ble notert. Dag to 
ble det Skytefeltområdet som skulle ob-
serveres. Gikk inn mot Tvillingkollan. 
Observerte en flokk på ca 250 dyr på 
Sletthøi. To jegere i området. Den ene 
fikk felling, mens den andre personen 
fulgte flokken rundt i området i lengre 
tid uten å få has på kalven sin. En mindre 
flokk holdt til rundt Veslkolla. To flok-
ker ble også i løpet av dagen observert i 
området Tjørnhøkollen.

Tredje dagen ble også tilbrakt i om-
rådet rundt Tvillingkollan. Tåke på 
formiddagen, så det var bare å sette 
seg sentralt. Etter en liten stund kom 
en fjellrev tuslende mot meg, med en 
reinsfot i kjeften. Antakelig reinsfot fra 
gårsdagens fall i området. Den stoppet 
på ca 25 meter og ga meg tid til å få tatt 
et par bilder. En liten time senere kom 
fjellrev nr. to i samme sporet som den 
første, og jammen stoppet den omtrent 
på samme sted som den første. Et par 
trivelige bilder av den ble også festet 
til minnekortet. En reinsflokk ble sett 
den dagen. Den sto nesten hele dagen 
ved vannet mellom Tjørnhøkollen og 
Tjørnhøi. Dovrejegere ble informert om 
denne observasjonen. Hvordan det gikk 
med dem, vet jeg ikke”.

Denne storbukken kom nært på, og fjelloppsynsmannen festet øyeblikket til minnekortet. 
Foto: Per Skotvedt

”En fjellrev kom tuslende mot meg, med en reinsfot i kjeften”. Foto: Per Skotvedt

”En liten time senere kom fjellrev nr. to i samme sporet som den første”, forteller Per, som 
ved jaktstart i fjor hadde følge av journalist Jan Arve Ødegård i Tidens Krav. Bildet av Per 
(til venstre) er tatt av Ødegård. Foto (over): Per Skotvedt
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Kalvetilvekst er et sentralt tema i 
forvaltningen av våre villreinbe-
stander. Vi vet at simlenes kondi-
sjon eller vekt avgjør alder ved 
kjønnsmodning, drektighetsfrekvens 
og i noen grad også tidspunkt for 
paring og kalving. Vi vet også at 
simler i god kondisjon føder større 
kalver enn simler i dårlig kondi-
sjon. Det det knytter seg usikkerhet 
til er hvor mye kalvetilvekst og kal-
vedødlighet varierer mellom de en-
kelte villreinområdene og mellom 
år innen hvert område.

Forvaltningen (Direktoratet for natur-
forvaltning, DN) i samarbeid med Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) be-
regner kalvetilvekst i våre villreinom-
råder på basis av flyfotografering av 
fostringsflokker i juni/juli. Fostrings-
flokkene på denne tiden består av simler 
2 år+, årskalver og en varierende andel 
bukk 2 år+ og åringer (fjorårskalv) av 
begge kjønn. To år og eldre bukker kan 
i mange tilfeller identifiseres på flyfoto 
og ”telles ut” av fostringsflokken. Årin-
gene er det umulig å kjønnsbestemme 
fra flyfoto. Følgelig vil den beregnete 
kalvetilveksten, kalv per 100 simle/
ungdyr variere, ikke nødvendigvis som 
følge av varierende kalvetilvekst, men 
på grunn av varierende kjønns- og
aldersstruktur i fostringsflokkene. 

Jeg har valgt en alternativ tilnærming; 
videofilming fra bakken av fostrings-
flokkene i juni (stort sett siste halvdel av 
juni og i enkelte år første dagene i juli) 
og bestemmelse av bukk 2 år+, simle 
2 år+ med eller uten kalv og åringer 
(begge kjønn; vanskelig å skille bukk 
og simle i denne alderskategorien fordi 
vinterpels i alle stadier av pelsskifte 
som oftest skjuler kjønnsorganene). I 
perioden 2004-2007 gjennomførte vi* 
strukturtellinger i villreinområdene 
Norefjell-Reinsjøfjell, Ottadalsområdet 
(Nord Ottadal), Rondane Nord og på 
Hardangervidda. I denne artikkelen be-
skriver jeg metoden og presenterer noen 
foreløpige resultater og diskuterer mu-
lig anvendelse av resultatene.

