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Prosjekt «Registrering av villreinen 
sin områdebruk innen observasjons-
området i Nord-Fron og Sør-Fron» 
har pågått siden 2007, og prosjektet 
avsluttes i løpet av 2012.

 Prosjektet var i utgangspunktet et 3-årig 
prosjekt (2007-2009), men ble etter til-
rådning fra NINA utvidet med tre nye år 
(2010-2012) for å få enda bedre kunn-
skap om villreinens arealbruk og dyna-
mikk i dette området. Kartleggingen er 
en direkte oppfølging av handlingspro-
grammet i fylkesdelplan for Rondane, 
der kommunene og villreinnemndene er 
tillagt ansvar for registrering av villreinen 
sin områdebruk innen observasjons-
områdene. Det er ikke tidligere gjennom-
ført slike registreringer i noen av
observasjonsområdene i Rondane. 

Den praktiske gjennomføringen skjer 
i regi av Sel fjellstyre, i samarbeid med 
lokale jegere. Det blir lagt opp en plan 
for observasjonsprogram, der en fra fem 
faste observasjonspunkter/ruter avsøker 
terrenget ved hjelp av kikkert og tele-
skop. I tillegg blir det gått en god del til 
fots, særlig om våren da man får meldinger 
om spor (området mellom Sulseter og 
Tjønnseterfjellet) og under reinsjakta 
(lokale registratorer og andre). 

Prosjektet har i perioden 2010-2012 
en kostnadsramme på kr 120.000, og er 
finansiert av Hedmark fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen 
i Oppland, Villreinnemnda for Rondane 
og Sølnkletten, Nord-Fron kommune og 
Sør-Fron kommune.

Utenfor nasjonalt villreinområde
i regional plan?
Gjeldende fylkesdelplan for Rondane 
har et instrument med såkalte 
«Observasjonsområder», dvs. områder 
der funksjonen for villrein skulle klar-
legges nærmere. Det aktuelle arealet er 
et slikt område. Prosjektet har i så måte 
vært brukt som et eksempel på hvordan 
man kan skaffe seg mer kunnskap om 

villreinens arealbruk, spesielt for bukken 
sin del. 

Resultatene viser at bukkeflokken i 
Tjønnseterfjellet utgjør mesteparten av 
bukkesegmentet i delstammen i Vulu-
fjell. Dette skulle tilsi at dette området 
blir en del av det nasjonale villreinom-
rådet. Kunnskapen framkommet i dette 
prosjektet har løpende vært spilt inn til 
prosjektledelsen for regional plan fra 
Villreinnemnda og fra de to fylkesmennene. 
Likevel velger styringsgruppa å ikke 
tillegge denne funksjonen så stor vekt. 
Heller ikke de to fylkestingene har tatt 
opp dette i sin sluttbehandling. Området 
blir derimot lagt inn i en buffersone der 

også retningslinjene kan bli for svake 
sett i forhold til villrein. Hva menes da 
med et nasjonalt villreinområde når ikke 
det dekker de helt sentrale funksjonene? 

Denne saken er derfor en del av 
grunnlaget for fylkesmennenes inn-
sigelse, og som gjorde at planen gikk 
til Miljøverndepartementet for videre 
behandling høsten 2011. Resultatet av 
denne behandlingen er ikke kjent i
skrivende stund. 

Registeringer gjort i 2011
Når det gjelder registreringer i 2011, ble 
det observert 27 reinsflokker og spor-
tegn etter 2 flokker. Det ble registrert 

Tjønnseterfjellet-Gråhø i Rondane:

2012 - siste året med registreringer

Figur 1. Utbredelse av flokkobservasjonene i Tjønnseterfjellet-Gråhø i perioden 2007-
2011. Kilde: Registrering av villreinen sin områdebruk innen observasjonsområdet i Nord-
Fron og Sør-Fron - Årsrapport 2011 (Jordhøy, P). 
Kart: Raymond Sørensen, Norsk Villreinsenter Nord. 

Av Morten Liebe, Villreinnemnda for 
Rondane og Sølnkletten
Geir J. Groven, Nord-Fron kommune
Per Jordhøy, NINA
Per Erik Sannes, Sel fjellstyre
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nøyaktig flokkstørrelse på 23 flokker, 
og disse telte til sammen 325 dyr. Man 
fikk cirkatall på 6 flokker. Første
observasjon i Tjønnseterfjellet-Gråhø 
ble gjort 22.4 og siste observasjon 1.9. 
Resultatene viser at hele området i større 
eller mindre grad brukes av reinen. 

Det ser ut som området Nåsåberget-
Lystjønna-Brattfonna og Krøkla var de 
mest sentrale områdene i 2011. I tillegg 
bruker reinen områder nede i skogen, 
f. eks ved Tjønnsetra. Det er også en del 
beiting inne på ulike kveer i vårsesongen. 
I 2011 var det flere observasjoner av 
rein lengst sør i området sammenlignet 
med tidligere år.

Alle de observerte flokkene unntatt 
en (17 dyr ved Storvatnet 1. sept.)
bestod av bukk. Det var bukker i alle 
alderskategorier (1, 2 og 3 år og eldre). 
Et viktig delmål i prosjektet er å få best 
mulige opplysninger om strukturen 
(kjønns- og alderssammensetningen) i 
den enkelte flokken.

Prosjektet videre
Prosjektet er i 2012 inne i sitt siste år 
med registreringer. En har da registrert 
villreinens områdebruk i Tjønnseter-
fjellet-Gråhø sammenhengende i 6 år, 
og prosjektet har i denne perioden do-
kumentert hvor viktig nettopp dette 
observasjonsområdet er som en del av 
leveområdet for villreinen i Vulufjell. 

NINA v/ Per Jordhøy vil utarbeide 
sluttrapport for prosjektet. 

Fra prosjektledelsens side er det 
ønskelig at det blir utført tilsvarende
registreringer også i andre observa-
sjonsområder i Rondane, slik at en kan 
få mer kunnskap om villreinens areal-
bruk av disse viktige områdene.

Bildet under: Bukk i Vulufjellområdet i Rondane. Foto: Kai Rune Båtstad, Sel fjellstyre

Figur 2. Rondane villreinområde med ulike funksjonsområder. Kartet viser også
lokaliseringen av Tjønnseterfjellet. Kilde. NINA-rapport 558 (Jordhøy m.fl.). 
Kart: Raymond Sørensen, Norsk Villreinsenter Nord.
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Villreinnemndene 2008-2011;
organisering, funksjon og resultater
Av Hans Olav Bråtå, Per Kristian Alnes 
og Merethe Lerfald, Østlandsforskning

% av hvert kjønn i de enkelte nemnder. 
Det ble også gjennomført enkelte andre 
endringer. I 2010 ble villreinnemndene 
tilført mer midler enn i de foregående 
årene.

DN ønsket en evaluering av de nevnte 
endringene og engasjerte ØF til å 
undersøke dette. Våren og forsommeren 
2011 gjennomførte derfor ØF en elek-
tronisk spørreundersøkelse til medlem-
mer av villreinnemnder, villreinutvalg 
og kommuner. Svarprosenten for disse 
undersøkelsene varierer fra litt under 50 
% til 65 %. Det ble også gjennomført 
telefonintervjuer med alle sekretærene 
for villreinnemndene, samt represen-
tanter fra de aller fleste fylkesmenn og 
fylkekommuner som berøres av ei villrein-
nemnd. 

Inndelingen i nemndsområder og
sekretariater
Undersøkelsen viser at alle typene re-
spondenter er enige om at dagens inn-
deling i nemndsområder er god nok. 
Som figur 1 viser gir imidlertid svar 
fra medlemmer av villreinnemnder og 
villreinutvalg grunn til å se nærmere på 
om nemndsområdene for Nordfjella-
Fjellheimen, Snøhetta-Knutshø og dels 
Rondane- Sølnkletten bør deles eller 
slås sammen med andre nemnder. For 
Nordfjella-Fjellheimen gjelder det for-
holdet til Hardangervidda og nærliggende 

Innføringen av villreinnemndene må 
forstås på bakgrunn av flere forhold. 
Det var et ønske om å skille mellom 
det offentlige ansvaret for villreinen 
og arealene, og de private interessene. 
På 1980-tallet var det også en generell 
trend til desentralisert organisering av 
natur- og miljøvernforvaltningen og 
herunder ønsker om desentralisering 
via planer. For å kunne styre via planer 
måtte de imidlertid vedtas og knyttes 
til et offentlig system. Det ble gjort ved 
at villreinnemndene ble bestående av 
kommunale representanter og det ble en 
nemnd for hvert villreinområde.

Endringer over tid, og en ny endring 
fra 2007
Villreinnemndene, både mht mandat, 
inndeling og ressurser har vært endret 
over tid. Den siste endringen kom i 
2007 da en del villreinområder ble samlet 
under et mindre antall villreinnemnder. 
Til sammen, inkludert Tolga østfjell, ble 
det opprettet 10 villreinnemnder. Noen 
av nemndene har ansvaret for ett villrein-
område, andre for to eller tre villrein-
områder, mens villreinnemnda for Sogn 
og Fjordane har ansvaret for 5 villrein-
områder. Bakgrunnen var ressursmessige 
hensyn, men også ønsket om å se flere 
villreinområder i sammenheng. I tråd 
med kravet til representasjon i offentlige 
styrer ble det innført krav om minst 40 

En evaluering av villreinnemndenes 
funksjon og struktur gjennomført av 
Østlandsforskning (ØF) viser at de in-
volverte i villreinforvaltningen i 2011 
stort sett var fornøyd med dagens inn-
deling i områder for de enkelte villrein-
nemnder, men at en bør se nærmere på 
noen områder. De som har svart er også 
tilfreds med dagens inndeling i sekre-
tariater for slike nemnder og hvilken 
fylkesmann som har et spesielt opp-
følgingsansvar for den enkelte villrein-
nemnd. Forvalterne i 2011 er gjennom-
gående mer fornøyd med bestands- og 
arealforvaltningen enn for 10 år siden. 
I tråd med offentlige krav til representa-
sjon er det en kvinneandel på over 40 %. 

Bakgrunn – innføringen av villrein-
nemndene
Villreinen er en fellesressurs som bruker 
arealer på tvers av eiendoms-, kommune- 
og fylkesgrenser. Fram til utpå 1960-tallet 
var de viktigste aktørene i denne for-
valtningen den enkelte rettighetshaver 
og de sentrale viltmyndighetene som 
etter andre verdenskrig først var Land-
bruksdepartementet. Opprettelsen av 
Direktoratet for jakt, viltstell og fersk-
vannsfiske (DVF) medførte at ansvaret 
ble overført dit og DVF ble senere til 
Direktoratet for naturforvaltning (DN).  
Med etableringen av villreinutvalg/vill-
reinlag i de ulike villreinområdene fra 
starten på 1960-tallet og utover ble det 
etablert en regional forvaltningsenhet, 
som var tilpasset utstrekningen av den 
enkelte villreinstamme. 

Villreinutvalgene var imidlertid ikke 
noe offentlig organ, forankret i viltlov-
givningen. Allerede i jaktloven av 1951 
ble det imidlertid gitt mulighet for inn-
føring av slike organer, med offentlig re-
presentasjon i form av viltråd. Med unn-
tak av en prøveordning i Sør-Trøndelag 
ble det ikke innført viltråd.  Fram til inn-
føringen av villreinnemndene 1.11.1988 
eksisterte det altså ikke regionale offent-
lige organ tilpasset villreinstammenes 
utstrekning og med et formelt ansvar for 
disse stammene.

Figur 1. Tilfredshet med dagens inndeling av villreinnemndsområdene. Samla svar 
fra medlemmer av villreinnemnder og villreinutvalg. Absolutte tall.
Kilde: Bråtå m.fl. 2011.
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jordbruk, skogbruk og fiske, 
offentlig administrasjon og undervisning

Ved oppnevning av medlemmer til 
nemndene legger kommunene vekt på 
at representanten har god kjennskap til 
leveområdet og bestanden, men også at 
det skal forslås en mann og en kvinne. 
De fleste medlemmene av nemndene 
har ikke opplevd interessekonflikt ved å 
delta i nemnda.

 
Økonomi og tidsbruk
Ifølge materialet settes det opp budsjett 
for de fleste nemndene og de viktig-
ste budsjettpostene er utgifter til møter 
i samla nemnd, utgifter til sekretær og 
utgifter til kompetansetiltak. Alle nemn-
dene klarer å løse sine oppgaver innen 
budsjettet og enkelte også uten å bruke 
alle midlene. Det siste kan ha sammen-
heng med at enkelte nemnder er usikre 
hvor mye midler som er til rådighet 
fordi det er fylkesmannen som har det 
økonomiske ansvaret for nemndene. 
Medlemmene av nemndene opplever at 
økonomien var mye bedre i 2010 enn 
i de foregående år. De ønsker å kunne 
overføre midler fra ett år til et annet.

Når det gjelder tilskuddsmidler er 
det ulik praksis nemndene i mellom 
mht annonsering av midlene. Vel halv-
parten av nemndene annonserer dette 
offentlig og via ulike kanaler. De som 
oftest søker om midler, og som oftest 
får tilskuddsmidler, er villreinutvalgene. 
Registrering av villrein, tiltak innen 
bestandsforvaltning og registrering av 
villreinens arealbruk er de tema som det 
oftest søkes støtte til, og som det oftest 
gis støtte til.

Det gjennomsnittlige medlem av 
nemndene bruker litt under 12 timer 
per møte til forarbeid, reise tur/retur og 

gjennomføring av møte i samla nemnd. 
Gjennomsnittlig har nemndene 2-3 møter 
per år og de varer i 4 timer. Ledere av 
nemndene bruker mye mer tid enn de 
vanlige medlemmene. Mange nemnder 
bruker e-post til å diskutere saker og til 
utsending av saker. 7 av nemndene har 
et arbeidsutvalg, men disse møtes sjelden. 
Medlemmene er svært godt tilfreds med 
dagens økonomiske godtgjørelse per 
time for møter og at det kan beregnes 
6 timer per møte. De er mindre tilfredse 
med mulighet til å oppgi tid til møte-
forberedelser og godtgjørelse for dette. 
Det en del usikkerhet knyttet til dette 
siste punktet.

Vel 40 % av medlemmene var i 2010 
borte fra et møte i samla nemnd. Hoved-
årsaken til fravær er at møte kolliderer 
med andre gjøremål. Kvinner har større 
fravær enn menn og deres deltakelse 
kolliderer oftere med andre gjøremål en 
tilfellet er for menn.

Hvordan påvirker villreinnemndene 
forvaltningen av villreinen?
Det aller viktigste med villreinforvalt-
ningen, som villreinnemndene gjør, er 
at de bidrar til en best mulig langsiktig 
forvaltning av villreinen og ivaretakelse 
av arealene. I den forbindelse er det
interessant å klarlegge om nye grupper i 
villreinforvaltningen og ny organisering 
påvirker måloppnåelsen. Undersøkel-
sen viser at kvinnelige medlemmer av 
nemndene er mer tilfreds med forvalt-
ningen av villreinen enn mennene. De 
som har svært lang jakterfaring er mer 
positiv enn de som har kortere slik erfaring. 
I det store og hele synes vel 75 % av da-
gens medlemmer av villreinnemndene 
at de samla har løst sine oppgaver svært 
godt eller godt.  Det synes også fylkes-

områder i Sogn og Fjordane. 
Undersøkelsen viser også at de aller 

fleste respondentene mente at dagens 
inndeling i sekretariater er god nok. 
De er også tilfreds med hvilket fylkes-
mannsembete som i dag har et hovedan-
svar for den enkelte villreinnemnd. 

Hvem sitter i villreinnemndene nå og 
hva er endret de siste 10 årene?
Kravet om likere representasjon av begge 
kjønn i villreinnemndene medførte en 
sterk økning i andel kvinner. Blant re-
presentantene i villreinnemndene i peri-
oden 2008-2011 er det 44 % kvinner, mens 
det i perioden på starten av 2000-tallet 
var 11 % kvinner. Det var markert flere 
enn hos villreinutvalgene der 1 % i 2003 
var kvinner, mens det nå er 3 %.  I løpet 
av tiårsperioden har den gjennomsnitt-
lige lengden på formell utdanning hos 
nemndenes medlemmer økt fra 11,8 år 
til 14,6 år. Denne økningen skyldes særlig 
økt andel kvinner. Lengden på utdanning 
i 2002 var 13,7 år hos menn og 12,3 år 
hos kvinner, mens den nå er 13,6 år for 
menn og 16 år for kvinner. 

Gjennomsnittsalderen på medlem-
mene i villreinnemndene er nå 55 år. 
Dagens kvinner er i gjennomsnittlig 
51 år gamle, mens mennene er 58 år 
gamle. Blant medlemmene har 21 % av 
kvinnene gått på villreinjakt, mens 96 % 
av mennene har slik jakterfaring. Dette 
skyldes neppe at færre generelt går på 
villreinjakt, for blant medlemmene i 
villreinutvalgene er andelen villrein-
jegere endog økt. Blant nemndsmedlem-
mene som er villreinjegere har menn 
mye lengre jakterfaring enn kvinnene. 
Mennene har i snitt 21 sesonger mens 
kvinnene har 6 sesonger. Mennene har 
gjennomsnittlig 13 års erfaring med 
villreinforvaltning, mens kvinnene har 
5,5 år med slik erfaring. Oppsummert 
kan en si at medlemmene av dagens vill-
reinnemnder består av menn som nær-
mer seg 60 år og som har lang erfaring 
innen jakt og forvaltning, og forholdsvis 
lite utdanning utover grunnskolen. Den 
andre hovedgruppen er kvinner på litt 
over 50 år som har liten erfaring med 
jakt og forvaltning, men med formell 
utdanning på høgskole nivå.

Sammenlignet med for 10 år siden 
tilhører medlemmene av villreinnemndene 
omtrent de samme partiene som den 
gang, men flere representanter fra kristelig 
folkeparti og høyre er de største endrin-
gene. Medlemmene har inntekt fra de 
fleste sektorer i samfunnet, men flest fra 

Figur 2. Medlemmer i villreinnemnd sin vurdering av grad av måloppnåelse for 
bestandsplaner som gjaldt i henholdsvis 2002 og 2010. Prosent.  Kilde: Bråtå m.fl. 
2011
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mennene. Medlemmene av utvalgene er 
ikke fullt så positive. Det var de heller 
ikke i 2002.  