Tidligere registrerte jeg flokkstruk-
tur ved hjelp av langkikkert og dikta-

fon. Fordelen med denne metoden er 
at langkikkert av god kvalitet gir god 
oppløsning og skarpt bilde av enkeltdyr. 
Ulempen er at man kun får en sjanse 
til strukturtelling i det flokken trekker 
forbi. Jeg har derfor valgt å videofilme 
flokkene og tolke antall, kjønn og alder 
fra videoopptakene. Derved får vi flere 
sjanser til å studere en og samme flokk, 
men med den begrensning at skarphet i 
opptakene raskt reduseres fra avstander 
over 200 m.

Alders og kjønnsbestemmelse av 
rein om våren baserer seg for bukkenes 
vedkommende på kropps- og gevirstørrelse. 
Stort sett går det greit å skille ut bukker 
som er 2 år eller eldre. Simlenes gevir-
syklus bestemmes av drektighet. Simler 
som bærer kalv feller geviret i gjennom-
snitt 7 dager etter at kalven er født
(Reimers upublisert materiale). 

Det innebærer at simler som har født 
kalv i mai har geviranlegg som er 0-8 
cm i juni. Simler som ikke har vært 
drektige feller geviret normalt i god tid 
før kalving og har gevir som er 20 – 40 
cm lange og ofte grenet i juni; og heller 
ikke kalv ved fot. Dette gevirfellings-
mønsteret er ikke helt korrekt. Enkelte 
simler opptrer uten gevir, er kollete. 
Frekvensen av kollete simler varierer i 
de enkelte områdene fra nærmest 0 som 
i Norefjell-Reinsjøfjell og Ottadals-

området til maksimum 5 %. På den annen 
side er det også et lite antall drektige 
simler som feller gevirene før kalving 
og noen gjeldsimler som feller gevirene 
samtidig med de drektige simlene. Disse 
avvikene representerer feilkilder som 
dels motvirker hverandre og som derfor 
neppe betyr mye for strukturberegningen.

Gjennomsnittlig kalvetilvekst
Tabell 1 (side 59) viser antall kalv per 
100 simle 2 år+ og inkluderer både sim-
ler som har født kalv og simler som ikke 
var drektige gjennom vinteren; såkalte 
gjeldsimler. Reproduksjonen målt som 
kalv per 100 simle 2 år+ blant samtlige 
simler i de enkelte bestandene i måneds-
skiftet juni/juli er mellom 75 og 80 % i 
Nord Ottadal og Norefjell-Reinsjøfjell. 
Villreinen i begge områdene er i meget 
god kondisjon med høye slaktevekter 
og nær 100 % drektighetsfrekvens

Kalvetilvekst i enkelte villreinområder
Eigil Reimers, Biologisk institutt, 
Universitetet i Oslo

Simler 2 år+ med kalv fotografert i siste 
halvdel av mai i Rondane. Simlene bærer 
fortsatt gevir og kalvene er under 1 uke 
gamle. Foto: Eigil Reimers

Simler 2 år+ fotografert i siste halvdel 
av mai i Norefjell-Reinsjøfjell. Simla med 
tydelig nytt gevir er gjeldsimle; de øvrige 
har født kalv og har foreløpig ingen synlige 
anlegg til nye gevir. Foto: Eigil Reimers
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en gjennomsnittlig tidlig kalvedødlig-
het på mellom 21 og 22 % i områdene 
utenom Rondane der dødeligheten topper 
seg med gjennomsnittlig 30 % frem mot 
månedsskiftet juni/juli. Forskjellen mellom 
de blå og røde stolpene i Figur 1 gir en 
oversikt over andelen gjeldsimler i be-
standene (Figur 2).

Antall gjeldsimler i de ulike bestan-
dene varierer
Andelen gjeldsimler i Nord Ottadal, No-
refjell-Reinsjøfjell og på Hardangervidda 
er lav (under 4%) og høyere (rundt 13 
%) i Rondane (Figur 2). Tallene reflek-
terer at drektighetsprosenten, dvs. den 
andelen av de 1 ½ år eller eldre simlene 

som pares og blir drektige, i gjennom-
snitt varierer mellom 96 og 99 % i de 
tre førstnevnte områdene og rundt 87 % 
i Rondane.

Høy drektighetsfrekvens innebærer 
gode beiter og forhold ellers som til-
later reinen å bygge opp kroppsvekt og 
reserver for å møte energiutgiftene ved 
drektighet og senere melkeproduksjon. 
Jeg tolker derfor gjeldsimlesituasjonen 
dit hen at forholdene i de tre førstnevnte 
områdene er gode og tillater høy drek-
tighet og høy overlevelse hvert år.

Situasjonen er noe annerledes i Ron-
dane der både drektighetsfrekvensen og 
overlevelsen er lavere. Forklaringen på 
høy gjeldsimleandel i Rondane er trolig 
at dette tørre og kontinentale området 
har rikelig med vinterbeiter, men spar-
somt med barmarksbeiter som gir sim-
lene en mulighet til å ta seg inn igjen 
etter drektighet og melkeproduksjon 
(laktasjon). Simlene i Rondane Nord 
må derfor mer hyppig enn i andre og 
mer sommerbeiterike områder, ta seg et 
reproduksjonsmessig hvileår. Det kan 
forklare lavere drektighetsprosent, men 
er neppe hele forklaringen på høyere 
kalvedødelighet. Jeg har ikke noe hel-
dekkende svar på dette, men vil anta at 
rovvilt, spesielt kongeørn og jerv, kan 
være medvirkende årsak.

Bukkeandelen i fostringsflokkene 
Fostringsflokkene om våren inneholder 
et varierende antall 2 år eller eldre bukker 
(Figur 3, neste side); en variasjon som 
i vesentlig grad henger sammen med 
tidspunkt for registreringen. Antallet 
er minst i fostringsflokkene rett etter 
kalving og øker utover sommeren. For 
eksempel var andelen bukk 2 år+ på 
Hardangervidda 8.6 % i siste halvdel av 
juni i 2007 og 31.6 % i siste halvdel av 
juli i 2004.

Kjønnsbestemmelse av fjorårskalv, 
som er litt over 1 år gamle i juni/juli, 
er forstemmende vanskelig. Vi er i 
stand til å identifisere dem i de fleste 
fostringsflokkene, men det er umulig å 
gi et presist estimat av prosentvis an-
del bukke- og simleåringer basert på 
kjønnsbestemmelse av passerende dyr. 
Dette må angripes på annet vis og trolig 
ved å identifisere andel 1 år gamle dyr 
(åringer) i flokkene i juni/juli og, ut fra 
forventet antall kalv per 100 simle 1 år 
og eldre etter jakt i oktober året før, og 
med det som bakgrunn estimere et mini-
mum antall åringsbukk i fostringsflokkene 
året etter. En kontrollmulighet av disse 

(se Figur 2, neste side).
Noe overraskende viser tabellen at 

Hardangerviddareinen også opprettholder 
en høy reproduksjon; i gjennomsnitt 77 
% når vi ekskluderer 2004, fordi mål-
ingene dette året ble foretatt på et for 
sent tidspunkt. Like overraskende er det 
at reinen i Rondane har en betydelig la-
vere rekrutteringsrate med 62 % (Tabell 1) 

De samme gjennomsnitts rekrutt-
eringstallene fra Tabell 1 (her med stan-
dardavvik) er gjengitt i Figur 1 (blå 
stolper). De røde stolpene angir antall 
kalv per 100 simle 2 år + som har kalvet 
(både de som fortsatt har kalven og de 
som har mistet den). 

Tallene over de blå stolpene innebærer 

Tabell 1. Andelen kalv per 100 simle 2 år eller eldre, både de som har vært drektige og 
som har kalvet det året og de som var gjeldsimler. Registreringene er gjort i juni med unn-
tak av Hardangervidda i 2004 da vær og føreforhold forskjøv registreringen til siste uken 
av juli. Dette året er fjernet fra gjennomsnittet for Hardangervidda fordi gevirstørrelsen 
på simlene og åringene gjorde det vanskelig å bestemme hvilke av simlene som hadde født 
kalv.

Figur 1. Antall kalv per 100 simle 2 år+ (omfatter alle simler 2 år+; både de som har
kalvet og de som er gjeldsimler (blå stolper) og antall kalv per 100 simle 2 år+ som har 
kalvet og som har kalven ved fot eller som har mistet kalven (røde stolper).

Figur 2. Antall gjeldsimler per 100 simle 2 år+ (+ standardavvik) i de enkelte bestandene.
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estimatene ligger i bestemmelse av an-
tall åringsbukk (hvilket er kurant) i de 
mer eller mindre rene bukkeflokkene 
som påtreffes.