Alle respondentene er tilferds med 
rammene for prosessen med utarbeiding 
av bestandsplanen og godkjennings-
prosessen, men i kommunene er det 
færre som har kjennskap til disse pro-
sessene enn hos de mer direkte invol-
verte utvalgene og nemndene.

Spørsmål om ivaretakelse av area-
ler tyder på at nemnda nå i større grad 
enn for 10 år siden har lyktes i sin for-
valtningsoppgave.  Sammenligning av 
måloppnåelse mht bestandsplan viser at 
respondentene nå er mer tilfreds på de 
fleste delmål enn for ti år siden, jf.
figurene 2 og 3. 

Hva er i så fall årsakene til dette? En 
mulighet er at en større kvinneandel har 
påvirket forvaltningen positivt. En annen 
mulighet er at sammenslåingen i større 
nemndsområder har medført bedre 
måloppnåelse. Det viser seg også at 
medlemmer av nemndene, og utvalgene, 
i region nord er mer tilfreds enn med-
lemmene i nemnder og utvalg i sør. 

Vi tviler på at de nevnte endringer 
mht kjønn og sammenslåinger i seg selv 
har ført til en bedre forvaltning, men en 
kan tenke seg at økte ressurser til bl.a. 
sekretariatene har bidratt til en bedre 
forvaltning. Det mest nærliggende er 
imidlertid å anta at det er en samling av 
ulike faktorer og tiltak som til sammen 
har gitt en bedre forvaltning. Stikkord 
kan være at hele forvaltningsapparatet, 
fra DN til villreinutvalg og rettighetshavere 
over tid har blitt flinkere, herunder at 
virkemidlene som nemndene kan bruke 
er blitt bedre. Det kan også være all  
grunn til å peke på betydning av regis-
trering og forskning, og at dette er til-
gjengelig for de praktiske forvaltere på 
en god måte. Det kan også være at det er 
villreinutvalgene eller villreinlagene, som 
utøver den praktiske forvaltning, som er 
nøkkelen til å forstå denne utviklingen. 
Er det slik at det er deres aktivitet, som 
innebærer den praktiske tillemping til 
den aktuelle situasjon, som er hovedår-
saken til en bedre bestandsforvaltning? 
Kanskje er en også blitt flinkere til å 
lage selve planene, for eksempel at det 
er mer realistiske mål og at de lettere 
kan nås og måles.

Når det gjelder større tilfredshet med 
nemndenes rolle innen arealforvaltningen, 
er det interessant å se på det større bildet 
i form av regionale planer. Det er nå 
utviklet eller under utvikling regionale 

planer, noen til og med i flere genera-
sjoner, som skal bidra til å sette rammer 
for regional arealbruk. Disse skal være 
veiledende for kommunenes planer og 
aktuelle forslag om enkeltinngrep. 

Behovet for kunnskap og rollen til vill-
reinsentrene
Medlemmene av villreinnemndene synes 
at de generelt har god nok kunnskap 
innen de fleste felt, kanskje med unntak 
av regional arealplanlegging. Likevel 
ønsker flere også mer kunnskap.  Vel 
halvparten av medlemmene har hatt 
kontakt med villreinsenter nord eller 
sør. De tema som har vært mest foku-
sert da er villreinens arealbruk og kart-
leggingsprosjekt og medlemmene har 
fått nyttig kunnskap om dette. Blant de 
som ikke har hatt kontakt med sentrene 
begrunnes dette ofte med at kontakten 
skjer via andre, som for eksempel se-
kretærene. Noen ser ikke behov for 
kontakt. Manglende kontakt skyldes 
ikke at det er vanskelig å få kontakt med 
sentrene eller at de ikke har relevant 
kunnskap. På den annen side er det kjent 
fra andre sammenhenger at for å kunne 
etterspørre mer kunnskap så må en vite 
at det er behov for den kunnskapen. Kan 
dette bety at det innen villreinforvalt-
ningen uansett vil være viktig og nyttig 
om det offensivt legges vekt på å tilføre 
nemndene og utvalgene mer kunnskap?

Hvor ligger de største utfordringene 
i forhold til villreinnemndene i fram-
tida?
Materialet så langt tyder på at villrein-
nemndene er i ferd med å finne sin funk-
sjon og organisering. Dette ser en særlig 
i forhold til bestandsforvaltningen. Ett 
særtrekk er imidlertid at en del personer 

med lang erfaring etter hvert begynner å 
bli gamle og spørsmålet er om en klarer 
å rekruttere personer til villreinnemndene 
som har den nødvendige interesse og 
kunnskap. Her kan det bli en naturlig ut-
vikling dersom de yngre som nå kommer 
inn, fortsetter innen denne typen nemn-
der. Dersom ikke, så kan det bli mangel 
på personer med den tilstrekkelige faglige 
kompetanse og interesse. Spørsmålet da 
blir om en i forhold til bestandsforvalt-
ningen i større grad blir avhengig av 
engasjerte personer i villreinutvalgene/
villreinlagene, som fortsatt ser ut til å 
rekruttere personer med jakt- og forvalt-
ningserfaring.

Når det gjelder arealforvaltningen synes 
de regionale planene å få økt interesse 
og betydning ved at de danner rammen 
for kommunale planer og spørsmål om 
andre inngrep/tiltak i og nær villrein-
områdene. En særlig utfordring her vil 
trolig være å få kunnskap om regionale- 
og kommunaleplanstrategier. Disse nye 
elementene i plan- og bygningsloven 
vil få økt betydning, men det er viktig 
at villreinnemndene, villreinutvalgene, 
kommunale aktører og rettighetshavere 
har et godt nok kjennskap til disse nye 
virkemidlene og deltar i utformingen av 
strategiene: Ifølge plan- og bygningslo-
ven er kravet nå at det skal gjennomføres 
en strategi, der en bestemmer hvilke 
planer eller andre tiltak som skal initieres 
og gjennomføres. Her bør villreininteres-
sene på ulike nivå tidlig melde sin inter-
esse. I den forbindelse vil trolig fylkes-
kommunen få økt betydning.

En annen utfordring for villrein-
nemndene og andre vil være en even-
tuell økt satsing på villreinen og vill-
reinfjellet som kilde til verdiskaping 
og næringsutvikling. Ettersom de fleste 

Figur 3. Medlemmer i villreinutvalg sin vurdering av grad av måloppnåelse for 
bestandsplaner som gjaldt i henholdsvis 2002 og 2010. Prosent. Kilde: Bråtå m.fl. 
2011.



2012

71

Kilder
• Bråtå, Hans Olav (2001): Forvaltningen av 

villreinen og dens ressurssystem i Rondane. Be-
lyst i et arenaperspektiv med makt og kunnskap 
som teoretiske innfallsvinkler. Avhandling for 
dr.cient.graden. Det matematisk-naturvitenskape-
lige fakultet. Universitetet i Oslo.

• Bråtå, Hans Olav (2005): Kriterier for en bæ-
rekraftig villreinforvaltning – et samfunnsviten-
skaplig perspektiv på forvaltningen av bestander 
og arealer. Lillehammer: Østlandsforskning (Øf-
rapport 13/2005).

• Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian & 
Lerfald, Merethe (2011): Villreinnemndene – en 
evaluering av deres struktur og funksjon. Lille-
hammer: Østlandsforskning (Øf-rapport 11/2011).  

• Christensen, Helge (1967): Lovgivningen 
om viltstell og jakt, med kommentarer. Oslo: As-
chehoug.

• Lütken, Carsten & Rom, Knut (1959): Jakt-
loven med kommentarer. Oslo: Grøndahl & Søn 
(2. utg.)

villreinkommuner er utkantkommuner 
som ofte har et ensidig eller sårbart
næringsgrunnlag, blir spørsmålet hvordan 
en skal få til en næringsutvikling som 
både tar hensyn til villreinen, arealene 
og de bedriftene som skal produsere og 
selge produktene.

Evalueringsrapporten kan lastes ned gratis fra 
http://www.ostforsk.no/rapport/pdf/112011.pdf

Villreinen og villreinfjellet som kilde 

til verdiskaping og samfunnsutvikling

Av Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning ” Verdiskaping basert på salg av opplevelse 
av villrein er lite utviklet”.
Foto: Arne NyaasDet pågår for tiden et omfattende 

arbeid med regionale planer for 
fjellområder med villrein. I noen 
områder er dette arbeidet startet 
forholdsvis nylig, mens det i Rondane, 
Sølnkletten, Hardangervidda og 
Setesdalens to villreinområder har 
vært arbeidet lenge med slike pla-
ner. Som bakgrunn for det arbeidet 
ønsket de aktuelle fylkeskommuner 

mer kunnskap om villreinen og vill-
reinfjellet som kilde til samfunnsut-
vikling og verdiskaping.  Østlands-
forskning fikk oppdraget med denne 
utredningen, og den er publisert i 
ØF-rapport nr. 6/2010 (Bråtå m.fl. 
2010). Her presenteres noen smake-
biter fra utredningen.

Bakgrunn
Villreinen er en regional ressurs. Skal 

villreinen ivaretas på lang sikt må derfor 
arealforvaltningen være basert regler 
som sikrer at arealgrunnlaget for villreinen 
som en regional fellesressurs ivaretas. 
Samtidig foregår det en næringsvirk-
somhet og det er planer om videre næ-
ringsutvikling i randsonene til villrei-
nområdene. Det er nettopp behovet for 
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avveining mellom dette og hensynet til 
villreinen som er en del av den nye in-
teressen for villreinen som en kilde til 
verdiskaping og samfunnsutvikling. I 
rapporten ser en på villreinen og vill-
reinfjellet sitt bidrag til samfunnsutvik-
ling, og på villreinen og villreinfjellet 
som grunnlag for økonomisk verdiska-
ping.

Et sentralt utgangspunkt for rapporten 
er at vi så langt som mulig ønsker å tall-
feste hvordan villreinen og villreinfjellet 
eventuelt kan bidra til verdiskaping og 
samfunnsutvikling. Samtidig har slik 
kvantifisering klare begrensninger når 
det gjelder å gjenspeile de ulike verdier 
villreinen og villreinfjellet har for ulike 
brukere og samfunnet.

Villreinen og villreinfjellet som kilde til 
samfunnsutvikling
Samfunnsutvikling er et bredt begrep, 
som inkluderer utdannelse, helse og 
sosiale forhold, kultur med mer. Sam-
funnsutvikling kan også være økt fokus 
på, og forståelse for bevaring av natur 
og villreinområder, herunder stolthet for 
egen arv og kultur. Noen ønsker også å 
bo i villreinkommuner fordi det gir god 
tilgang på villreinjakt og generelt mulig-
heter for friluftsliv og naturopplevelser. 

Skal en si noe om samfunnsutviklin-
gen i kommunene bør altså en rekke
faktorer måles, men det har ikke vært 
mulig innen rammen av dette prosjektet. 
Det kan også reises spørsmål om hvor-
dan en med sikkerhet måler de nevnte 
faktorer. På den annen side kan det tenkes 
at deler av samfunnsutviklingen kan 
fanges opp via noen indikatorer, som 
kan tallfestes. Folketall, sysselsetting 
(arbeidsplasser) og inntekt er mye brukte 
indikatorer på tilstand og utvikling i en 
kommune. Vi har derfor presentert slike 
tall, men har supplert med metoder som 
kan gi indikasjon på relevante forhold 
som ikke så lett kvantifiseres. 

Rapporten viser at med utgangspunkt 
i folketall, sysselsetting og inntekt som 
indikatorer på samfunnsutviklingen er 
det ingen forskjell mellom kommuner 
med eller uten villrein. Altså bidrar ikke 
villreinen eller villreinfjellet, samla sett, 
verken i positiv eller negativ forstand. 
Trolig er det helt andre og tyngre utvi-
klingstrekk som har betydning for sam-
funnsutvikling. Det forhindrer ikke at 
en på bedriftsnivå eller for enkeltpersoner 
og familier kan finne at villreinen og 
villreinfjellet har betydning, for eksempel 
at folk bosetter seg i visse kommuner 

for å få lett tilgang på villreinjakt.

Verdiskaping basert på villreinen og 
villreinfjellets ulike elementer
Figur 1 viser en modell for studie av 
verdiskaping basert på villreinen og 
villreinfjellet. 

Utgangspunktet er at et fjellområde 
med villrein hvert år produserer en gitt 
mengde villrein. 

Denne produksjonen er et uttrykk for 
grunnrenten, der fjellets beite-
ressurser er den avgjørende innsats-
faktoren. Dersom et ”fjellområde med 
villrein” forvaltes godt vil dette ”rulle 
og gå” og skape verdier i ”all evighet”. 
Grunnrenten kan utnyttes via jaktkort og 
påfølgende felling, og ved at villreinen 
og villreinfjellet gir grunnlag for kom-
mersielle virksomheter (overnatting, 
guidede turer, med mer) knyttet til opp-
levelse av fjell og villrein. Villreinen og 
villreinfjellet kan også gi grunnlag for 
branding og merkevarebygging. 

Kvoter styrer uttaket av grunnrenten i 
form av jaktkort. Den som er rettighets-
haver og får tildelt jaktkort kan utnytte 
dette til egen jakt. Det gir opplevelser 
og det gir høsting i form av kjøtt. Den 
gjennomsnittlige årlige produksjon av 
villreinslakt er beregnet til ca 174 000 
kilo for Norge, eller ca. 113 000 kilo 
kjøtt.  Verdien av den årlige produksjon 
av villreinslaktet er beregnet til ca. 12 
millioner kroner. Tilsvarende tall fore-
ligger for Rondane, Sølnkletten, 
Hardangervidda og Setesdalsområdene.

Det aller meste av norsk villreinkjøtt 

går imidlertid til konsum hos jeger eller 
kjente. Sammen med strenge regler for 
matsikkerhet, logistikkproblemer og 
god tilgang på tamreinkjøtt medfører 
dette at det knapt omsettes matprodukter 
basert på villrein, men det finnes ett pro-
dukt; villreinpølse. Det er trolig et marked 
for slike eksklusive produkt. Det omsettes 
knapt villreinkjøtt på 
restaurant av de grunner som er nevnt 
ovenfor, men særlig fordi tamreinkjøtt 
av god kvalitet er lett tilgjengelig. Tam-
reindrift er viktig fordi det produserer 
reinskjøtt for salg.

Salg av jaktkort på villrein er i dag 
den verdikjeden som er mest utnyttet til 
verdiskaping. I statsallmenninger er prisen 
strengt regulert. Det er beregnet at det i 
Rondane Nord, som har mye stats-
allmenning, årlig selges villreinkort for 
litt over en million kroner. Høyere priser 
på jaktkort er en mulighet, men kon-
troversielt. Tall fra Skjåk Almenning 
viser at salg av villreinkort har svært 
høye driftmarginer i forhold til annen 
aktivitet i selskapet.  Dette er ikke over-
raskende, siden salg av jaktkort er ren 
høsting av grunnrente.

Det tilbys jaktpakker i form av salg 
av jaktkort sammen med tilleggstjenester. 
Jaktpakkene kan deles i to grupper; fir-
ma/vennegjeng som kjøper jaktkort og 
overnatting, og eksklusiv jakt på stor-
bukk med alt inkludert.  Det første er 
vanligst. Den sistnevnte typen kan være 

Figur 1. En modell for studie av verdi-
skaping basert på villreinen og villreinfjellet.
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villrein som kilde til verdiskaping innen 
reiselivet. I en egen artikkel om dette 
her i Villreinen presenteres et pågående 
prosjekt fra Formokampenområdet i Sel 
kommune, et prosjekt som sågar førte 
til funn av et hittil ukjent massefangst-
anlegg i denne delen av Rondane. Dette 
anlegget planlegges nå brukt i forbin-
delse med turisme og undervisning.

Villrein som merkevare er et usikkert 
punkt, særlig som en mer generell
merkevare, men den kan være egnet å 
bruke i forhold til nisjemarkeder. Ut-
fordringen er å få fram det unike med 
villreinen, og skille den fra det samiske. 
Villrein inngår i en del kommuners 
vektlegging av gode friluftsmuligheter 
knyttet til bolyst, og bidrar til bygging 
av identitet og historie. 

Fremtidige strategier
Økonomisk verdiskaping basert på 
villrein kan være ett av flere elementer 
som inngår i bevaring og utvikling av 
arbeidsplasser i utkantstrøk. Det kan bli 
en del av ”mangesysleriet.”  Det bør 
legges kommunale strategier for utvik-

ling av fjellet der villreinen er et element 
og der det tilbys ulike typer produkter. 
Det bør satses på bruk av fjellet som gir 
ringvirkninger og utvikler nettverk som 
tar i bruk natur og lokal kultur i hele 
verdikjeden Pilotprosjekter og sertifi-
sering bør testes og det bør legges vekt 
på en offensiv kunnskapsspredning som 
sammen med faktisk handling bidrar til 
et positivt bilde av villreinen og
villreinfjellet.

Kilder
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Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdi-
skaping og samfunnsutvikling. Lillehammer:
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meget lønnsomt, men det krever svært 
mye av tilbyder og ”sikkerhet” for at 
det felles villrein. Jaktpakker kan være 
en mulighet til å skape ringvirkninger 
lokalt ved at tilbydere av ulike tjenester 
samarbeider. Dagens jaktpakker kan
videreutvikles, eksempelvis ved bedre 
overnatting og transport. Dette vil styrke 
den lokale verdiskapingen.

Verdiskaping basert på salg av opp-
levelse av villrein er lite utviklet. Det er 
heller ikke enkelt, bl.a. fordi villreinen 
er ”ustabil”, sky og sårbar for forstyr-
relse. Det kan derfor være større grunn 
til å satse på ”naturbasert turisme med 
villreinkomponent”. Altså bruk av kul-
turminner, historie og kunnskap om 
villrein, gjerne kombinert med bedre 
muligheter for å se villrein på avstand 
og indirekte opplevelse av villrein via 
nye medier. Satsingen på å få ”Villrein-
fangsten som verdensarv” på UNESCO 
sin verdensarvliste og arbeidet med ver-
diskaping basert på kulturminner om 
villrein er spennende initiativ. 