Strukturtall målt fra flyfoto og fra bakken
Det er god overensstemmelse mellom 
O. Strand og medarbeideres (NINA) re-
gistrering av antall kalv per 100 simle 
og ungdyr 1 år+ fra flyfoto og mine målt 
på bakken (Figur 4). 

De blå og røde stolpene i Figur 4 viser 
antall kalv per 100 simle/ungdyr og er 
fratrukket bukker 2 år+. De gir således 
et grovt bilde av kalvetilveksten i bestan-
dene. Men, fordi flokkene inneholder 
et ukjent og variabelt antall åringsbukk 
sier figuren lite om den reelle kalvetil-
veksten. Det gjør derimot den grønne 
stolpen der grunnlaget for beregningen 
er simler 2 år+.

Hva forteller disse vårstrukturene oss 
og hva kan de anvendes til?
• Fostringsflokkene inneholder et va-
rierende antall bukker og gjeldsimler 
som er 2 år eller eldre, og et større, men 
ukjent antall åringsbukk.
• Rondane nord har den største andelen 
gjeldsimler og bukker 2 år+, mens an-
tallet er noe mindre i Nord Ottadal, 
Norefjell-Reinsjøfjell og på Hardanger-
vidda.
• Kalvetilveksten målt som antall kalv 
per 100 simle 2 år + i månedsskiftet 
juni/juli er høyt, mellom 77 og 80 % i 
Norefjell-Reinsjøfjell, Nord Ottadal og 
på Hardangervidda, og lavere, rundt 62 
%, i Rondane Nord. Variasjonen i kalve-
tilvekst mellom år innen de enkelte om-
rådene er liten som vist ved små stan-
dardavvik i Figur 1.

Hvor realistiske er mine kalvetilvekst-
tall og hvor bra beskriver de bestandsut-
viklingen i de enkelte bestandene? I de 
følgende figurene benytter jeg vintertel-
lingen i februar/mars i 2004 i de enkelte 
områdene (og 2002 i Nord Ottadal). 
Basert på strukturtellinger i oktober året 
før (2003) der villrein-
utvalgene angir prosent simler 1 år eller 
eldre i strukturen, beregner jeg antall 
simler som er 2 år+ i 2004. Multipliserer 
så dette antallet med valgt rekrutterings-
prosent (50-80 % avhengig av område), 
og beregner antall simler som har kalv 
ved fot i juni/juli. Antall kalv legges til 
vinterbestanden. Deretter trekker jeg 
fra antall rein felt under jakten. Til slutt 
beregner jeg 5 % dødelighet av nettobe-
standen, trekker dette fra, og sitter igjen 

Figur 3. Antall bukk 2 år eller eldre per 100 rein 1 år eller eldre (+ standardavvik) i 
flokkene.

Figur 4. Strukturtall (± standardavvik) i fostringsflokker i juni/juli registrert fra flyfoto og 
fra videoopptak fra bakken. Blå og røde stolper viser antall kalv per 100 simler + åringer 
av begge kjønn. Til sammenligning er tatt med kalv per 100 simle 2 år (grønne stolper). 

Figur 5. Bestandsutviklingen (vinterbestand i februar/mars) i Norefjell-Reinsjøfjell med 
fire scenarier: 70, 75 og 80 kalv/100 simle 2 år+ i juni/juli og referansen: de årlige vinter-
tellingene (merket som vintertellinger på figuren) og som stort sett er meget nøyaktige.
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høststrukturen til 45 % gjennom hele 
perioden. For øvrig er modellen basert 
på tellinger eller, når telling mangler, på 
gjennomsnitt mellom telling året før og 
året etter, og fellingstall som villreinut-
valget har oppgitt.

En kalvetilvekst på 70 kalv per 100 
simle 2 år+ er noe under det vi har re-
gistrert i felt (Tabell 1), men samsvarer 
brukbart med vintertellingene.

Figur 7 viser bestandsutviklingen 
i Rondane Nord med startbestand på 
1666 rein før kalving i 2004. I denne 
modellen har jeg forenklet simleandelen 
fra høststrukturen til 44 % gjennom hele 
perioden (dette er gjennomsnittstall fra 
mine tidligere høststrukturer i området). 
For øvrig er modellen basert på tellinger 

og fellingstall oppgitt av Villreinutvalget.
I perioden 2004-2007 fant jeg i

gjennomsnitt 62 kalv/100 simle 2 år+. I 
Figur 8 har jeg beregnet bestandsutvik-
lingen med 60 kalv, og får en stamme-
utvikling med noe flere dyr enn referansen 
som er vintertellingene. Med andre ord; 
60 kalv per 100 simle 2 år+ er trolig noe 
i overkant av den riktige tilveksten.

Figur 8 (side 62) viser bestands-
utviklingen på Hardangervidda med 
startbestand på 5500 rein før kalving i 
2004. I denne modellen har jeg brukt 
simleandelen fra høststrukturene som 
Strand og medarbeidere har publisert 
i tidligere årganger av Villreinen. For 
øvrig er modellen basert på tellinger/
minimumstall og fellingstall oppgitt på 
villreinutvalgets nettside.

I perioden 2005-2007 fant vi i 
gjennomsnitt 77 kalv/100 simle 2 år+. I 
Figur 8 har jeg beregnet bestandsutvik-
lingen med 70 og 60 kalv per 100 simle 
2 år+, og får en stammeutvikling hinsides 
det som synes å være realistisk; hen-
holdsvis 16.174 dyr med tilvekst på 70 
kalv og 14.565 dyr med tilvekst på 60 
kalv per 100 simle 2 år+. Det antall kalv 
som kommer nærmest Villreinutvalgets 
beregninger er 50 kalv per 100 simle 2 
år+, bortsett fra i 2011 da utvalgets be-
regning gir en brå bestandsøkning.

Konklusjon
Kalvetilveksten målt som antall kalv 
per 100 simle 2 år+ varierer lite mellom 
år innen de ulike villreinområdene. År-
saken er trolig at drektighetsprosent og 
tidlig kalvedødelighet ikke påvirkes av 
store variasjoner i klima, rovvilttetthet 
eller ernæringsforhold.

Beregning av kalv per 100 simle 2 
år+ synes å være en brukbar metode til 
å beregne tilveksten i villreinstammene 
i Norefjell-Reinsjøfjell, Nord Ottadal 
og Rondane. Det innebærer at hvis høst-
strukturen med hensyn på simler 1 år+ 
beregnes rimelig korrekt og vintertel-
lingen året etter er pålitelig, kan årets 
kalveproduksjon og dermed bestandens 
nettoavkastning beregnes med et for-
valtningsmessig forsvarlig resultat.

Hardangervidda representerer et 
overraskende unntak, med et
tilsynelatende dramatisk tap av kalv etter 
månedsskiftet juni/juli, alternativt stor 
dødelighet av eldre dyr eller utvandring 
av rein til Setesdal-Ryfylke eller Nord-
fjella. Tellingen som ble gjennomført 
20. februar 2002 ble i følge Villreinut-
valget, gjennomført helt i henhold til 

med beregnet bestand før kalving neste 
år (2005). Denne beregnete bestanden 
danner grunnlaget for neste års kalve-
tilvekst osv.  

Jeg tar utgangspunkt i villreinbestan-
den i Norefjell-Reinsjøfjell (Figur 5).
Med startbestand 536 rein før kalving i 
2004 vil en kalvetilvekst på 70 eller 75 
per 100 simle 2 år+ føre til en bestands-
utvikling langt under det som faktisk er 
funnet hvert år i perioden 2005-2011. 
Den riktige kalvetilveksten ligger trolig 
litt under 80 og rundt 77 som vi har funnet 
(Tabell 1). 

Figur 6 viser bestandsutviklingen i 
Nord Ottadal med startbestand på 2405 
rein før kalving i 2002. I denne model-
len har jeg forenklet simleandelen fra 

Figur 6. Bestandsutviklingen (vinterbestand i februar/mars) i Nord Ottadal med to scenarier: 
70 kalv/100 simle 2 år+ og referansen: de årlige vintertellingene (merket som vintertellinger 
på figuren) og som stort sett er rimelig nøyaktige. Startbåret er her satt til 2002 som er et 
år der tellingen (2005 dyr) er nøyaktig nok som start for bestandssimulering. 

Figur 7. Bestandsutviklingen (vinterbestand i februar/mars) i Rondane Nord med to 
scenarier: 60 kalv/100 simle 2 år+ og referansen: de årlige vintertellingene (merket som 
vintertellinger på figuren).
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ønsket metodikk og under meget gode 
telleforhold. Det virker således lite 
sannsynlig at det er vesentlig flere dyr 
enn  10.000 dyr før kalving i 2011. Det 
er å håpe at Villreinutvalget lykkes med 
en ny god vintertelling som kan korri-
gere mine spekulasjoner. 