Så langt er det registrert få satsinger 
der en bevisst bruker kulturminner om 

”Villrein inngår i en del kommuners vekt-
legging av gode friluftsmuligheter knyttet til 
bolyst, og bidrar til bygging av identitet og 
historie”. Foto: Arne Nyaas
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Siste åra har vi høyrt om mange 
spennande jakt- og fangstrelaterte 
lausfunn som smeltar fram etter-
som snøfonnene i fjellet trekker seg 
attende. Særleg i Jotunheimen er det 
funnrike område, men også andre 
stader blir det dokumentert mange 
slike spor etter våre jaktande forfe-
drar.  Men også i område som ikkje 
har vore gøymt under fonna kan ein 
gjere interessante ”nye” funn.  Dette 
var tilfelle sist sommar i Rondane. 
Anlegget vart oppdaga av Runar Hole 
17 juni 2011 under ei synfaring, og ligg 
like under toppunktet på Formokampen 
(1428 moh.) i Sel, nordvest for Furusjøen 
i den midtre delen av Rondane. Det er 
ein svært godt synleg steinmura fangst-
bås som liknar ei mindre utgåve av 
fangstbåsen i Gravhø i Rondane. Måla 
utvendig er 9 x 5 meter og innvendig 6,5 x 
3 meter. Det ser ut som inngangen til båsen 
har vore ved det nordvestre hjørnet, der 
det er ein markert avsats med framstikk-
ande jordfaste heller. I andre endemuren 
mot aust har det tydeleg vore ei opning 
som er attmura. Truleg var denne nytta 
når dei drog ut avliva dyr. I Storgraven i 
Gravhø er det ei liknande opning på den 
ytre langmuren. 

Ein kan undrast kvifor dette flotte an-
legget ikkje har vorte kjent før, særleg 
når ein veit kor stor ferdsle det er her 

Stadig nye fangstminne blir oppdaga

Av Per Jordhøy, Runar Hole, Rolf 
Sørumgård og Raymond Sørensen

langs stien over toppunktet, med utsyn 
til fangstbåsen like ved. Barth (1996) 
har vore i området og målt inn 9 fangst-
groper, men heller ikkje han nemner 
dette fangstanlegget. 

NINA målte inn anlegget 25. juni og 
21. juli 2011, samt andre objekt med 
fangstkarakter i nærområda. Inn mot 
fangstbåsen var det mange varder/røy-
ser/stolpehol i eit nokså ustrukturert 
mønster. Kor mange av desse som har 
hatt ein funksjon i samband med fangsten 
er vanskeleg å seie, då det er mykje tu-
risme i områder og ein del ”villvarding”. 
Men lavveksten på steinane tilseier 
at mange av vardene er svært gamle. 
Korleis dyra har vore bægd (styrt) inn 
i fangstbåsen veit ein ikkje heilt sik-
kert, men ut ifrå vardestrukturar, land-
skapsformasjonar, dagens trekkmønster 
og reinen si rørsleåtferd trur ein at dyra 
har vore bægd (styrt) i ein boge på opp-

til 180° inn mot fangstbåsopninga. Ein 
veit at det er lettare å styra dyra i den 
leia dei opphaveleg kom frå. Samstun-
des var det da vanskeleg for dyra å sjå 
”fella” før dei var kloss inntil. Ut ifrå 
lokalkunnskap og ”gjødseleffekt” av 
tråkk og ekskrement ser det ut til at rei-
nen ofte har fylgd høgste ryggen,
eller områda like sørvest for denne, opp 
til toppen av Formokampen både frå 
søraust og nordvest. Mot nordaust utgjer 
den stupbratte fjellsida ein naturleg
barriere, i alle fall frå kote 1300 moh. og 

Formokampen sett mot aust.
Foto: Per Jordhøy©

 Formokampen er eit bygdenært fjell og frå 
her ser ein like ned til Otta sentrum i
Gudbrandsdalen. Mykje reinskjøt har nok 
vore frakta herfrå og ned til Sel gjennom 
tidene. Foto: Per Jordhøy©
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opp mot toppen. Andre fangstspor viser 
også størst førekomst på ryggen og på 
sørvestsida av denne barrieren. Her vart 
det i alt innmålt 14 fangstgroper 
(+ 1 i skråninga aust for toppen) og 8 
bågåstøer i 2011. 

Søraust for Formokampen ligg Bing-
høa og nordvest for denne ein kvølv 
(botn) med eit myrdrag der Bjørnvoll-
bekken har sine kjelder. Namnet Bing-
høa kan vera avleia av ordet binge, som 

Rusefangstanlegget i Formokampen og
andre fangstminne i nærområda. Jegerane 
har plassert fangstbåsen like nedom
toppunktet. I nord er det bratt ur som 
dannar ein barriere for reinsdyra, slik at 
dei ikkje har hatt høve til å bryte ut mot 
nord og nordaust.
Kart: Norsk Villreinsenter Nord

ein her meiner har opphav i den nemnte 
botnformasjonen like ved. Ein kan og 
undrast på om namnet, som forklaring 
på eit element i landskapet, moglegvis 
kan knytast til fangstbåsen på Formo-
kampen.

Til venstre: Rolf Sørumgård og Runar Hole måler opp og studerer korleis  rusefangstanlegget kan ha fungert. Sjølve fangstbåsen i 
bakgrunnen. Til høgre: Formokampen sett frå Otta sentrum. Foto: Per Jordhøy©

Litteratur: Jordhøy, P. , Hole, R., Sørensen, R., Hage, E., Enge, E., Winther, E., og Finstad, E. 2010. Gamal villreinfangst i Rondane. 

Dei store fangstgroprekkene i høve til villreintrekk og beite. NINA-rapport 557. 65s. + vedl.
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I 2011 startet turistbedrifter i Høv-
ringen/Puttenområdet i utkanten av 
Rondane et samarbeid med Musea i 
Nord-Gudbrandsdalen for å utvikle 
en selvguidet turrute samt en enkel og 
flerspråklig brosjyre som kunne bringes 
med i felten. Fangstgraver og eventuelle 
andre kulturminner om villrein skulle 
inngå i denne turruta og i det skriftlige 
materialet. Tanken var at dette sammen 
med naturfaglig kunnskap, og andre 
tiltak, skulle bidra til å gjøre området 
mer interessant ut fra et reiselivsståsted. 
Dette er i tråd med perspektiver fra rap-
porten om villrein og villreinfjellet som 
kilde til verdiskaping. At dette skulle 
føre til oppdagelse av en massefangst-
grav, et tilhørende fangstsystem og enda 
flere fangstgraver omkring toppen av 
Formokampen var en spennende bi-
effekt av prosjektet.

Verdiskaping på bakgrunn av 
kulturminner
Bakgrunn for prosjektet er at Norges 
forskningsråd har en satsing på bruk av 
forskningsbasert kunnskap som grunn-
lag for regional innovasjon og verdi-
skaping. Innen denne ordningen, som 
kalles Virkemiddel og Regional Innova-
sjon (VRI), har det vært en bevisst
satsing på å tilby bedrifter forsknings-
basert kunnskap som kunne øke deres 
innovasjon og verdiskaping. I Oppland 
og Hedmark inkluderte denne satsingen 
fram til 2011 støtte til forskning som 
kunne øke verdiskapingen i bedrifter 
innen reiseliv, kulturnæringer, utmarka 
m.v. Mer konkret gikk det ut på å oppret-
te mindre forsknings-/forskningsbaserte 
prosjekter som var basert på bedriftens 
behov samtidig med at offentlige mid-
ler finansierte mye av utgiftene til å leie 
inn forskere. Størrelsen på prosjektene 
varierte, men var ofte i størrelsesorden 
50 000.  

I ett av disse prosjektene ble det eta-
blert et samarbeid mellom turistbedrifter 
i Høvringen og Puttenområdet og fag-
folk innen arkeologi og kulturminner til-
knyttet Musea I Nord-Gudbrandsdalen. 

Sammen ville disse utvikle den nevnte 
selvguida turen og brosjyra. Denne 
delen av Rondane er velegna for dette 
fordi det er mange fangstminner der og 
annet som har interesse, samt at det er 
mange hytter og reiselivsbedrifter i om-
rådet. Området er allerede mye brukt, 
bl.a av fjellskolen på Høvringen, og lite 
kontroversielt i forhold til villreinen. Det 
er heller et område dit det i dag er fordel-
aktig å lede ferdsel. Satsingen følges av 
andre tiltak som gjør området attraktivt.  

Under dette arbeidet ble den nevnte 
massefangstgraven funnet og den er 
nå behørig registrert. Dette funnet gjør 
at området blir ekstra interessant og i 
tillegg til de opprinnelige tanker om 
selvguida tur og brosjyre vil det bli gitt 
opplæring til guider som kan presentere 
fangstanlegget og forklare og sette i 

Kulturminner om villreinfangst:

Målrettet satsing i Rondane

Av Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning 
og Runar Hole, Musea i Nord-
Gudbrandsdalen

Steinmura fangstgrav som ble brukt til å 
fange et reinsdyr av gangen. Fangstgrava 
har markerte ledegjerder ut fra hjørnene. 
Kulturminnet ligger 0,4 km sør for toppen 
av Formokampen. I bakgrunnen ser vi ned 
på Otta.  Foto: Runar Hole©
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kulturminner og kulturmiljøer i perioden 
2010-2020. Et av de langsiktige målene 
i denne planen er at ” arkeologiske 
kulturminner og kulturmiljøer forval-
tes som unike kilder til kunnskap om 
fortidens samfunn, og som grunnlag 
for opplevelse og bruk”. Et annet mål 
er at ”sikring av arkeologiske kultur-
minner og kulturmiljøer baseres på et 
godt datagrunnlag, enhetlige kriterier 
og forsvarlige metoder”. Videre kan vi 
trekke frem et annet relevant mål som 
at ”allmennhetens interesse og ansvars-
følelse for arkeologiske kulturminner og 
kulturmiljøer er styrket”.

Disse signalene viser at det er riktig å 
fokusere også på fangstminnene i fjellet, 
og at disse faste kulturminnene har en 
vesentlig opplevelsesverdi. Formokampen 
er et unikt fangstkulturområde som kan 
gi kunnskap om fortidens jakt og fangst 
på villrein. Fangstminna her utgjør et 
godt grunnlag for opplevelse og bruk. 
Sikringa av fangstminna i området er 
styrket gjennom prosjektet ved at data-

grunnlaget er blitt mye bedre. Allmenn-
heten vil få økt interesse og ansvarsfø-
lelse for fangstmiljøet ved Formokampen 
og kulturminna der gjennom videre for-
midlingsarbeid. 

Mange har vært interessert i å vite 
mer om massefangstanlegget som vi 
fant under prosjektarbeidet. En slik in-
teresse vil naturlig nok føre til en økt 
ansvarsfølelse for lokalitetene da disse 
utgjør en varig opplevelsesverdi. Med 
andre ord er turistprosjektet ved Høv-
ringen og Puttenområdet i tråd med 
planene fra høyere hold i norsk kultur-
minneforvaltning.

sammenheng de ulike funn i terrenget. 
Anlegget på Formokampen egner seg 
svært godt å vise frem til publikum, 
også fordi det allerede ligger rett ved et 
populært turmål.  Fangstbåsen er også i 
svært god forfatning og ett flott kultur-
minne det finnes få av.

Prosjektet førte også til at en nå får 
realisert en gammel drøm for turist-
bedriftene i området, nemlig oppsetting 
av en siktskive på toppen av Formo-
kampen. Fra denne ser en blant annet 
selve Rondanemassivet, Jotunheimen 
og Dovrefjell.

Et lignende guideprosjekt, som in-
kluderer villreinbaserte kulturminner, er 
nå startet i forhold til Venabu fjellhotell 
og nærliggende deler av Venabygdsfjellet 
i Ringebu kommune.  

Riksantikvaren og Miljøvern-
departementet
Riksantikvaren og Miljøverndep. har 
satt i gang en prosess med å utarbeide 
ny strategi for forvaltning av arkeologiske 

”Massefangstgrava” på Formokampen. 
Dette er en steinmura fangstbås som kunne 
fange flere reinsdyr av gangen, ved hjelp av 
høye tregjerder som nå er for lengst borte. 
For å fange dyr på denne måten så måtte 
de jages inn i båsen, av folk ute i terrenget. 
Foto: Runar Hole©
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Forestill deg at du er på tur i fjellet 
og får øye på noe grått og spisst 
som stikker opp mellom steinene i 
bakken foran deg. Du bøyer deg ned 
for å se nærmere på gjenstanden, 
tar tak med hånden og trekker den 
opp av jorden….. hmmm, dette ser 
rart ut, tenker du, der du står med en  
mosegrodd 20 cm lang pinnelignende 
gjenstand. Så bøyer du deg ned for å 
se om du ser noe mer og får øye på 
en lys avslepen rund kule som ligger 
et par meter bortenfor…….

Skattejakt – uansett alder, det å finne 
ting ute i naturen fenger alle. Hvem har 
ikke latt fantasien slippe løs etter at man 
har funnet beinrester av et dyr i fjellet, 
grønt og svart av elde, og lurt på hvor 
lenge denne karen har ligget der og latt 
seg forvitre av vær og vind. Kanskje ble 
dyret skutt her, eller kanskje var det på 
vei over til vårbeitet en sein dag i april 
da livet tok slutt? 

Å sette sammen en historie, å forstå 
en sammenheng og leite etter det som 
mangler, ja det er noe vi alle gjør mange 
ganger i løpet av en dag. Som et slags 
puslespill er alt skrudd sammen, og 
kanskje det nettopp kan være et godt 
utgangspunkt for et nytt naturveileder-
prosjekt.

Drømmen om å sette sammen skjelettet 
av en hel rein har vært der lenge. Kanskje 
det er tid til dette arbeidet nå på etter-
vinteren, før det braker løs med skole-
undervisning. Heldigvis finnes det sje-
ler der ute som brenner for temaet, og 
som kan hjelpe oss med jobben. «The 
moose manual» fra theboneman.com blir 
sporenstreks bestilt og tilsendt, en utrolig 
bok som vil hjelpe oss i havn med pusle-
spillet.  

Knokkelkompetanse
I storgryta legges lårbein, bogbein,
ribbein, nakke, rygg, hue og klauver av 

en rein, del etter del. Det koker, damper 
og bobler i timesvis. Kjøttrester, sener 
og brusk blir, etter lang tid i det kokende 
vannet, lett å skrelle av, selv med en 
sløv kniv. Til slutt puttes en dæsj med 
oppvaskmiddel i gryta for å vaske vekk 
det groveste fettet. Manualen ligger klar 
med detaljerte tegninger over hver eneste 
del fra dyret og med enkle tips for å
forstå anatomien. Hver eneste knokkel 
blir nøye studert, får navn og settes 
sammen med de andre. Noen ganger 
blir det helt feil, men samtidig er slike 
feil uvurderlige og gjør at vi blir ekstra 
bevisst på hvordan skjelettet egentlig er 
skrudd sammen. 

Vi har latt oss inspirere av et dansk 
knokkelprosjekt, og ved hjelp av en 
prosjektør og håndtegning, får vi over-
ført reinens skjelett, med omrisset av 
alle knoklene, til en stor plastduk. Frida 
blir navnet. Skjelettbildet av Frida skal, 
sammen med de rengjorte knoklene, 
nyttes direkte i undervisningsopplegg. 
Dette vil være et arbeidsverktøy og gi 
muligheter for utvikling av spennende 
knokkelkompetanse for store og små 
fremover! ’Hands on’ aktiviteter skaper 
nysgjerrighet, fantasi, spørsmål og en-
gasjement og er essensen i læringsarbeidet 
til naturveilederne. 

Når dette nye undervisningsoppleg-
get tas i bruk ser vi for oss følgende
scenario……..

Ivrige arkeologer
30 små hender graver ivrig i sanden, 

som ligger i to store sandkasser ute på 
leikeplassen foran skolen. Alle de 15 
barneskoleelevene vet at det ligger kno-
kler, gevir og gjenstander etter reins-
dyret Frida i sanden. Varsomt skal de 
prøve å grave frem objektene. Etter 
hvert som det dukker opp skulderblad, 
lårknokkel, gevirbiter, pilspisser, øks, 
kammer og annet, blir dette varsomt 
lagt på en bomullsduk og sanden børstet 
av. Det tar ikke lang tid før alt er funnet, 
og klassen kan samles rundt duken. Her 
skal ting sorteres. Først, hva er knokler 
og hva er gevir? Og hva er forskjellen? 
Og hva er skjelett, og hva er forhisto-
riske gjenstander? Det undres, sorteres 
og diskuteres. 

Først må skjelettet på plass. Plast-

På jakt etter gamle knokler

- Jeg fant, jeg fant!

Tekst og foto: Tina Dahl og Brita Hom-
leid Lohne, naturveiledere ved Statens 
naturoppsyn (SNO) ved Norsk Villrein-
senter Sør, Skinnarbu

Klar for preparering!

Opp i gryta!
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duken med Frida dukker opp, avtegnet 
med alle knokler og gevir. Hun er en 
staselig simle men ikke så lett å forstå 
seg på - og slett ikke for barneskole-
elever, som kanskje aldri har sett et skjelett 
med godt over 100 deler. Her må det 
gjøres enkelt. De 20 skjelettdelene som 
er skravert ut med blyant på plastduken, 
skal dekkes av de knoklene elevene har 
funnet i sandkassen. Det er store deler 
som er lette å identifisere og gode å ta 
på, slik som lårbein, skinnbein og fot, 
overarmsbein og spolebein/albuebein. 
Det er noen enkle ryggvirvler, med og 
uten vinger fra henholdsvis hals, bryst 
og lend. Hver i sær ser de forskjellig ut, 
underlige er de. Den umiskjennelige
hodeskallen er med og også den
morsomme kjeven, som kan hektes på. 
Litt småtteri må til, og i en liten boks i 
sanden finner de fire små halebein. De 
må også på plass sammen med korsbeinet 
og bekkenet. 

Intenst og aktivt har små-arkeologene 
fått det meste på plass, og de er stolte. 
Det mentale og fysiske puslespillet har 
tatt form.  Likevel, et av funnene i sanden, 
av en vakker liten kam, har gjort dem 
litt i villrede. Hva gjør den der? Det blir 
mange spørsmål og forsøk på forklaringer 
innen det blir avklart at den faktisk er 
laget av reinens gevir, slik også flere av 
de andre gjenstandene er – men hvorfor 
er den det? 