*Jeg takker de meget dyktige prosjekt-
medarbeiderne J. E. Colman,  S. Efte-
støl., K. Flydal, Ø. Flaget, E. Lurås, C. 
Egeland, T. K. Tveitehagen, M. Jenstad 
og B. Dahle. Takk også til NINA, K. 
Granum, Ø. Landsgård  og T. Toldnes for 
bestandstall, og strukturdata. Stor takk 
til Norges forskningsråd, Trygve Gotaas 
Fond, Direktoratet for Naturforvaltning 
og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy 
og Nils Astrup for økonomisk støtte. 

Figur 8. Bestandsutviklingen (vinterbestand i februar/mars) på Hardangervidda med fire 
scenarier: 50, 60 og 70 kalv/100 simle 2 år+ i juni/juli og referansen: vintertellinger eller 
minimumstellinger (merket som Villreinutvalget på figuren).

Jaktforvaltning i Vulufjellområdet
Av Per Erik Sannes, Sel fjellstyre
Per Jordhøy, NINA
Morten Liebe, Villreinnemnda for 
Rondane og Sølnkletten
Geir Johan Groven, Nord-Fron 
kommune

Vulufjell området strekker seg fra Rv 
27 over Venabygdsfjellet i      Ringebu 
og nordover til Ula elv i Sel. Området 
har helårsbeite, med god fordeling 
av sommer-, høst-, vinter- og vår-
beite. Området er en del av Rondane 
Nasjonalpark. Vulufjell har lite ferdsel 
i forhold til resten av Rondane.

Rundt 1970 var villreinstammen sterkt 
redusert i Vulufjell. Området var den 
gang å regne som et reint bukkeom-
råde. På 1980- og 1990-tallet var det 
nesten ikke bukk på Dovre store deler av 
sesongen, men praktisk talt alt av simle/
ungdyr i Rondane Nord stammen var 
på Dovre. Hovedtyngden av bukkene i 
Vulufjell trakk nordover til simlene på 
Dovre under brunsten. Dette trekket
startet i tiden 1. - 10. september, og
bukkene begynte å returnere til Vulu-
fjell i siste del av oktober når brunsten 
var over. Trekket av bukk sørover fort-
satte gjennom hele vinteren til ut på for-

sommeren. Sommer og høstbestanden 
av bukk i Vulufjell var opp til 500-600 
bukk på det meste først på 1990-tallet.

Fra slutten på 1990-tallet ble det
stadig mer bukk som ikke trakk sørover 
etter brunsten, og bukkeandelen i vill-
reinstammen på Dovre økte. I tillegg 
hadde vi en stor beskatning av bukker 
i Vulufjell som følge av simle og kalve-
fredningen. Fra 2002 har bukketrekket 
nordover fra Vulufjell opphørt. Vi hadde 
også trekk av simler og kalver fra Dovre 
og inn i Vulufjell. Dette trekket har også 
opphørt. I dag trekker mindre bukke-

flokker fra Rondane Sør inn i området 
på vinter/vårbeite. I tillegg har vi store 
fostringsflokker fra Rondane Sør som 
trekker inn på vinterbeite. Disse trekker 
tilbake til områdene sør for Rv 27 før 
kalving. 

Villreinen i Vulufjell oppholder seg 
nord for Rv 27 og sør for Ula elv, på 
et område på ca 500 000 daa, hele året 
gjennom. Simlene kalver også her. Vi 

Radiomerka simle ved Blåkollen i 2009. 
Foto: Per Erik Sannes, Sel fjellstyre
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jakt. I 1972 ble det funnet kun 32 dyr. 
Dette førte til fredning fra 1973. I 1981 
hadde bestanden økt til 300 dyr, og fred-
ningen ble opphevet i 1985. Området 
ble betegnet som et rent bukkeområde, 
og det ble innført fredning av simle og 
kalv fram til 1999.

I 1983 ble villreinutvalget for Rondane 
Midt opprettet. Vulufjell fikk da kvoten 
sin fra dette området. Grensa på til-
delingsområdet kan man nok undre seg 
noe over i ettertid, da Rv 27 som det var 
liten utveksling over, delte villrein-
området i to. Et høyt reintall sør for veien 
ville derfor gi for stor kvote i forhold til 

de dyra som oppholdt seg nord for Rv 
27 og omvendt. 

I 1999 ble utvalget oppløst og Vulu-
fjell området ble med i Villreinutvalget 
for Rondane Nord, og fikk kvote ut i fra 
den nordlige delen av området. Dette 
førte til noe lavere kvoter, men mye 
dyr nord for Ula elv førte fortsatt til at 
det ble tildelt for stor kvote i Vulufjell. 
Dette førte til en reduksjon av stammen.

I 1999 ble simle og kalvefredningen 
opphevet. I 2002 var fostringsflokken 
kommet opp i 200 dyr.  Samtidig hadde 
andelen bukk blitt sterkt redusert pga. 
jakt. I 2010 var andelen eldre bukk
(2 år+) nede i 12 %. 

Avskytningspolitikk
Villreinforvaltningen har gjort ulike tiltak 
i avskytningspolitikken. Totalfredning, 
fredning av simle og kalv og bruk av 
ulike korttyper. Alle disse tiltakene har 
vært nødvendig for å få den villrein-
bestanden vi har i Vulufjell i dag.

Totalfredning
Fredning fra 1973 tom. 1984. Totalfred-
ningen i denne perioden var nødvendig 
for å bygge opp stammen. Det ble ikke 
igangsatt jakt før stammen hadde mer 
enn tidoblet seg. Uten denne fredningen 
er det usikkert om det hadde vært rein i 
dette området i dag.

Fredning av simle og kalv
1984 tom. 1998. Fra fredningen og fram 
til midten av 1990 tallet var det lite simler i 
området.  Mange års fredning så da ikke 
ut til å gi resultat. Fra midten av 1990 
tallet begynte imidlertid simlebestanden 
å øke raskt. I området er det vanskelig 
å skille simler og 1,5 års bukker slik at 
disse i praksis også ble fredet. Vi fikk 
derfor en høy avskytning av eldre bukker.

Korttypen ”Kluftbukk” og ”Fritt under 
50 kg”
Korttypen kluftbukk førte til en høy av-
skytning av eldre bukk (eldre enn 2,5 
år). I mange tilfeller var dette vanlige 
storbukker, og dette reduserte andelen 
eldre bukk i bestanden.

I 1998 gikk man bort fra denne kort-
typen. Fra 1999 hadde man kun kort-
typene kalv, fritt dyr under 50 kg og fritt 
dyr. Dette førte allikevel til at jegerne 
felte hovedsakelig 2,5- og 3,5 års bukker. 
I Vulufjell ligger vektene på 3,5 års bukker 
på 50-58 kg. Man så at tradisjonen med 
å felle eldre bukk på korttypen fritt dyr 
under 50 kg hang igjen fra tiden med 

har ikke indikasjoner på at det er ut-
veksling av dyr under brunsten. Dette 
gjør stammen sårbar, og det er viktig å 
ha fokus på kjønns- og alderssammen-
setningen i flokken. Målet er 400 vinter-
dyr. Delstammen teller i dag ca 325 dyr.

Tildeling
Fram til 1969 ble kvoten i Rondane til-
delt likt over hele området. Dette førte 
nok til hard avskytning i enkelte deler. 
Fra 1969 ble Rondane delt i en nordlig 
og en sørlig del. Vulufjell området var 
med i den sørlige delen. Rundt 1970 var 
villreinen i Vulufjell sterkt redusert pga 

Figur 1. Radiomerkede simler i Vulufjell 2009-2012. Kilde: dyreposisjoner.no, (NINA)

Figur 2. Vintertellinger i Vulufjell. Usikre tall i 2003, kun funnet 56 bukker. 
Kilde: Villreinutvalget for Rondane Nord/NINA.
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simlefredning.

Innføring av korttypen ”Simle/fritt dyr 
under 40 kg”
Man innførte korttypen simle/fritt dyr 
under 40 kg i 2001, i tillegg til de andre 
korttypene. Dette førte til et jevnere uttak, 
men fortsatt ble det felt hovedsakelig
eldre bukk (korttypene fritt under 50 kg 
og fritt dyr).

Nåværende modell
P.g.a. lav bukkeandel i stammen ble 
korttypen fritt dyr under 50 kg fjernet 
i 2011.