Uansett, et stort hjertesukk fra en 
av ungene avslutter dagen: – Knokkel-
kompetanse er bra, men dette er den
fineste kammen jeg har sett - åh, en sånn 
vil jeg ønske meg!

Skjelettet tegnes på plastduk.

Klart til bruk.

Deler av skjelettet preparert.- Dette er den fineste kammen jeg har sett!
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Redaksjonen i Villreinen oppfordret også i vinter våre lesere  
til å sende inn bilder fra fjell og vidde. Flere fulgte oppfor-
dringen. Som takk får bidragsyterne tilsendt årboka - samt en 
fargeprint i A4-format av ett av bildene som står på trykk i 
Villreinen 2012. Kos dere med bildene, og husk at snart er det 
jakt igjen. Ta med kameraet i høst også!

Bilde 1 er tatt av Terje Terum som jaktet storbukk i Nord-
fjella, her i storslåtte omgivelser på kanten mot Aurlands-
dalen. Terje har med gråhunden på villreinjakt, og hunden 
som går i bånd, er til god hjelp.

Bilde 2 er tatt av Ruben Schandy og innsendt av Tor
Stensrud, som i fjor høst felte en fin bukk første jaktdagen i 
Reinsjøfjell. Legg merke til det spesielle geviret.

Bilde 3 er innsendt av Birger Anton Kjelland fra Hønefoss. 
Han skriver følgende i eposten til redaksjonen: ”Sender over 
bilde av meg og gråhunden ”Nini” på drøye 4 mnd. Hunden 
tilhører min bror Ivar Kjelland. Denne voksne simla felte jeg 
8. september inne på Geitvasstølen ved Djup i Ål. Er ivrig 
leser av årboka Villreinen og opptatt av villreinen. Fint hvis 
dere finner plass til oss i neste utgave”.

1

2

3
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Bilde 4 er tatt av Anja Iren Solevåg fra Eidsnes, som 
skriver følgende i eposten til redaksjonen: ”Sender et artig 
bilde av bestefar med barnebarnet Nathalie på fanget. 
Bestefar gleder seg til å kunne ta med Nathalie på reinsjakt 
om noen år. Hun er alltid veldig ivrig når han tar frem 
Villrein-bladet”.

Bilde 5 og 6 er tatt av Sverre Dahl fra Andebu. Sverre 
har også tidligere fulgt oppfordringen vår om å sende 
inn bilder fra jakt og fjellturer. I år skriver han følgende i 
eposten:

”Hei, og godt nyttår!
Sender redaktøren nokre bilde frå reinsjakta i Brattefjell/
Vindeggen i  2011. Undertegna skaut blant anna ein gild 
storbukk og det måtte sjølvsagt dokumenterast . I
bakgrunnen under slaktinga skimtas Gaustatoppen i nord – 
Telemarks tak! Så kom den dagen, då storbukken datt, har 
eg vel som tekst til bildene. Lukke til med ny årbok, gler 
meg til å lese !”

4

5

6
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7

8

9

Bilde 7 og 8 er innsendt av Tore
Østgård Jensås fra Trondheim. I fjor 
høst jaktet han villrein på Snøhetta Øst, 
sammen med kompisen Steinar Jørstad. 
Bildene viser Tore, som på det øverste 
bildet er på vei over passasjen ved 
Åmotdalsvatnet. På det andre  bildet 
står han på Skulen og speider etter 
rein, her med Skrymtan i bakgrunnen 
(det indre området av Snøhetta Øst). 
Bildene er, naturlig nok, tatt av
kompisen Steinar Jørstad.

Bilde 9 er innsendt av Bjørnar
Ridderhaugen fra Dokka. I fjor høst
felte han en flott bukk på sørøst-
området i Skjåk. Bukken veide 95 kilo, 
og geviret holdt til gull. Høsten 2010 
jaktet han storbukk i  Ottadalen Nord, 
og den storbukken endte sine dager ved 
Trihø i Lesja (se Villreinen 2011 side 
81).
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10

11

12

Bilde 10 og 11 er innsendt av John 
Øydvin fra Ulvik i Hardanger. I
begynnelsen av september i fjor felte 
han ei simle ved Finsesåta i Nordfjella. 
Under slaktinga oppdaget han at simla 
var drektig. John, som har jaktet
villrein i 39 år, har aldri tidligere 
opplevd det samme. I ettertid skulle det 
vise seg at flere av simlene i hopen gikk 
med kalv. 

I en artikkel i Villreinen 1999 (side 26 
- 29) tar Kjetil Flydal og Eigil Reimers 
for seg variasjonen i kalvingstids-
punktet i norsk villreinpopulasjoner og 
presenterer flere mulige hypoteser som 
kan forklare denne variasjonen. En 
hypotese som diskuteres, er at dårlig 
kondisjon på simlene om høsten gir sen 
eggløsning og parring. Andre
hypoteser som diskuteres i artikkelen, 
er at en høy andel større bukker
stimulerer til tidlig eggløsning, mens
begrenset vinterbeite forlenger
drektighetstiden . Data fra Nord- og 
Sør-Ottadalen og Snøhetta blir 
sammenlignet og diskutert i forhold til 
hypotesene.

NB: Vær klar over at samtlige artikler 
i de 25 første årgangene av Villreinen 
kan lastes ned som pdf-filer via
www.villrein.no. Se ”Villreinen - årbok/
arkiv”.

Bilde 12 er innsendt av Lars Gustav 
Engemyr fra Lillesand. I eposten til 
redaksjonen skriver han følgende:

”Hei!  Under reinsdyrjakta på
Hardangervidda sist høst, fant vi to 
bukker i Vasstjønn ved Skindalen.
Bukkene hadde ligget i vannet siden 
brunsten høsten 2010. Bukkene lå rygg 
mot rygg på grunt vann, med gevirene 
hektet sammen.  Kampen om simlenes 
gunst endte tragisk. Bukkene viklet 
gevirene sammen og kom seg ikke løs, 
noe som skjer i kampens hete.  Til slutt 
har dyrene druknet. Et sjeldent og trist 
syn!”
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Bakgrunn
I spørsmålet om hvor mange reinsdyr 
Hardangervidda kan huse om vinteren, 
blir vinterbeitenes utbredelse, mengde 
og kvalitet som regel sett som avgjø-
rende. Vinterbeitene antas å være en av 
flaskehalsene som bestemmer bæreevnen. 
Det er derfor overraskende hvordan de-
finisjon av vinterbeite varierer i ulike 
publikasjoner. Begreper som lavheier, 
rabber, lavrabber, lerabber, risheier, 
greplyngheier m.m. har vært brukt, og 
derfor varierer oppgitt areal tilgjenge-
lig vinterbeite til dels mye. Også angi-
velse av Hardangerviddas totale areal 
varierer. I tillegg opereres det med ulike 
lavbiomassetall (vekta av lav pr kvadrat-
meter), mens andre kilder oppgir lav-
volum. Det er heller ikke bestandig lett 
å forstå hvordan talla har framkommet, 
noe vi kommer tilbake til. 

 Med vinterbeite for villrein tenker 
de fleste på områder med lavvegetasjon, 
men det er ikke all lavvegetasjon som 
er tilgjengelig om vinteren på grunn 
av snø. Over tregrensa fordeler snøen 
seg ujevnt mellom søkk og rabber. Til-
gjengelig vinterbeite er de rabbene med 
lavsamfunn hvor snøen enten er blåst 
vekk eller hvor snølaget ikke er dypere 
og hardere enn  at reinen kan sparke 
vekk snøen. Fordi den framherskende 
vindretningen vinterstid stort sett er den 
samme fra år til år, er også snøens for-
deling i terrenget relativt stabilt fra år til 
år, bestemt av topografiske forhold som 
landskapsform, helning og eksposisjon. 
I tillegg til denne «normale» terreng-
messige variasjon i snøforholdene, vil 
selvsagt også snødekkets totale tykkelse 
variere fra år til år avhengig av vinter-
nedbør, men denne dynamikken går 
vi ikke nærmere inn på her. Vi holder 

oss til «potensiell tilgjengelighet» som 
avspeiles i lavvegetasjonen. De nevnte 
snøforholda bestemmer vegetasjons-
typenes utbredelse. Resultatet er en vege-
tasjon på toppen av en rabb som gradvis 
forandrer seg etter hvert som vi beveger 
oss langs rabbens leside nedover mot 
søkket og mer snø. Det finnes også for-
blåste rabber hvor det ikke vokser lav på 
toppen. På vestvidda og over den 
lavalpine sone kan toppen domineres 
av grasliknende vekster. Noen forblåste 
rabber har ingen vegetasjon på toppen i 
det hele tatt, fordi de mangler nok jords-
monn.

  Aksel Tveitnes var den første som 
studerte rabbenes lavsamfunn over en 
lengre periode på Hardangervidda. Han 
delte lavsamfunna på en lavrabb inn 
i tre hovedtyper(soner). Den øverste 
forblåste toppen av rabben bestod av 
gullskinn risheier. Nedenfor hvor det 
var litt mer snø, dominerte reinlav ris-
heier, og enda lengre ned hvor snølaget 
var tykkere, fant han reinlav grasheier. 
Tveitnes mente det var de to øverste 
områdene av rabben som utgjorde de 
viktigste vinterbeitene for reinen. Han 
beregnet areal vinterbeite til 1680 km2. 
Det utgjør 18.7 % av viddas totale areal 
som Tveitnes oppgir til 9000 km2

(jf. tabell 1, side 88).
I Artsdatabankens beskrivelse av 

naturtyper i Norge (Halvorsen 2010) 
deles fjellvegetasjonen inn i 6 soner. Det 
er de to øverste sonene, avblåst rabbe og 
snøbeskyttet hei, som kan utgjøre po-
tensielt tilgjengelig vinterbeite. I en del 
litteratur (Hesjedal 1975, Wielgolaski 
1975, Kjelvik 1978) beskrives disse to 
sonene som ”chinofobe oligotrofe heier” 
(snøhatende fattige heier). 

 Men selv om vi legger til grunn at det 
er rimelig enighet om en slik definisjon 
av vinterbeite, varierer størrelsen og antatt 
mengde lav på dette arealet mellom 
ulike publikasjoner, noe vi vil belyse i 
denne artikkelen.

Målinger av areal, lavbiomasse- og 
lavproduksjonstall på Hardangervidda 
utført i perioden 1968 til 1978
I perioden 1968 – 1973 var det stor fors-
kningsaktivitet på Hardangervidda i for-
bindelse med Internasjonalt Biologisk 
Program (IBP).  Norge deltok her i et 
stort internasjonalt prosjekt. Program-
met hadde som målsetning å studere 
ulike økosystemer. Finland, Sverige 
og Norge samarbeidet om studier av 
tundra. Resultatene er publisert i inter-
nasjonale tidsskrifter og bøker. I Norge 

Hvor stort er vinterbeite-
arealet på Hardangervidda?
Av Dag K. Bjerketvedt, Arvid Odland 
og Jan Heggenes, Institutt for natur,- 
helse- og miljøvernfag, fakultet for 
allmennvitenskaplige fag i Bø,
Høgskolen i Telemark

Hva vet vi om lavbiomasse 
og lavproduksjon?

Lavrabber karakteriseres ved at de ligger snøbare gjennom det meste av vinteren. Lavene 
er konkurransesvake og utvikles bare der karplanter ikke kan vokse. Slike voksesteder har 
enten et svært tynt jordsmonn eller et dypere jordsmonn som danner tele på grunn av lite 
snøbeskyttelse (mindre enn 0,5 m). Telen smelter derfor ikke før sent på sommeren. I sonen 
”snøbeskytta hei” nedenfor er snødekket noe tykkere (0,5-1,0 m) og her vokser også busker 
som krekling, røsslyng og dvergbjørk. Foto: Arvid Odland
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 270 gram/m2 x 0.23 gram/m2/år x 
838 000 000m2 = 52 000 tonn lav ( tørr-
vekt).

Biomassetall fra Gaare og Skoglands 
modell fra 1980 om interaksjon
mellom lav og reinsdyr
I 1979 ble det andre internasjonale ”Ran-
gifer Symposium” arrangert på Røros. 
På konferansen presenterte Gaare og 
Skogland arbeidet ”Lichen-Reindeer 
interaction studied in a simple case mo-
dell”. Den grafiske analysen i modellen 
er basert på data fra Hardangervidda og 
andre syd-norske fjellområder. 

  Målsetningen med modellen er å be-
skrive samspillet mellom optimal reins-
dyrproduksjon,  lavtilgjenglighet og 
lavbiomasse. Ved modellsimulering tas 
det flere forbehold, hvor de to viktigste 
er: (1) lavmattene har hvert år en gjen-
nomsnittlig tilgjengelighet i forhold til 
snødekke, og årlig fjerning av lav tas fra 
det totale tilgjengelige lavområde, (2) 
klumping av dyr og effekter av variable 
snøforhold fra år til år er derfor ikke tatt 
med i modellen. Grunnlagsdata for mo-
dellen er hentet fra Hardangervidda og 
fjellområder i Syd- Norge. Ved bereg-
ning av lavvekst brukes blant annet pro-
duksjonstall fra Kjelvik og Wielgola-
ski (1975) i tillegg til flere «upubliserte 
data» fra Gaare. I artikkelen oppgis det at 
en kvadratmeter med lavbiomasse kan 
i tørket tilstand veie fra 1000 til 1800 
gram/m2 alt avhengig av hvilke lavarter 
som er representert. Talla er basert på 
Gaares studier av lavmatter uten noen 
nærmere referanse. I modellen settes 

maksimal lavbiomasse til 1116 gram/m2 
noe som tilsvarer ei lavmatte på 5 – 6 
cm. Skogland (1993) henviser til modellen 
fra 1980 og skriver følgende: "Veksel-
virkningen i modellen er basert på at en 
lavbestand vokser S-formet med en vek-
strate fra 10-20 %, fra 0 i dekning til en 
maksimal høyde og tetthet ved en dek-
ning på 1100 gram lav/m2. Planter har 
som regel en S-formet utvikling i gjen-
vekstmassen og de vil derfor produsere 
mest plantemasse/år ved halvparten av 
utvokst masse". Modellen viser at dette 
tilsvarer en lavbiomasse på 500 – 600 
gram/m2.  Når det gjelder beregningene 
for Hardangervidda, så legger de til 
grunn et totalareal med lavhei som er på 
421 km2, noe som er 5.5 % av det totale 
arealet. Talla oppgis å være basert på He-
sjedal (1975) og egne lavstudier (Gaare 
og Skogland 1980). Hesjedal (1975) an-
gir utbredelsen av ”chinofobe oligotrofe 
heier ” til 838 km2. Det er derfor uklart 
hvordan tallet 421 km2 er beregnet. I 
publikasjonen «Villreinens bruk av Har-
dangervidda», (NINA oppdragsmelding 
245,1993) redegjør Terje Skogland for 
flere av modellens svakheter. På side 9 
er det et avsnitt om beiteressursene. Her 
henviser Skogland til Gaare og Hans-
son 1989 (NINA upublisert rapport 36 
sider), som vi ikke har hatt tilgang til, 
hvor lavmatter i greplyngheier oppgis å 
utgjøre 14 % av vegetasjonsdekket på 
Hardangervidda. Det interessante her er 
at andelen tilgjengelig vinterbeite, her 
kaldt greplyngheier, regnes av Hardan-
gerviddas vegetasjonsdekke. Hvor stort 
dette er, oppgis derimot ikke. At pro-

fokuserte prosjektet på ulike sider ved 
struktur og funksjon av alpine øko-
systemer. På Hardangervidda ble det 
foretatt vegetasjonskartlegging, bio-
masse- og produksjonsmålinger i ut-
valgte vegetasjonstyper. Etter en grun-
dig vurdering ble området rundt Stigstuv 
turisthytte valgt som hovedfeltområde. 

Hesjedal (1975) foretok en vegeta-
sjonskartlegging av Hardangervidda ba-
sert på flyfoto og feltregistreringer. Har-
dangerviddas totale areal oppgis her til 
8300 km2, hvor chionofobe oligotrofe 
heier (lavhei og rabbesivhei) utgjør 838 
km2. Arealet representerer potensielt til-
gjengelig vinterbeite og utgjør 10.1 % 
av Hardangerviddas totale areal 
(jf tabell 1). 

På prøvefeltet ved Stigstuv var et 
stort lavheiområde inngjerdet fra 1968 
til 1978. Kjelvik (1978) oppgir at en 
kvadratmeter lavhei på prøvefeltet 
hadde en målt gjennomsnittlig lavbio-
masse (tørrvekt) på 380 g/m2. Denne 
lavbiomassen produserte 88 gram lav/
m2/år målt i tørrvekt (tabell 2, side 88). 
Dette er tall som er knyttet til et geogra-
fisk avgrenset og inngjerdet område ved 
Stigstuv.  Wielgolaski (1975) angir lav-
biomassen, i tørrvekt, til å ligge i stør-
relsesorden 200 – 400 gram/m2 for sen-
tralvidda, og at lavproduksjonen er ca 
100 gram/ m2/ år. I NOU 1974 (s. 63) 
om Hardangervidda oppgis det derimot 
at primærproduksjonen på lavheiene er 
liten, selv om det er målt vekstverdier 
på 47 gram/m2 år (47 kg lav/dekar/år). 
Tabell 2 gir en oversikt over oppgitte 
lavbiomasser og lavproduksjon i ulike 
publikasjoner.

Kjelvik (1978) beregnet produksjonen 
i ulike vegetasjonstyper på Hardan-
gervidda. Samlet produksjon av lav på 
chionofobe oligotrofe lavheier på Har-
dangervidda beregnet han til 50 000 
tonn tørket lav pr år. Tallet bygger på 
produksjonstall fra inngjerdet lavhei 
ved Stigstuv, hvor ett gram lav produ-
serte 0,23 gram lav pr år. Tallet stemmer 
godt overens med finske undersøkelser 
som oppgir produksjonen i finske lav-
heier til 0.2 gram lav pr år (Kjelvik 
1978). Når Kjelvik beregnet den samla 
lavproduksjonen, ser det ut til at han har 
brukt et biomassetall på ca 270 gram/
m2 tørrvekt.  Dette virker fornuftig da 
biomassetallet på 380 gram/m2 tørrvekt 
stammer fra et inngjerdet område. Reg-
nestykket for produksjon av lav på 
viddas chionofobe oligotrofe lavheier pr 
år blir da som følger:

På de mest eksponerte rabbene dominerer ofte rabbeskjegg (Alectoria ochroleuca),
gulskinn (Flavocetraria nivalis) og snøskjerpe (Flavocetraria cucullata) (bildet). 
Foto: Arvid Odland
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1988. Det har dermed skjedd en beskje-
den økning av lavressursene og endrin-
gene er statistisk signifikante (Gaare 
m.fl 2005). Forfatterne slår fast at de 
østlige tangene brukes lite (Dagalifjellet 
og Lufsjåtangen). Disse to områdene 
utgjør ifølge Gaare m.fl (2005) hver ca 
4-5 % av det totale areal av rabber med 
lavbeiter på vidda. 

Sett i lys av vårt tema her, er det tre 
interessante aspekter ved rapporten til 
Gaare m. fl (2005).  Det ene er at arealet 
av vinterbeite på 750 – 975 km2 synes 
å stemme ganske godt med både Skog-
land (1993) og Hesjedal(1975) sine tall. 
Det andre er at Gaare (1989) angir Har-
dangerviddas areal til 8500 km2 og at 
vinterbeite utgjør 15 %, dvs 1275 km2 
(dette er referert i Jordhøy m. fl 2009). 
Det tredje er biomassetallene som det 
opereres med. De synes å ligge godt 
over talla til Kjelvik (1978) og Wielgo-
laski (1975). 

Sammenliknet med tall fra en finsk 
undersøkelse, gjort i finske tamrein-
områder (Kumpala  m. fl. 2000,) så er 
biomassetallene  høye. I den finske 
undersøkelsen beskriver de en modell 
som angir biomassen av lav i skogom-
råder ved klimaks fase til gjennomsnitt 
7000 kg tørrvekt/ha (700 gram/m2). Den 
maksimale årlige produksjonen på 175 
kg tørrvekt/ha /år (17,5 gram/m2/år) 
oppnås ved en biomasse på 2600 – 2800 
kg tørrvekt/ha (260 – 280 gram/m2). 
Dette er tall fra boreal barskog. Helle 
m.fl (1990) angir biomassetall fra finske 
tamreinområder på 1970 tallet i lav-
alpin og alpin sone til å ligge i områ-
det 54 – 380 kg/ha (5,4 til 38, 0 gram/
m2 ), noe som er langt under områdenes 
økonomiske lavbæreevne på 900 kg/ha 
(90 gram/m2). Økonomisk bæreevne er i 
artikkelen definert som likevekt mellom 
antall dyr og maksimal lavproduksjon.    

 
Vurdering av vinterbeitene på 
Hardangervidda fra 2004 til 2010 og 
nye fjernmålingsteknikker
Strand m.fl (2004) gjorde en omfattende 
sammenstilling av data fra Tveitnes sine 
undersøkelser med nyere undersøkelser 
utført av ansatte ved NINA. Tveitnes 
sine undersøkelser hadde som formål 
å overvåke beitenes tilstand. Takserin-
gene var derfor ikke systematisk for-
delt geografisk eller over tid. Strand 
m.fl har tilgang til Tveitnes originaldata 
fram til 1959, mens de originale datase-
riene fra 1970-tallet er gått tapt, og er 
bare tilgjengelige i bearbeidet tilstand 

(Strand m.fl 2004). I rapporten påpekes 
potensielle feilkilder som ligger i at da-
tasettene er samlet inn over lang tid, av 
forskjellige personer, og med endringer 
i metodikk, og at dette må tillegges vekt 
i tolkningen av disse undersøkelsene. 
Strand m.fl (2004) oppgir at beiteun-
dersøkelsene på Hardangervidda deler 
rabbesamfunene inn i tre hovedgrupper 
som domineres henholdsvis av 1) gul-
skinn eller 2) fjellreinlav og gulskinn, 
og 3) lerabber som domineres av kvit-
krull. I tillegg nevnes lesidevegetasjon 
som i mange tilfeller kan være en be-
tydelig lavressurs. Hva som ligger i be-
grepet lerabb er for oss litt uklart. Den-
ne inndelingen synes ikke å være helt i 
samsvar med Tveitnes sin inndeling av 
lavrabbsamfunnene. Vi oppfatter rapporten 
slik at alle tre sonene på rabben utgjør til-
gjengelig vinterbeite. Dette inntrykket 
får vi også når vi leser en senere rapport 
(Strand m.fl 2006).

 I  rapporten (Strand m.fl 2006) hen-
vises det på side 15 til beiteundersøkelser 
som er utført på Hardangervidda. Fram-
stillingen bygger på Strand m.fl (2004). 
Videre står det i rapporten på (s.16): "I 
beiteundersøkelser fra Hardangervidda 
er rabbesamfunnene delt inn i tre hoved-
grupper: Vindeksponerte rabber i lav- og 
mellomalpine sone som domineres av 
1) gulskinn (Cetraria nivalis) eller 2) 
fjellreinlav (Cladonia mitis) og gulskinn, 
og 3) lerabber dominert av kvitkrull 
(Cladonia stellaris). I tillegg inneholder 
også lesidevegetasjonen i mange tilfel-
ler en betydelig lavreserve. Denne er 
imidlertid mindre tilgjengelig for reinen 
vinterstid og da særlig på seinvinteren 
hvor det er de mest vindeksponerte og 
gulskinn dominerte rabbene som har 
størst tilgjengelighet for reinsdyrene".

Aksel Tveitnes som utførte beite-un-
dersøkelser på Hardangervidda fra 1951 
til 1979, anga Hardangerviddas totale 
areal til 9000 km2, hvorav de lavførende 
samfunn utgjorde 2400 km2 (tabell 1). 
Videre delte han lavsamfunnene på en 
rabb inn i tre soner fra toppen av rabben 
og nedover. Øverst gulskinn/risheier 
960 km2, dernest reinlav/risheier 720 
km², og nederst reinlav/gras heier 720 
km2 (Bjerketvedt under bearbeidelse). 
Av de tre sonene mente Tveitnes det var 
de to første som utgjorde det viktigste vin-
terbeitet. Til sammen utgjør de to sonene 
hos Tveitnes 1680 km2. Dette utgjør et 
areal som er betydelig større enn talla 
til Hesjedal (1975), Skogland (1993) og 
Gaare m. fl (2005) jf tabell 1.

sentandel vinterbeite regnes av ulike tall 
er ikke uvanlig når vi leser ulike kilder 
jf tabell 1. Men når vi så vet at ikke bare 
arealene, men også begrepene varierer 
i ulike kilder, så kan det bli vanskelig å 
henge med.  Skogland (1993) opererer 
med at greplyngheiene utgjør 780 km2 
av Hardangerviddas totale areal på 8000 
km2.  Dette tilsvarer omtrent utbredel-
sen av de chionofobe oligotrofe heier 
hos Hesjedal (1978).

I boka «Målrettet Villreinforvaltning» 
(Punsvik og Jaren 2006) henvises det 
på side 122 til «lavbeitemodellen» til 
Gaare og Skogland. Her kan vi lese at 
ei lavmatte på 600 g/m2, ca halvparten 
av maksimal lavbiomasse, gir en årlig 
tilvekst på ca 11 %, dvs 66 g/m2 

 
Vinterbeitenes utvikling på
Hardangervidda fra 1988 til 2004
Somrene 1988 og 2004 utførte Gaare, 
Tømmervik og Hoem (2005) taksering 
av beitene på Hardangervidda med vekt 
på vinterbeitene.  Det ble brukt heli-
kopter som fløy 100 meter over bakken 
og som fulgte en på forhånd inntegnet 
flyrute. Hvert observasjonspunkt ble be-
traktet visuelt samtidig med at det ble 
tatt et digitalt bilde og GPS-posisjon re-
gistrert. Lavbeitenes tilstand ble vurdert 
etter en tredelt skala: slitte, middels slitte 
og uslitte lavmatter. Dette skulle svare 
til henholdsvis mindre enn 200 g tørr 
lav/m2, 200 – 900 g tørr lav/m2 , eller 
mer enn 900 g tørr lav/m2 (Gaare m.fl 
2005). I følge rapporten kan en fullvok-
sen (5 – 6 cm høy) sammenhengende 
lavmatte veie alt etter artssammenset-
ningen 1100 – 1800 gram/m2, men det 
fremgår ikke hvordan disse tallene er 
beregnet.  

Fra 1988 til 2004 har vinterbeitenes 
utbredelse økt beskjedent fra 15 til 18 
%. Økningen kan bero på en tidligere 
klassifiseringsfeil av rabbevegetasjonen 
(Gaare m.fl 2005). Det areal som er i 
stand til å produsere lavmatter, og som 
er tilgjengelig vinterbeite, er summen av 
greplynghei og rabbesivhei. Dette po-
tensielle lavvinterbeite utgjorde i 2004 i 
følge Gaare m.fl (2005) 750 – 975 km2, 
og Hardangerviddas totale areal, unn-
tatt Jøkelområdet, oppgis til 7723 km2. 
Dette betyr at 975 km2 utgjør 12,6 % 
av viddas totale areal (tabell 1.). I den 
samme publikasjonen står det merke-
lig nok i tabell 2 på side 13, at samlet 
vinterbeite utgjør 18 %! En større andel 
av lavmattene er i 2004 klassifisert som 
middels eller uslitte sammenlignet med 
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re og Hanssons (1989) undersøkelser 
og dette prosjektets beregninger, som 
gir en vesentlig større andel rabber og 
mindre uproduktiv mark, kan derfor til 
en viss grad forklares med økningen i 
lavmattene som har ført til at vi i dag 
klassifiserer en større del av de lav-
fattige områdene som rabber". 

Hvis Hardangerviddas totale areal er 
8136 km2 så utgjør 26.5 % et areal på 
2160 km2. Det er vanskelig å oppfatte 
teksten i rapporten, og de digitale karta, 
annerledes enn at dette kan utgjøre vin-
terbeite. I så tilfelle er dette et tall som 
avviker sterkt fra tidligere publikasjoner 
basert på andre metoder. Spørsmålet blir 
da hvor gode (riktige) er de fine digitale 
temakarta knyttet til lavvegetasjon og 
lavbiomasse? Kastdalen (2011) drøfter 
ulike utfordringer ved utarbeidelse av 
slike kart, noe som bør være et viktig 
forskningstema. Når forvaltningen opp 
gjennom åra har vurdert at vinterstammen 
på Hardangervidda bør ligge på 10 000 
– 12 000 reinsdyr, har dette dels vært 
tuftet på et kvalitativt godt vinterbeite 
med en utbredelse på ca 800-900 km2 av 
et totalareal på 8000 – 8500 km2 (tabell 
1). Dersom noen mener at vinterbeitene 
har en større utbredelse, basert på bruk 
av ny teknologi, er det nærliggende at 
det vil åpne for en debatt om hvor stor 
vinterstammen kan være. I denne for-
bindelse kan det være greit å minne om 
at vi har erfaring for at en vinterstamme 
større enn 12 000 dyr har medført re-
duserte bestandsparametere som fød-
selsvekter, kalvedødelighet, tilvekst og 
slaktevekter. 

Betydningen av Lufsjåtangen og
Dagalitangen som vinterbeite
I en senere rapport (Jordhøy og Strand 
2009) oppgis det flere ulike tall som angir 
viddas totale areal og andelen vinter-
beite. På side 11 er det en tabell som 
henviser til Gaare (1989) som oppgir 
Hardangerviddas totale areal til 8500 
km2 og totalt beiteareal til 5529 km2 og 
hvor vinterbeite utgjør 15 %, dvs 1275 
km2 av tolalt areal (tabell 1). I samme
rapport på side 13 viser en tabell prosent-
vis fordeling av kartlagte lavrabber på 
Hardangervidda fra nyere undersøkelser, 
hvor viddas totalareal er 8255 km2 og 
rabbenes areal utgjør 2160 km2  Av det-
te rabbearealet oppgis det at 28 % (604 
km2) av lavrabbene har et lavvolum på 
mer enn 9 dl/m2.  Utover dette angir 
ikke rapporten hva som kan regnes som 
vinterbeite.

Rapporten har en interessant drøfting 
av hva bortfall av Lufsjåtangen og
Dagalitangen vil bety for vinterbeite for 
reinen. Det henvises til Skogland (1993) 
som beregnet at vinterbeitene på Iming-
fjell og Dagalifjell utgjorde 120 km2. Av 
et samlet vinterbeite på Hardangervidda 
på 780 km2 utgjør dette 15 % (tabell 1). 

Når rapporten skal belyse beitepo-
tensialet på de aktuelle tangene, tas det 
utgangspunkt i beregnet utbredelse av 
lavholdige rabber på ulike deler av Har-
dangervidda. Beregningene viser at de 
to tangene Dagali og Lufsjåtangen har 
et rabbeareal på ca 100 km2, noe som 

Strand m.fl (2004) oppgir at måling 
av lavdekning og lavhøyde er gjort på 
tilsammen 1555 rabber på Hardanger-
vidda i tre ulike prosjekter (Tveitnes 
1951-59, Gaare 1971-2002 og Strand 
m.fl 1999-2003.)  I tabell 3, side 24, gis 
en oversikt over de 783 takserte
rabbene som inngår i beiteundersø-
kelsene på Hardangervidda.  Rabbene 
dekker 10 forskjellige delområder som 
i hovedsak dekker sentrale og nordlige 
deler av vidda. Det er betydelige
regionale forskjeller både i lavdekning, 
lavhøyde og hvordan lavdekningen har 
endret seg siden 1951. Gjennomsnitt-
lig lavhøyde var størst i materialet fra 
1950 tallet og lavest ved begynnelsen av 
1970-tallet. Etter 1970 har det vært en 
markant økning i lavhøyden, men nivåene 
i perioden 1999 – 2003 er fortsatt lavere 
enn på 1950-tallet. Tilsvarende var dek-
ningsgraden på 1950-tallet gjennomgå-
ende høyere enn på 1970 tallet. Fra 1970 
fram til den siste perioden i 1999-2003 
har det vært en økning i frekvensen av 
områder med stor lavdekning (Strand 
m.fl 2004). I tillegg til de generelle end-
ringene i dekningsgrad og lavhøyde, 
viser rapporten betydelige områdevise 
forskjeller i hvordan lavbeitene har en-
dret seg i fra 1951 og fram til i dag. Må-
linger fra Halne-Ørteren og Geitesjøen 
i 1999-2003 indikerer for eksempel at 
lavhøyden og dekningsgraden var på 
samme nivå som, eller høyere, enn i 
1951-1959. Dette er motsatt av hva som 
ble funnet i mer sentrale områder som 
Hansbu, i Olavsdalen og ved Sandhaug, 
hvor både lavhøyde og dekningsgrad 
var betydelig høyere i 1950-1951 enn i 
1999-2003 (Strand m.fl 2004).

Strand m.fl (2006) beskriver hvordan 
etablering av arealkart vha fjernmå-
lingsteknikker kan brukes til å kartlegge 
vegetasjonssammensetning og estimere 
biomasse i villreinens beiter. Basert 
på LANDSAT 5 bilder deles Hardan-
gervidda opp i 8 «vegetasjonsklasser/
arealdekkeklasser» (snø, vann, rabber, 
lynghei, snøleier, myr, skog, og berg). 
Rabber utgjør her 26.5 % av Hardanger-
viddas totale areal som oppgis til 8136 
km2. På side 33 drøftes tallet (26.5 %). 
Her står det: "Gaare og Hansson fant at 
ca 14 % av Hardangervidda kunne klassi-
fiseres som lavbeiter og at ca 32 % av 
totalarealet var uproduktiv mark. Dette 
prosjektets (NINA-rapport 131) analyser 
gir et estimat av rabbesamfunnene som 
er vesentlig større enn dette (26.5 %)".  
Videre står det: "Avviket mellom Gaa-

Kvitkrull (Cladonia alpestris) dominerer 
ofte i de snøbeskytta rabbene, her sammen 
med røsslyng (Calluna vulgaris).
Foto: Arvid Odland
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utgjør utgjør ca 5 % (4,7 %) av det totale 
rabbearealet på 2160 km2. Det virker 
som  forfatterne bruker begrepene rabb 
og «lavhaldige» rabber om det samme jf 
side 12 i rapporten. 

Rapporten henviser videre til Gaare 
m. fl (2005) som har beregnet at vinter-
beitene på de to tangene utgjør ca 10 % 
av Hardangerviddas totale vinterbeite. 
Forskjellen forklares med at de har tatt 
med rabber som inneholder relativ lite 
lav. I tillegg har Gaare m.fl (2005) i 
sine beregninger tatt større høyde for at 
heisamfunnene også inneholder viktige 
lavressurser som kan benyttes av reinen.

Ett interessant poeng med denne 
rapporten er hvordan den prosentvise 
betydningen av de to tangene som
vinterbeite varierer avhengig av hvilke 
tall som legges til grunn for potensielt 
tilgjengelig vinterbeite. Dette må være 
en utfordring for forvaltningen når man 
f. eks. skal vurdere konsekvensene av 
vinterbrøyting ved Lufsjåtangen.

En ny rapport om ferdsel i villreinens 
leveområder (Strand m. fl 2010) oppgir 
Hardangerviddas totale areal til 8136 

km2 hvorav 15 % (1220  km2) er vinter-
beite. Hvis vi legger disse talla til grunn, 
så utgjør de to tangene 8,2 % av
Hardangerviddas vinterbeite. Her er det 
fritt valg på øverste hylle: 100 – 120 
km2, utgjør fra 5, 8.2, 10 eller 15 % av 
tilgjengelig vinterbeite, avhengig av 
hvilket areal for tilgjengelig vinterbeite 
det regnes prosent av!

Oppsummering
Vår gjennomgang av ulike publikasjoner 
viser at angivelsen av Hardangerviddas 
totale areal og beregnet areal vinterbeite 
varierer til dels mye slik som vist i
tabell 1, noe som ikke kan være lett for 
forvaltningen eller andre aktører å for-
holde seg til.   

De sikreste talla vi har om lavbio-
masse og lavproduksjon på Hardanger-
vidda, stammer fra undersøkelsene til 
Kjelvik og Wielgolaski . Vi registrerer 
at i flere publikasjoner opereres det med 
tall fra Hardangervidda som er betydelig 
høyere enn talla til Kjelvik og Wiel-
golaski jf tabell 2. Flere av talla synes 
også høye sammenliknet med to finske 

undersøkelser. Men forholdene vil selv-
sagt variere over tid, f. eks avhengig av 
klima og villreinbestand. Dette under-
streker behovet for kontinuerlig og
systematisk beiteovervåking. 

Hvor gode digitale kart som angir 
lavutbredelse og lavvolum er, får vi 
svar på etter hvert som disse etterprøves 
med feltanalyser. Vi har vanskelig for 
å forstå at tilgjengelig vinterbeite på 
Hardangervidda skal ha økt slik som 
senere publikasjoner basert på satellitt-
bilder kan antyde (reds. utheving). Den 
alternative forklaringen at satellittbilder 
kan gi et annet resultat enn direkte felt- 
analyser, synes mer sannsynlig. Vi fore-
slår derfor at omfattende feltanalyser 
bør utføres for å vurdere påliteligheten 
av slike kart. 

Vi tror også at det er en fordel om 
fagfolk kan bli mer samstemte om 
hva som ligger i begrepene vinterbeite 
og tilgjengelig vinterbeite. Siden til-
gjengelig vinterbeite vil variere fra år 
til år, foreslår vi at begrepet potensielt 
tilgjengelig vinterbeite kan nyttes. Med 
begrepet menes her de øverste sonene 

Kilde Hardangerviddas tot. 

areal i km2

Estimert areal 

med vinterbeite 

i km2

Areal vinterbeite i prosent (%) Begreper brukt om vinterbeitene Metode

Tveitnes 1980 9000 1680 18,7 Gulskinn risheier, reinlav risheier Dekningsgrad og beitegrad i 

vegetasjonsruter

Hesjedal 1975 8300 838 10,1 Chionofobe oligotrofe heier Flyfoto, vegetasjonskartlegging

Gaare og Skogland 1980 431 5,5 Lavhei Flyfoto og egne studier

Skogland 1993 8000 780 9,8 Greepplyngheier

Gaare m.fl. 2005 7723 unnt.Jøkulomr. 750-950 12,6 (18 i tabell) Grepplyngheier og rabbesivheier Helikopter, foto, vegetasjonstyper

Strand m.fl. 2006 8136 2160 26,5 Vindeksponerte rabber og lerabber Satelittbilder Landsat 5

Jordhøy og Strand 2009 8255 2180 26 Lavholdige lerabber Landssat 5

Gaare 1989 i Jordhøy og 

Strand 2009

8500 1275 15 Vinterbeite

Strand m.fl. 2010 8136 1220 15 Vinterbeite

Tabell 1: Oversikt over ulike publikasjoner og hvilke tall som er brukt om Hardangerviddas totale areal og andel tilgjengelig vinterbeite-
areal angitt i km2. De to borteste kolonnene til høyre viser begreper brukt om vinterbeite og metoder som er anvendt for å beregne vinter-
beitenes utbredelse

Kilde Lavbiomasse i g/m2 i tørrvekt Årlig lavprod. i g/m2 i 

tørrvekt

Vegetasjonstype/undersøkt område Metode

NOU 1974 mindre enn 47 Lavheier

Wielgolaski 1975 200-400 (sentralvidda) Ca. 100 Chionofobe, oligotrofe heier høsting og veiing av plantebiomasse

Kjelvik 1978 380 88 Lavhei høsting og veiing av plantebiomasse, modellering

Gaare m.fl. 2005 < 200 (slitt lavmatte)200-900 

(middels slitt lavmatte)>900 uslitt

Grepplynghei, rabbesivhei helikopter, foto, vegetasjonstyper

Punsvik og Jaren 2006 600 66 basert på modellen til Gaare og Skogland 1980

Kumpala m.fl. 2000 260-280 (maks 700) 17,5 Boreal barskog ARC/INFO, kombinert med lavvolum, 70 dm�/m2 

tilsvarer en lavhøyde på 8 cm.

Helle m.fl. 1990 5,4 - 38,0 Boreal barskog, sub-alpin og alpin sone

Tabell 2: Oversikt over lavbiomasse i gram pr m2 og årlig produksjon av lav pr m2 i ulik vegetasjonstyper, basert på ulike kilder. Hvordan 
talla er fremkommet er angitt i kolonnen til høyre.
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på vindeksponerte steder hvor lavene 
har sin største biomasse og dekning. I et 
normalår vil områdene ha en maksimal 
snøtykkelse som er mindre enn 50 cm 
i månedsskiftet mars-april (Dahl 1957, 
Odland og Munkejord 2008). Når dette 
arealet oppgis i prosent, bør det oppgis 
hvilke tall det regnes av (totalareal eller 
samlet beiteareal). Med klare definisjoner 
av begrepet vinterbeite og «stabile» tall 
som angir potensielt tilgjengelig vinter-
beite, blir det lettere for alle berørte 
parter å følge med. 

Den regionale planprosessen som nå 
er igang, vil forhåpentligvis avklare hva 
som skal regnes som totalt villreinareal 
på Hardangervidda.

Som vi ser av tabell 1 er det spesielt 
areal med vinterbeite som varierer mye 
mellom ulike publikasjoner.

Tabell 1 og 2 illustrerer også behovet 
for metodisk etterprøvbar og systematisk 
overvåking av vinterbeitene på Hardan-
gervidda over tid, noe vi ikke har i dag. 
Både lavdekning, lavhøyde, lavbio-
masse og lavvolum bør overvåkes på et 
representativt utvalg av lokaliteter, både 
pga varierende villreinbestand og sann-
synlige klimaendringer.

Litteratur:
Dahl, E. 1957. Rondane. Mountain vegetation in South Norway and its relation to the environment. Skrifter utgitt av Det norske Videnskaps-Akaddemi i 
Oslo, Mat.-naturv. Klasse 1956, 3: 1 - 374
Gaare, E., Tømmervik, H. og Hoem, S., 2005. Reinens beiter på Hardangervidda, utviklingen fra 1988 til 2004. NINA Rapport 53
Gaare, E. and Skogland, T., 1980. Lichen-reindeer interaction studied in a simple case model. In: Reimers, E., Gaare, E., and Skjenneberg, S., eds. Procee-
dings of 2nd International Reindeer/Caribou Symposium, Røros, Norway, 1979. Trondheim: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. 
Halvorsen, R., 2010. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument, artikkel 15., 1 versjon 0.1, Artsdatabanken
Helle, T., Kilpela, S. and Aikio, P., 1990. Lichen ranges, animal densities and production in Finnish reindeer management. Rangifer, Special Issue No. 3.
Hesjedal, O., 1975. Vegetation mapping at Hardangervidda. In: Wielgolaski, F. E., ed: Fennoscandian tundra ecosystems. Part 1: Plants and microorganisms. 
Ecol. Stud. 16. Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York
Jordhøy, P. og Strand, O., 2009. Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til villreintrekk og menneskeleg are-
albruk. NINA Rapport 412
Kastdalen, L. 2011., Lavkart Setesdal/Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Metodeutvikling og validering av kart. DN – utredning 7 
Kjelvik, S., 1978. Plantenes produksjon på Hardangervidda, Blyttia 36: 87 – 90
Kumpula, J., Colpaert, A. and Nieminen.,  2000. Condition, Potential Recovery Rate, and Productivity of Lichen (Cladonia spp.) Ranges in the Finnish 
Reindeer Management Area. Artic vol. 53, No. 2.
Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1974. Hardangervidda
Odland, A. og Munkejord, H.K. 2008. The importance of data of snowmelt for the seperation of different oligotrophic and mesotrophic mountain vegetation 
types in Southern Norway. Phytocoenologia, 38: 3 – 21, Berlin – Stuttgart
Punsvik, T. og Jaren, V., 2006. Målrettet villreinforvaltning, skjøtsel av bestander og bevaring av leveområder. Tun Forlag
Skogland, T., 1993. Villreinens bruk av Hardangervidda. NINA Oppdragsmelding 245
Strand, O., Gaare, E., Solberg, E. og Wilman, B., 2004. Faggrunnlaget for forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda. NINA Minirapport 46
Strand, O., Bevanger, K. og Falldorf, T., 2006. Reinens bruk av Hardangervidda. Sluttrapport fra Rv7 – prosjektet. NINA Rapport 131
Strand, O., Gundersen, V., Panzacchi, M., Andersen, O., Falldorf, T., Andersen, R., Van Morter, B., Jordhøy, P. og Fangel, K., 2010. Ferdsel i villrei-
nens leveområder. NINA Rapport 551
Tveitnes, A., 1980. Lavgransking på Hardangervidda, 1951 – 1979. Forskning og forsøk i landbruket. Supplementhete nr 5., Kontoret for informasjon og 
rettleiing i landbruk, Ås
Wielgolaski, F. E., 1975.Functioning of Fennoscandian Tundra Ecosystems. In: Wielgolaski ed. Fennoscandian Tundra Ecosystems. Part 1: Plants and mi-
croorganisms. Ecol. Stud. 16. Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York 

”Vi tror også at det er en fordel om fagfolk kan bli mer samstemte om hva som ligger i 
begrepene vinterbeite og tilgjengelig vinterbeite”. Bildet: I denne hopen fotografert på 
Hardangervidda vinteren 2011 av Randi Halland, var det 611 dyr.
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Hardangerviddatunnelen
Kan få stor betydning for villreinen:

Av Per Aksel Knudsen,
leder i Hol viltnemnd

Aksjonsgruppa for ”Hardanger-
vidda Tunnelen”  arbeider med et 
tunnelalternativ fra Haugastøl til 
Sysenvatn,  noe som vil kunne få 
stor betydning for villreines bruk 
av Hardangervidda som et helhetlig 
villreinområde.
Tunnelalternativet som ikke vil over-
stige 1000 moh, mot dagens 1250 moh,  
vil korte inn vegstrekningen med 11 km 
(30 km inklusive 15 km tunnel, mot da-
gens 41 km) og føre til sikker regularitet 
gjennom hele året. Se www.hardanger-
viddatunnelen.no. 

Det er allerede forsket på effekten av  
dagens trasé med vinterbrøyting gjen-
nom flere år hvor den teknologiske ut-
viklingen har gjort det mulig å studere 
eventuell barrierevirkning gjennom 
GPS målinger der en kan følge dyre-
flokker gjennom året  sammenlignet 
med  satellitt bilder av vegetasjonsdekket,  
jfr.  NINA Rapport 131, Reinens bruk 
av Hardangervidda. Sluttrapport fra 
Rv 7-prosjektet av Olav Strand, Kjetil 
Bevanger & Tobias Falldorf.  Analyse-
resultatene av GPS målingene synes 
entydige når det gjelder påvisbar av-
visningseffekt av Rv. 7,  noe som også 
er målbart gjennom satellittbilder av 
reinens vinterbeiter innen en avstand på  
0-8 km fra vegen. 

Forsker Terje Skogland  som hadde 
bred erfaring  og  anledning til å følge 
villreinbestanden på Hardangervidda 
både under overpopulasjon og med et 
minimum av dyr, uttrykte i sin tid at  
vinterbrøyting av Rv. 7 over Hardanger-
vidda var det alvorligste inngrepet som 
hadde skjedd  i  villreinens leveområde 
i moderne tid.   

Nå er det nødvendigvis  ikke vegen 
alene som utgjør den største barrieren, 
men må sees i sammenheng med øvrige 
aktiviteter, både langs vegen og ut ifra 
vegen. For å få et mer helhetlig bilde 
av effekten i forhold til villreines bruk, 
er det viktig å  kjenne dyras behov og 
trekkmønster til ulike årstider.

På  1980 tallet  ble det gjennomført 
flytaksering,  ledsaget av bakkeundersø-
kelser,  for å  få oversikt over beitegrunn-

laget i flere av villreinområdene våre, 
deriblant  Nordfjella og Hardangervidda.  
Målingene viste at hovedforekomsten 
av lavhei  på vidda ligger øst for en linje 
mellom Bergsmulen – Halne – Hein – 
Mår – Songa. Tiltagende jo lenger øst 
man kommer. Samtidig finnes det en del 
lavressurser på lavtliggende bremmer 
mot vestlandsfjordene, noe som kanskje 
er mer fremtredende for Nordfjella enn 
Hardangervidda.

Resultatet ser ut til å stemme godt 
overens med moderne satellittbilder. 
Lavartenes utbredelse har å gjøre med 
både klima,  topografi  og høyde over 
havet. I  vestlandsfjellene er det kort og 
godt for store snømengder til at laven 
får særlig utberedelse. Derimot er det 
her vi finner de beste sommerbeitene 
med tiltagende snøsmelting og prote-
inrike snøleiesamfunn sommeren igjen-
nom.  Reinsdyret,  som har tilpasset seg 
disse forholdene,  er vårt eneste hjorte-
vilt som lever av tilnærmet ren lavdiett 
om vinteren.  Dette er et nødvendig ved-
likeholdsfór i årets mørke måneder.

For å vokse trenger den proteinrik 
føde, noe som forklarer dyras øst-vestlige 
trekk gjennom året.  Kalvingsplassene 
velges gjerne i høgtliggende fjellom-
råder  med kort veg til groe, terreng vi  
finner i  typiske vestlandsfjell og noen 

steder østpå. For øvrig vil fremherskende 
vindretninger, spesielt sensommer og 
høst,  ha betydning for hvor en finner 
dyra.

I og med at reinen er et nomadisk 
flokkdyr,  kan det bli betydelig beite-
slitasje på lavmattene noe som fører til 
at flokkene etter hvert vil dele seg opp 
i mindre grupper og flytte til nye om-
råder. Vi får såkalt rullerende beitesøk. 
Er laven først nedbeitet, kan det gå  20-
30 år før den er på topp igjen. Når dyra 
beiter, bruker tilveksten å være på sitt 
største ved  halvparten av  oppnåelig 
biomasse. Når laven opp i 1000-1200 
g/m2  tørrvekt, vil forråtnelse i bunnen 
utligne tilveksten.  Som en forstår be-
tyr dette at en fjelltange med nedbeitet 
lavhei kan ligge brakk i flere tiår, men 
har ikke mindre verdi som reinsbeite av 
den grunn. 

Bestandsmålet blir for en stor del 
knyttet opp i mot tilgjengelige lavbeiter. 
Dersom disse reduseres p.g.a. konkurre-
rende virksomhet,   kanskje irreversible 
inngrep med begrunnelse av at det ikke 
har vært rein der på mange år,  må  vill-
reinbestanden reduseres.

Siden overpopulasjonen på slutten 
av sytti-/beg. åtti tallet med påfølgenede 
reduksjonsavskyting, har viddareinen  
for en stor del oppholdt seg på den syd-

”Den samla vurderinga av dei ulike konsepta er at Hardangerviddatunnelen (konsept 8) 
kjem best ut i høve til dei krav som er definert. Hovudutfordringa vil vere knytt til
finansiering ettersom denne løysinga ikkje kan byggast ut stegvis”. Dette skriver
Norconsult i sin vurdering av alternative konsept for strekninga Storlia - Haugastøl på 
riksveg 7. Kart: Norconsult
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måte ikke bare et flott landskaps-
element,  men botnene rundt bremassivet 
utgjør noe av det beste sommerhabitatet 
man kan tenke seg,  spesielt for bukk.  
For en del år siden var ”Jøkulbukken’s”  
trekkveger  viden kjent blant jegerne. I 
dag er det knapt noen som reflekterer over 
det da området nord for Rv. 7,  med unntak 
av nordfjelladyr som trekker fram og til-
bake over Finsetunnelen,  nærmest har 
vært tomt for dyr.

Denne delen av Hardangervidda er 
ikke bare viktig som sommerhabitat, 
men den østlige delen har også lav-
ressurser som kan være svært viktig 
både som buffer i perioder med store 
snømengder på sørvidda og ikke minst 
for å sikre genetisk utveksling med  
nordfjelladyr.

Under overpopulasjonen trakk an-
slagsvis 10.000 dyr over Bergensbanen 
til Nordfjella som i en periode hadde 
landets tetteste villreinbestand, beregnet 
til 15.000 vinterdyr på i underkant av 
3000 km2  Samtidig var det over 200 % 
snøakkumulering i forhold til normal-
verdien på sentralvidda, noe som tvang 
dyra helt ut i ytterkantene, deriblant 
over små passasjer på Bergensbanen for 
å finne beite på bremmene under
Hallingskarvet. Etter at Finsetunne-
len kom, har dyra gjenopptatt gamle 
trekkveger og  bruker i dag begge sider 
av jernbanen.

Da bestandstallet begynte å falle un-
der reduksjonsavskytningen,  advarte 
Skogland mot å ta ut for mange av dyra 
på nordsiden av  Rv. 7 da tradisjons-
bærerne som brukte Jøkulområdet,  lett 
kunne bli utskutt.  Dessverre var det vel 
nettopp dette som hendte før man stoppet 
jakten.

Det er ingen tvil om at vinterstenging 
av Rv. 7 isolert sett vil ha positiv virk-
ning for villreinens bruk av Hardanger-
vidda.  Et annet spørsmål er om dagens 
vinteraktiviteter som er knyttet opp mot 
vegen, vil fortsette i de samme omfang 

som før. Dersom Hardangerviddatunnelen 
blir en realitet, vil det under alle omsten-
digheter bli økt behov for skutertransport 
til hytter og  turist-etablissementer som 
i dag har tilkomst i fra vegen.  

Ut ifra villreinens behov, burde
sommervegen ideelt sett  få naturlig av-
smelting og stenges med bom der kun 
bruksberettigede har nøkkel, noe som er 
nokså utopisk. Antagelig vil utviklingen 
gå som da Lærdalstunnelen  kom  hvor  
Fv. 243 ble omdøpt til  Snøvegen, brøy-
tet opp om våren som tidligere, diverse 
utkikkspunkter etablert og markedsført 
som nasjonal turistveg for å gi  flest 
mulig turister anledning til å oppleve 
fjellet.  Utviklingen som har foregått i 
samarbeid med villreininteressene, er 
til å leve med, men man kan strengt tatt 
ikke si at Lærdalstunnelen har bedret 
forholdene for villrein.  I motsetning til 
Rv. 7  har  imidlertid Fv. 243 alltid vært 
vinterstengt. 

Som det går fram av ovenstående be-
står området nord for Rv. 7  av kvalite-
ter som villreinen har behov for til alle 
årstider og for den vestlige delen,  spe-
sielt i sommerhalvåret.  For å følge opp 
Miljøverndepartementets beslutning om 
etablering av  Hardangervidda og Nord-
fjella som nasjonale villrein-
områder med hver sin regionale plan, 
er det avgjørende at  villreinens behov 
legges grunn slik at konkurrerende in-
teresser kan tilpasses  dyras behov i tid 
og rom.  

Dersom aksjonsgruppa lykkes i sitt 
arbeid med  Hardangerviddatunnelen, 
vil villreinen uten tvil kunne gjenvinne 
tapte trekkveger og beiteområder.  Det 
kommer imidlertid fortsatt til å gjenstå 
noen utfordringer  vedr. Rv. 7 som
nasjonal turistveg. 

   

lige delen av Hardangervidda. I  ettertid 
har bestanden vært holdt nede på rundt 
1/3  av hva den var tidligere, noe som 
kan være medvirkende til at dyra ikke 
har hatt behov for å trekke nordover i 
samme grad som før.  Samtidig er det et 
faktum at det er betydelig mindre  hytte-
konsentrasjoner,  turstier og skiløyper 
enn på nordvidda.  GPS- målingene 
viser imidlertid at reinen har hatt flere 
framstøt nordover, men  liker tydeligvis 
ikke å oppholde seg i områder nær
vegen og har lett for å vende sørover 
igjen.

I  Nordfjella er det fortatt en undersø-
kelse for å se på effekten av kraftlinjer, 
hyttefelt og skiløypenett;  Rein-prosjek-
tet, Norges forskningsråd 2002. Un-
dersøkelsen viser at mengden av lav er 
15-30 ganger høyere innen en avstand 
av  2,5 km fra kraftledninger og 5 km 
fra hyttefelt eller kombinert utbygging, 
sammenlignet med tilsvarende inn-
grepsfrie områder der lavmengden kun 
var på rundt  på  50g/m2 tørrvekt. Selv 
om undersøkelsen kun har foregått over 
få  år, viser den at  inngrep som kraft-
linjer og hyttefelt  har negativ effekt for 
villrein.

I områder med skiløyper som eneste 
inngrep (469 km2) var tettheten av rein 
98 % lavere  med  > 0,5 km skiløype per 
km2, sammenlignet med områder uten 
inngrep (0,04 rein/km2 mot 1,6/km2).  
Det kan være interessant å sammenlig-
ne disse dataene med resultatet av  Rv. 
7-prosjektet da det nødvendigvis ikke er 
vegen alene som skaper unnvikelseseffekt.

Små barrierer som autovern kan lede 
rein i bestemte retninger, noe allerede 
våre steinalderforfedre visste da de anla 
sine dyregraver med  ledegjerder.  Større 
brøytekanter vil ha tilsvarende effekt.

Da  Rv. 27 over Venabygdsfjellet 
skulle utbedres og vinteråpnes i forbin-
delse med OL -94,  ble  det gjort en del 
tiltak av hensyn til villrein, bl.a. ble veg-
legemet  hevet enkelte steder i håp om 
at snøen skulle blåse av.  Brøytekanter 
ble  skrånet  slik at rein skal kunne pas-
sere, og det ble innført stoppforbud i 
enkelte soner. Det siste har vært vanskelig 
å kontrollere.

De første årene var det svært lite 
reinstrekk over vegen. I senere år har 
reinstrekkene tiltatt, noe som kan skyldes 
sammenfall av flere årsaker.

For at villreinen skal kunne nytte 
Hardangervidda som helhetlig leveom-
råde, er det viktig at den har tilgang på 
alle habitater. Hardangerjøkulen er i så 

Fresing av kanter på Rv 7 nær Haugastøl. 
Foto: Arne Nyaas
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Mer samjakt på Vidda
Tekst og foto: Arne Nyaas

Av kvoten på 5000 dyr på Hardan-
gervidda i fjor høst ble 1388 felt. 
Det ga en fellingsprosent på 28. 
I høst høynes kvoten til 6000 dyr, 
og Villreinutvalet forventer en fel-
lingsprosent på mellom 30 og 40. 
Forutsetningen for å oppnå dette 
er gode ordninger jaktrettshaverne 
imellom. Fjellstyrene i Hordaland 
og Buskerud har en jobb å gjøre før 
jaktstarten i år.
Dårlig jakt i Hordaland og delvis i Bus-
kerud er hovedforklaringen på det svake 
jaktresultatet i fjor. I tillegg ble mange 
kort fra privatområdene i Hordaland 
ikke brukt som følge av manglende av-
taler med fjellstyrene.

- I Buskerud og Hordaland har fjell-
styrene en nøkkelrolle med tanke på å 
få til gode ordninger. De fleksible og si-
tuasjonstilpassede overføringsmulighe-
tene som har vært praktisert på private 
vald i Telemark, bør også videreføres 
og videreutvikles. Hvilke ordninger 
som blir gjeldende i 2012 vites imidler-
tid ikke pr. i dag. Fra Hordaland er det 
imidlertid gitt signaler om at det trolig 
blir samjakt-/overføringsavtaler mellom 
statsallmenningene og de private områ-
dene. Hvordan dette blir i Buskerud vi-
tes ikke i dag, påpeker Hardangervidda 

Villreinutval i sin anbefaling om 6000 
dyr i kvote. Adressat er Villreinnemnda 
for Hardangerviddaområdet, og brevet 
til nemnda ble postlagt den 30. mars i 
år. Med andre ord etter at fjorårets jakt 
hadde vært tema både på høstmøtet i 
Kinsarvik i begynnelsen av desember i 
fjor, samt på vårmøtet på Geilo i mars. 
I sin anbefaling overfor nemnda forven-

ter Villreinutvalet at samjaktavtalene 
går i orden, og at jakta i høst gir mellom 
1800 og 2100 fellinger.

- Dette vil ut fra en forventet kalvetil-

Ragnar Ystanes (med ryggen til, og davæ-
rende leder i Hardangervidda villreinutval) 
ønsket velkommen til høstmøtet i Kinsarvik. 
Ny utvalsleder nå er Magne Torvetjønn.

To av superveteranene i forvaltningsarbeidet på Hardangervidda hadde mye å prate om på 
høstmøtet i Kinsarvik.  Magnus Solbakken (Røldal) til venstre og Jon Dale (Ullensvang).
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Viktige personer i forvaltningsarbeidet 
på Hardangervidda. Fra venstre: Olav H. 
Opedal (nemndsleder), Lars Kr. Eidnes 
(Eidfjord fjellstyre), Steinar Langesæter 
(Ullensvang fjellstyre) og Magnus Solbakken 
(Røldal fjellstyre).

Sven Erik Lund, sekretær i Villreinutvalet, 
styrer det meste på Hardangervidda med 
stø hånd. Alltid grundig i sine forberedelser 
før han møter jaktrettshaverne, som her i 
Kinsarvik før jul i fjor.

utvalet legger til grunn for planarbeidet, 
ble presentert for jaktrettshaverne på 
høstmøtet i Kinsarvik, og forslaget blir 
sendt på høring i løpet av våren i år - 
med endelig vedtak i Villreinnemnda 
for Hardangerviddaområdet innen jakt-
start i høst.

- Jeg synes ikke at nemnda skal bry 
seg om kvotespørsmålet. Dette styrer 
villreinutvalet best. Nemndas oppgave 
er å se til at forvaltningen skjer innen 
vedtatte rammer, påpekte nemndsleder 
Olav H. Opedal på møtet i Kinsarvik.

Fjellstyrene jobber for ordninger
Steinar Langesæter, leder i Ullensvang 
fjellstyre, bekrefter overfor Villreinen at 
fjellstyret har tilbudt private vald i Odda 
og Ullensvang ordninger med tanke på 
jakta til høsten. Når dette skrives (i 
april) har privatområdene ennå ikke tatt 
den endelige beslutningen.

- Vi har i tillegg tatt initiativ overfor 
grunneiere i Odda, Ullensvang, Eidfjord 
og Røldal for om mulig å få utvidet natt-
jaktforbudet, slik at dyr på trekk vest-
over gis mulighet til å trekke inn i Hor-
daland. Ullensvang, Odda og Røldal har 
nå vedtatt å utvide nattjaktforbudet fra 
17.00 om ettermiddagen til 09.00 neste 
formiddag. I tillegg oppfordrer vi våre 
jegere om å holde seg i ro i nattjakt-

vekst gi en uendret eller svak reduksjon 
av bestandsstørrelsen, påpeker utvalet 
som samtidig opplyser at både Fonnafly 
og Fjellfly jobber med å få på plass gode 
transporttilbud før jaktstarten. Dette er 
villreinjegerne på Hardangervidda helt 
avhengige av.

Kvoteforslaget på 6000 dyr, fordelt 
på 15 % frie dyr, 55 % simle/ungdyr og 
30 % kalv, ble enst. godkjent av villrein-
nemnda den 16. april.

God stemning, god kontroll
Jaktrettshaverne på Hardangervidda har 
i dag god kontroll på villreinstammen. 
De turbulente årene med harde disku-
sjoner om bestands-størrelsen er histo-
rie, og stemningen på samlingsmøtene 
høst og vår er meget god. Grunnlaget 
ble lagt i 2003. Etter kvotedebatten det 
året utarbeidet en arbeidsgruppe med re-
presentanter fra DN, FM, nemnd og ut-
val et forslag til beslutningsprosesser og 
roller i villreinforvaltningen på Hardan-
gervidda. Dette notatet fikk tilslutning 
fra alle instanser og inneholdt et forslag 
til prosess for om mulig å utarbeide 
omforente bestandsmål og rammer for 
hvordan disse skulle nås. Med Hardan-
gervidda Villreinutval som ”motor” i 
arbeidet, ble plandokumentet vedtatt av 
partene - og denne planen ble revidert 
våren 2010. Hovedmålet er en vinter-
bestand på 11.000 dyr, som vil gi en 
tilvekst på 2.200 til 3.300 kalver årlig. 
Når vinterbestanden har passert 10.000 
dyr, skal tilnærmet hele tilveksten tas ut. 
En moderat bestandsvekst kan likevel til-
lates, men bestanden skal ikke overstige 
11.000 dyr den påfølgende vinteren. Når 
vinterbestanden har passert 10.000 dyr, 
skal andelen simler etter jakt ikke være 
større enn 40 prosent.

Planen skal revideres
Driftsplanen (bestandsplanen) er nå til 
ny revisjon. Føringene som Villrein-

perioden, slik at dyrene kan trekke inn i 
Hordaland uten å bli forstyrret av folk i 
terrenget, opplyser Langesæter, som hå-
per at initiativene som nå er tatt, på sikt 
vil resultere i enda bedre ordninger med 
tanke på jaktuttaket.

Aslak Myrvang, leder i Eidfjord 
fjellstyre, opplyser til Villreinen at det 
går mot utvidet nattjaktforbud også for 
jegere med kort utstedt av Eidfjord fjell-
styre, i høst med én ekstra time i ”hver 
ende”.

- Eidfjord fjellstyre har i tillegg tatt 
kontakt med Øvre Numedal fjellstyre, 
og vi har hatt ett fellesmøte. Vi ønsker 
en jaktfri ”korridor” mellom øst og vest, 
i Buskerud fra Skjerhøl og fram til fyl-
kesgrensa til Hordaland, på Skrovet, 
med forlenging gjennom Eidfjord Stats-
almenning fram til privatområda i vest.  
Som kompensasjon har vi tilbudt kort 
fra oss. Her venter vi på en avgjørelse, 
opplyser Myrvang, som håper at dette 
går i orden.

Følg med på villrein.no
Det skjer med andre ord spennende ting 
på Hardangervidda nå, jakt- og forvalt-
ningsmessig. Redaksjonen i Villreinen 
kommer til å følge med, og vedtak av 
betydning for jakta, kommer vi til å pre-
sentere på nettstedet www.villrein.no. 
Følg med!
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Svalbardreinen og klimaendringer
Av Åshild Ønvik Pedersen, 
Norsk Polarinstitutt

Svalbardreinen lever i ytterkanten 
av villreinens utbredelsesområde 
og den finnes bare på Svalbard. 
Den er naturlig tilpasset et skiftende 
arktisk klima og lever under ek-
streme værforhold. Klimamodeller 
forutsier at Svalbard i fremtiden vil 
bli både varmere og våtere. I denne 
artikkelen fokuserer jeg på hvor-
dan klimaendringene vil påvirke 
bestandene av svalbardrein.
Svalbardreinen lever i et høyarktisk na-
turmiljø tilnærmet fritt for predatorer og 
med meget begrenset jakt. Dette har gitt 
forskerne en unik mulighet til å studere 
mekanismene bak bestandsvariasjonene 
hos svalbardreinen. Generelt er det to 

faktorer som bestemmer variasjonen 
i antall dyr mellom år; tetthetsavhen-
gighet (f.eks. konkurranse om mat) og 
klimavariasjon. Tetthetsavhengighet 
er sammenhengen mellom antall dyr 
per arealenhet og livshistorieparametre 
som fødsels- og dødsrater og alder ved 
kjønnsmodning. Dersom vekstraten 
i år t er avhengig av antall rein i dette 
året eller det foregående året t-1 er be-
standsdynamikken tetthetsavhengig. På 
Svalbard er det observert direkte tett-
hetsavhengig dynamikk der høy tetthet 
i år t vil gi en lav vekstrate i bestanden 
i år t+1 ¹, mens i noen delbestander er 
denne sammenhengen svakere eller fra-
værende ²,³. Effekten av tetthet og klima 
opptrer oftest i en kombinasjon og der-
som ugunstige klimaforhold sammen-
faller med høye tettheter i bestanden 
vil dødeligheten bli større enn om de 
samme klimaforholdene inntraff under 
lave tettheter ¹.

Framtidas klima
Dyr og planter i de høyarktiske økosys-
temene utsettes for store klimaendringer 
på både kort og lang sikt 4. På Svalbard 
forventes det en temperaturøkning på ca. 
3 °C i sørvest og opp til 8 °C i nordøst 

fram til perioden 2071-2100, sammen-
liknet med 1961-1990. Økningen i tem-
peratur forventes større om vinteren enn 
om sommeren, og allerede siden 1970 
har det vært en klar tendens til økende 
temperaturer på Svalbard. Våren vil 
ankomme tidligere og vekstsesongens 
lengde vil øke. Likeledes forventes ned-
børen å øke med 10-40 % på Svalbard 
og den største økningen blir om vinteren. 
Det forventes flere dager med mye ned-
bør som kommer som store snøfall eller 
regn 5.

Klimaets fire påvirkningsveier
Reinsdyr responderer raskt på endringer 
i naturmiljøet og betraktes som nøk-
kelindikatorer for miljøforandringer i 
de subarktiske og arktiske tundraøko-
systemene 6. Klimaendringene vil på-
virke svalbardreinen på flere måter og 

Snø og is er viktige faktorer som bestemmer 
tilgang på beiteplanter om vinteren. Om 
vinteren anvender svalbardreinen avblåste 
områder der det er lett å finne de små 
arktiske beiteplantene. Foto over: Ronny 
Aanes, Norsk Polarinstitutt. Foto venstre: 
Nicolas Lecomte,  Norsk Polarinstitutt
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standene 2,3. Ising om vinteren kan også 
føre til forflyttninger av reinsdyr til om-
råder som er mindre påvirket av isingen 
(f.eks. høyereliggende områder) 10.

Planter og vekstsesong
Klimaoppvarmingen fører til tidligere 
vår og lengre vekstsesong. Disse end-
ringene har direkte effekt på plantesam-
funnene i form av økt plantevekst og 
endringer i plantesamfunnenes struktur 
og komposisjon 11,12. Slike endringer kan 
føre til bedre vekstbetingelser for sval-
bardreinen 13 og kan trolig bufre eller mot-
virke negative effekter av regnfulle vintre. 
På Grønland er det gjort omfattende 
studier av tidspunktet for reproduk-
sjon og fenologisk utvikling av viktige 
beiteplanter. Klimaoppvarmingen fører 
til tidligere utvikling av beiteplantene, 
mens tidspunktet for kalving endres lite 
og det oppstår dermed en ”mis-match” 
mellom beiteplanter av god kvalitet og 
kalvingstidspunkt. Reinsdyrenes evne 
til å tilpasse tidspunkt for kalving til 
endringer i plantens utvikling vil bli en 
viktig faktor for å bestemme framtidens 
bestandsstørrelse i arktiske områder 14. 

Det pågår nå et stort internasjonalt 
forskningsprosjekt (REINCLIM; Nor-
ges Tekniske og Naturvitenskapelige 
Universitet; finansiert av Norges fors-

kningsråd) som samler den økologiske 
kompetansen på svalbardrein for å stu-
dere klimaeffekter gjennom året på både 
bestander og enkeltindivider av svalbar-
drein.

Økende gåsebestander
Svalbardreinen er den største plantespi-
seren på Svalbard og den deler matfatet 
på tundraen med andre plantespisende 
arter; svalbardrypa som opptrer i lave 
tettheter 15 og de trekkende gåseartene, 
hvitkinngås og kortnebbgås, som opp-
trer i store, økende bestander forårsaket 
av klimaoppvarmingen 16. Kortnebbgås 
spiser mange av de samme planteartene 
som svalbardreinen 17,18. Kortnebbgåsa 
fjerner planter med rot og mose og på-
virker direkte vegetasjons sammen-
setning og struktur 19, og slike forhold 
kan føre til økt konkurranse om næ-
ringsressursene. Interaksjonen mellom 
plantespiserne i tundraøkosystemet på 
Svalbard er ikke tidligere studert, men 

varierer med årstid. I Framsenterets ar-
beid med å etablere et Klimaøkologisk 
observasjonssystem for arktisk tundra 
(KOAT) på Svalbard er det satt fokus på 
fire mulige påvirkningsveier fra klima-
endringene på svalbardreinen. 

Snø og is
Snø og is er barrierer for plantespisende 
dyr og påvirker mattilgangen gjennom 
vinteren 7. Næringsplantenes kvalitet 
og kvantitet er på sitt laveste vinters-
tid, og hardpakket snø og isdannelse på 
bakken kan i perioder forhindre tilgangen 
på mat for svalbardreinen 8. Slike for-
hold kan ha stor direkte påvirkning på 
populasjonsdynamikken og føre til økt 
dødelighet og redusert bestandsvekst 
2,3,9. Store snømengde og ising på bakken 
vil føre til alvorlige konsekvenser for 
svalbardreinen. Studier fra Ny-Ålesund 
på Svalbard har f. eks. vist at i vintre 
med mye snø var vekstraten lavere i 
bestanden enn i vintre med lite snø 9. 
Dette kan skyldes av kalver har en la-
vere overlevelse siden graving og søk 
etter mat er energikrevende og krever 
mer bevegelse. Hyppigere og mer lang-
varige mildværesperioder om vinteren 
vil føre til større sannsynlighet for dan-
nelse av bakkeis som låser beitene med 
påfølgende dødelighet og kollaps i be-

Klimaoppvarmingen fører til tidligere an-
komst av våren og lengre vekstsesong. Slike 
forhold kan gi bedre betingelser for 
svalbardreinen og motvirke negative 
effekter av ising om vinteren .
Foto: Tore Nordstad, Norsk Polarinstitutt
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pilotstudier er startet i regi av Framsen-
teret i Tromsø med Norsk Polarinstitutt 
som prosjektleder. 

Nye parasitter
I et varmere sommerklima vil det være 
større sjanse for etablering av terrestriske 
mollusker (snegler) som fungerer som 
viktige intermediære vertsdyr for para-
sitter eller for at bremser etableres på 
Svalbard. Svalbardreinens fruktbarhet 
påvirkes negativt av parasittbelastning. 
Studier har vist at parasittbelastning 
sammen med ising om vinteren gav en 
sterk negativ effekt på sannsynligheten 
for at ei simle hadde kalv påfølgende 
vår 20,21. 

Overvåking
Internasjonalt er villrein en prioritert 
art for overvåking av helsetilstanden til 
arktisk tundra fordi mange bestander er 
i nedgang som følge av menneskelig 
påvirkning 6. Svalbardreinen overvåkes 
fordi den er en nøkkelart i det terrestri-
ske økosystemet og fordi den regnes 
for å være følsom for klimaendringer. 
Bestandene overvåkes i dag i Advent-
dalen, Brøggerhalvøya (Ny-Ålesund) 
og Reindalen 1-3,22. Overvåkingsdatene 

inngår i Norsk Polarinstitutt sin Miljø-
overvåking for Svalbard og Jan Mayen 
(http://mosj.npolar.no/no/) og de lengste 
tidsseriene startet på slutten av 70-tallet. 
Overvåkingsseriene sammen med mange 
økologiske forskningsprosjekt gir opp-
hav til den kunnskapen og forståelsen vi 
har om bestandsdynamikken til svalbar-
dreinen. Lange biologiske tidsserie har 
vist seg å være avgjørende for å forstå 
hvordan klimavariasjonen påvirker sval-
bardreinen. Spørsmålsdrevet, adaptiv 

Regnvær om vinteren kan føre til at beite-
planter blir dekket av is og blir utilgjengelig 
i lange perioder for svalbardreinen. Låste 
beiter fører til økt dødelighet og redusert 
vekstrate. Bildet er fra 2010 da det var 
kraftig ising på tundraen på Svalbard 
Foto: Jack Kohler, Norsk Polarinstitutt

overvåking 23 med fokus på bestander 
og de viktigste driverne av bestands-
dynamikken blir viktig i fremtidens 
overvåking av svalbardrein.

Fakta om svalbardreinen

▶  Svalbardreinen (Rangifer tarandus platyrhyncus) er en stedegen, liten underart av rein (Rangifer tarandus). Dette gjør
    at norske myndigheter har et spesielt forvaltningsansvar for svalbardreinen.

▶  Svalbardreinen har hatt tilhold på Svalbard i flere tusen år og finnes i de fleste isfrie områder på øygruppen.

▶  Arten ble fredet i 1925 da bestandene var kraftig redusert etter langvarig høyt jaktuttak. Svalbardreinen er en viktig
    jaktbar art for Svalbards befolkning og det felles årlig omkring 200 individer. 

▶  Svalbardreinen har en variert diett og beiter på de fleste planter og bruker rabber, fjellsider og høyereliggende platåer om
    vinteren og frodige tundraområder om sommeren. 

▶  Store fettreserver bygges opp om sommeren og utnyttes når vegetasjonen er mindre tilgjengelig og med lav kvalitet om
    vinteren. Svalbardreinen har en utmerket evnen til å spare energi og lever et særdeles rolig liv.

▶  Svalbardreinen opptrer oftest i små grupper (3-5 individer) med unntak av brunsttida da bukkene kan ha store harem. 

▶  Simlene er drektige i sju måneder og føder kalven i starten av juni. Kalven dier i ca. 3 måneder og vokser raskt. Det er stor
    variasjon i reproduksjon og overlevelse mellom år.

▶  Forventet levetid for en svalbardrein er omtrent 10 år og de viktigste dødsårsakene er sult som følge av nedslitte tenner
    etter beiting på småvokste planter blant stein og grus.

Referanser: www.npolar.no/no/arter/svalbardrein.html; http://www.sysselmannen.no/ (Plan for forvaltning av svalbardrein)
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Moskus skremte rein

Av Kjetil Bevanger, Norsk institutt for 
naturforskning (NINA)

I 2005 skrev jeg en rapport om ”Inter-
aksjoner mellom moskus og villrein. En 
kunnskapsoversikt” hovedsakelig ba-
sert på en litteraturgjennomgang med 
fokus på bl.a. mulig sykdomsoverføring 
mellom moskus, rein og andre beitedyr. 
En av konklusjonene var at moskus kan 
smittes av en rekke flatmarker, rund-
marker og protozoer som er vanlige hos 
andre drøvtyggere, og at arten synes 
mer utsatt for å bli smittet med parasitter 
som er vanlige hos så vel tamme som 
ville drøvtyggere, enn omvendt. I Nor-
ge er munnskurv, en av de best kjente 
sykdommene som gjentatte ganger er 
påvist hos moskus, en vanlig sykdom 
hos småfe.

De fleste sammenlignende studiene 
som er foretatt i forhold til moskus og 
rein/caribou er gjort på andre underarter og 
under andre beitebetingelser og popula-
sjonsdynamiske forhold, sammenlignet 
med det en finner på Dovre. Endringer 
i habitatvalg og atferd ved høye be-
standstettheter er kjent fra flere studier. 
Gjennom morfologiske, fysiologiske 
og sosiale tilpasninger har rein/caribou 
større fleksibilitet i sine overlevel-
sesstrategier om vinteren enn moskus, 
hvilket også reflekteres i artenes utbre-
delsesmønster. På grunn av manglende 
grunnlagsdata konkluderte rapporten 
med at det er uklart hvordan moskus 
og rein på Dovre kan påvirke hverandre, 
og hvordan dette vil utvikle seg i frem-

tiden. Det ble også understreket at ”På 
bakgrunn av dagens kunnskap må en 
likevel kunne si at sannsynligheten for 
direkte næringskonkurranse ikke synes 
umiddelbar. Men på grunn av de tross 
alt begrensede arealene som moskus har 
til rådighet som vinterbeiter på Dovre kan 
det på ingen måte utelukkes at det lokalt 
vil finne sted økt overlapp og konkur-
ranse ved en fortsatt økning i moskus-
bestanden”.

En sterk og underlig reaksjon
Jeg fant ingen ting om atferdsmessige 
interaksjoner mellom moskus og rein/
caribou da rapporten ble skrevet, så 
desto mer overraskende var et par ob-
servasjoner under jakta i 2011.

De første dagene av jakta tilbrakte 
jeg og min svoger på Skredalægret i 
Snøhetta Øst. Det var anslagsvis 50 
moskus på Skredaflaten og tilgrensende 
områder. Rein var det også, men dyrene 
gikk stort sett samlet og det var vanskelig 
å komme på skuddhold. Det ble desto 
mer tid til å ligge og følge dyrene med 
kikkert. Søndag den 21. august stilte vi 
på et par hundre dyr fra søre Grøna bru 
og vestover Skredaflaten. Etter en times 
kvile midt på dagen begynte flokken å 
trekke nedover i retning Skredalæger-
bua, og vi øynet håp om å komme på 
skuddhold. Nesten nede ved Grøna var 
det et eller annet som gjorde at flokken 
stoppet og dyrene søkte tett sammen. Vi 
lå slik til at vi hadde full oversikt over 
dyrene og omgivelsene. Omkring 100 
m ovenfor reinflokken lå 9 moskus og 
hvilte, 4 kalver og 5 voksne dyr. Etter 

hvert begynte reinen å bevege seg oppover 
i retning moskusdyrene, som lå på ei lita 
flate øverst i en bakke, slik at reinen kom 
temmelig nært før de oppdaget dem. Da 
det skjedde kastet hele flokken seg rundt 
og sprang i stor fart vekk fra stedet vest-
over langs Grøna. Reaksjonen var minst 
like sterkt som om de hadde fått ferten 
av mennesker, hvilket de ikke hadde da 
vi var de eneste i området og lå meget 
godt plassert i forhold til vindretningen.

Vi var skjønt enige om at dette var 
en underlig reaksjon og ble liggende å 
følge flokken med kikkerten. Dyrene 
roet seg litt etter hvert og tok peiling på 
å krysse Grøna for å dra sørover. Det 
som da skjedde var nesten enda mer 
underlig. To velvoksne moskusokser 
som sto på sørsida av Grøna gikk over 
elva og rett mot reinsflokken som igjen 
tverrsnudde og sprang nordover i ret-
ning Kjelsungdalen.

Jeg har ingen forklaring på hvorfor 
dette skjedde, men ser gjerne at andre 
jegere som jakter på Dovre noterer 
eventuelle lignende rein/moskus inter-
aksjoner og gir et vink til undertegnede.

Dersom du er interessert i å lese rapporten 
"Interaksjoner mellom moskus og villrein. En 
kunnkapsoversikt", da går du inn på NINAs nett-
side: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/
rapport/2005/7.pdf

På Dovre er det moskusen som bestemmer. 
Foto: Arne Nyaas
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1: Morløs kalv som stoppet lenge nok til å bli fotografert (Forollhogna i august). 2: Hva foregår her da? (Forollhogna i august). 3: Med 
noen få snøfonner igjen i fjellet, ble rypejakta midlertidig stoppet. Men, du kan jakte med kamera også (Forollhogna i oktober). 4: Tre 
villreinområder adskilt med veg og jernbane (Dovre i november). 5: På tur til Kinsarvik (Hardangervidda i desember, høstmøte). 6: Tøffe 
jenter (Ragnhild og Litlestjerna) som frakter kjøttet til bygds (Forollhogna i august). Samtlige bilder: Arne Nyaas
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Hva skjer med rypekyllingene?
Tekst og foto: Arne Nyaas

I årene 1997, 1998, 1999 og 2000 jobbet 
professor Johan B. Steen fra Avdeling 
for generell fysiologi ved Universitetet 
i Oslo i Dalsbygda med følgende pro-
blemstilling: Hva er årsaken til at så 
mange rypekyllinger dør i løpet av som-
meren?

Bakgrunnen for prosjektet var – og 
er – denne, ifølge Steen:

”Lirypehønene legger cirka 10 egg 
hver. I de reirene som ikke plyndres 
(cirka 75 prosent i snitt over flere år), 
klekker alle eggene. I løpet av som-
meren blir mange av kyllingene borte, 
i noen år bare 10 prosent, i andre år opp 
til 90 prosent. De fleste dør i løpet av 
kyllingens første uker og våre under-
søkelser hittil tyder på at dødsårsaken er 
predasjon.”

For å få svar på spørsmålet utstyrte 
Steen og hans feltassistenter 30 til 40 ny-
klekte rypekyllinger hvert år med miniatyr-
radiosendere. Rypekyllingene ble merket 
like etter klekking. Lokaliseringen av 
kyllingene skjedde på to måter: Enten at 
forskerne fant reiret og fanget kyllingene 
like etter klekking, eller ved bruk av 
fuglehund. Metodene hadde sine svak-

Hvert fjerde rypereir plyndres av predatorer som ravn, kråke, røyskatt og mår. Bildet på 
toppen av siden viser en rypekylling med påmontert radiosender.

heter, og Johan B. Steen forsøkte derfor 
også metoden som Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) hadde utviklet 
i forbindelse med det landsomfattende 
lirypeprosjektet i årene 1996 til 2000. 
Metoden gikk ut på å lete opp rypene 

i mars-april ved hjelp av snøskuter og 
kraftig lys. Når rypene blir blendet av 
lys, setter de seg pent på bakken og kan 
fanges med hov.

Av syv høner som ble merket med ra-
diosendere i mars 2000, fant forskerne 
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Pengemangel satte en stopper for Johan B. Steens forskning i Åslia. Her tar professoren 
godt vare på et kull med rypekyllinger, og han gjør som rypemor - varmer kyllingene med 
”rugeflekken”.

igjen fem. En av de fem var predert. 
Merkingen ble med andre ord ingen 
suksess, og for kostbar for prosjektet som 
blant annet var finansiert med midler fra 
Trygve Gotaas Fond (Oslo JFF), Maxi-
um Norge A/S  (Famous Grouse) og Os 
kommune. Finansielle problemer var 
også årsaken til at Johan B. Steen av-
sluttet prosjektet etter 2000-sesongen.

I løpet av fireårsperioden fra 1997 
til 2000 merket prosjektet 153 rypekyl-
linger med miniatyr-radiosendere. 18 av 
kyllingene ble drept av predatorer: 4 ble 
tatt av rev, 4 av røyskatt, 2 av myrhauk 
og 1 av tårnfalk. De resterende 7 ble tatt 
av uidentifisert predator. 

”Noe overraskende – og nedslående 
– må vi konstatere at vår forskning dre-
per like mange rypekyllinger som rov-
viltet”, skriver Steen i rapporten etter 
2000-sesongen. 

”Av de 18 som er drept som følge 
av vår aktivitet, er 4 tråkket i hjel, 1 
hadde hengt vingemerket opp i en kvist 
og frosset i hjel, mens resten frøs i hjel 
fordi vi forstyrret høna for lenge mens 
vi merket kyllingene”.

I fireårsperioden konstaterte forskerne 
at 9 av 153 kyllinger døde på grunn av 
ulykke: 8 ble tråkket i hjel av sau, mens 
den niende kyllingen druknet.

Hovedproblemet for Steen & Co var 
at 40 av 153 radiosendere forsvant, og 
det ble antatt at en betydelig del skyldtes 
predasjon. For øvrig konstaterte pro-
sjektet i Åslia at kyllingproduksjonen 
på den delen av terrenget som heller 
ned mot bygda, var betydelig mindre 
enn på resten av terrenget. ”Vi tror dette 
skyldes at rev livnærer seg i bygda om 
vinteren, men drar til fjells om som-
meren”, konkluderer Steen som ved ett 
tilfelle fant igjen fem radiomerkede ry-
pekyllinger i et revhi på Oltangen, flere 
kilometer fra stedet hvor kylllingene ble 
predert av Mikkel Rev.

Tellingene er avgjørende
I Dalsbygda har det pågått registreringer 
av liryper hver vår og høst siden 1992. 
Produksjonstellingen i første halvdel av 
august er avgjørende for jaktopplegget 
om høsten. Siden starten for 20 år siden 
har Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie (DJJ) 
vært involvert i fem  rypeprosjekter. I 
DJJs 80-årsberetning er 12 sider viet
rypeforvaltningen i fjellbygda.

 Ønsker du å vite mer? Send  en epost til 
undertegnede: arnny@online.no Syv rypehøner ble merket med radiosendere i mars 2000. Her er det en stegg som har satt 

seg på bakken etter å ha blitt blendet av lyset.
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Det er skrive ikkje reint få spalte-
meter om tamreindrifta på Har-
dangervidda opp gjennom tidene, 
og mykje verdifull og interessant 
kunnskap har kome fram. Me veit 
at mange unge gutar frå bygdene 
rundt Hardangervidda blei gjeta-
rar, men kompetansen og dyra kom 
frå det sørsamiske området. Det er 
vel ikkje å ta for hardt i å seie at 
dette til dels har vore ein under-
kommunisert kunnskap. I denne 
artikkelen skal eg difor sjå nærare 
på kvar tamrein kom i frå og kven 
dei samiske gjetarane var. Eg har 
valt å konsentrere meg mest om    
perioden etter 1880.

Samiske kjelder peikar på at overgangen 
frå fangst til nomadisk reindrift kan ha 
skjedd på 1500-1600-talet.  Men samane 
hadde også før dette tam rein, køyrerein, 
lokkerein og rein til mjølking. Ser ein på 
dagens villrein på Hardangervidda, har 
forfattar Leif Ryvarden formulert seg 
slik: ”I dag har stammen et sammensatt 
genmateriale, ettersom det er innblandet 

gener fra andre reinsstammer på grunn 
av de tallrike forsøkene med tamreins-
drift”.  Denne store endringa i genma-
terialet frå tidlegare tider og fram til no, 
er stadfest av forskinga. Tamreindrifta 
me snakkar om startar truleg opp på 
1780-talet. Med unntak av nokre periodar 
med avbrot varer dette heilt opp mot vår 
tid, dvs 1956-57. 

I forhold til det samiske handlar Har-
dangerviddas tamreinhistorie om det 
sørsamiske området, som strekkjer seg 
frå Elgå ved Femunden i sør til Saltfjellet 

i nord. Så må ein òg ta med dei tilsvarande 
områda på svensk side. 

Kva kjønn dyra hadde er i liten grad 
fokusert på. Stundom høyrer me om 
simler, stundom om bukkar, men i dei 
fleste tilfelle er det berre snakk om dyr.

Eldste tida 1780-1805
Dei fyrste innkjøpte tamdyra til Har-
dangervidda kom til Hallingdal og etter 
dette til Eidfjord. Dyra kjøpte dei inn 
frå Rørosområdet, og det var herifrå 
dei fyrste gjetarane òg kom. Samekona 
Lussi og sonen Sakarias kom truleg ca 
1790 på oppdrag av Kristoffer Hjeltnes 

Tamreindrift og samisk på-
verknad på Hardangervidda

Av Kjell Bitustøyl Tre samiske gjetarar fotografert truleg i 
samband med skiljing av tamreinflokkar 
på Vivelid i 1903. Det er verdt å merke seg 
skiutstyret med dei karakteristiske samiske 
skistavane. Fotograf er Anders P. Wallevik 
(1874-1965) og biletet er utlånt frå 
Hardanger Folkemuseum.

At det var stor etterspørsel etter rein ser 
me bl.a. spor etter i Eidfjord: 1. mars 1924 
sette Hallstein Garden inn denne annon-
sen i den sørsamiske avisa Waren