Det ble tildelt egne kalvekort, simle/
fritt under 40 kg og fritt dyr. Vi fikk et 
høyere uttak av kalv ved å tildele kalve-
kortene for seg. Tidligere ble disse til-
delt sammen med korttypene simle eller 
fritt dyr under 50 kg, og ble da i liten 
grad benyttet. Det ble i tillegg lettere 
for jegerne å felle simle eller liten bukk. 
Vi ønsket et høyere uttak av simler, 1,5 
års bukker og små 2,5 års bukker. Eldre 
bukker reguleres med antall kort av

typen fritt dyr.
Med denne kortmodellen slipper

jegerne å telle tagger (kluftbukk), eller å 
vurdere vektgrenser (fritt under 50 kg). 
Jegerne trenger kun å konsentrere seg 
om det er kalv, liten rein ”simle stør-
relse”, eller om det er en rein (fritt dyr).

Hvor god kontroll har vi?
Foruten enkelte radiomerkede simler 
som kontinuerlig gir posisjonsdata, 
foretas det minimumstelling på våren 
og strukturtelling på høsten. Det foretas 
også registrering under selve kalvingen, 
og NINA har kalvetellinger på somme-
ren. I tillegg registreres bukken gjennom 
Tjønnseterfjellprosjektet. Her er målet i 
tillegg til å se på arealbruk, å få et kor-
rekt bukkeantall når disse trekker ut i 
Tjønnseterfjellet på vårbeite. Dette tal-
let sammen med tall fra de andre
tellingene gir et godt bilde på totalantallet 
på eldre bukk i bestanden.

Utfordringen med å forvalte en så 
vidt isolert bestand er å ha en såpass ro-
bust sammensetning at bestanden tåler 

et år med skjev avskytning eller dårlige 
tellinger. 

I dette området ser vi forandringer 
i arealbruken. Dette har sammenheng 
både med beitesyklus og menneskelig 
aktivitet, som hindrer naturlig trekk og 
beiteadferd. Det er derfor viktig med 
gode tellinger da avskytningspolitikken 
kontinuerlig må vurderes. I tillegg til 
nevnte faktorer, kan framtidig emigrasjon 
og immigrasjon mellom de tre delstam-
mene i Rondane komplisere forvaltningen 
ytterligere.

Foto: A. Nyaas

Kjøkkenkroken:

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 
(OEK) er Norges fremste kompetan-
sesenter for matopplysning. OEK fi-
nansieres av omsetningsavgiften inn-
betalt av norske bønder. Det er Statens 
Landbruksforvaltning (SLF) som ad-
ministrerer disse pengene, og som årlig 
tildeler midler til merkenøytral opplys-
ning. Dette er en ordning som vi alle 
nyter godt av, ikke minst de suverene 
mattipsene som formidles via nettstedet 
"www.matprat.no". Dette er et nett-
sted i absolutt særklasse - og et tilbud 
for alle matinteresserte.

Ett eksempel: Legger du inn søkeordet 
"reinsdyr", spretter det opp 39 fristende 
oppskrifter med ditto flotte bilder av 
hver enkelt rett. Oppskriften kan du enten 
skrive ut, legge i din favorittmappe, vi-
deresende til mobil eller videresende til 
venner og bekjente via epost.

Matprat.no har flere matrådgivere. 
Magnus Tvedt-Øresland er hovedan-
svarlig for råvarene svinekjøtt, storfe-
kjøtt og reinsdyrkjøtt.

 "Magnus er kokk tvers i gjennom, og 

med bakgrunn fra blant annet Michelin-
restauranter i Italia, sikrer han konto-
rets kompetanse også i den øvre del av 
skalaen. Som matrådgiver har Magnus 
en aktiv rolle i utviklingskjøkkenet og 
produserer matfaglig innhold til interne 
og eksterne kanaler, som presse, skole, 
web-tv, nettsider og tv", skriver matprat.
no

www.matprat.no er kvalitet fra A til 
Å. Nettstedet er tilrettelagt for alle bru-

kergrupper. Det er meget enkelt både å 
søke informasjon og å benytte tipsene 
som gis. Eksempelvis har matprat.no 
egen web-tv  hvor brukerne får gode råd 
om alt fra graving til steking av kjøtt. 

www.matprat.no er et funn for alle 
som søker informasjon om mat og mat-
laging. Her står brukerne og et velsma-
kende måltid alltid i fokus!

Av Arne Nyaas
Foto: www.matprat.no


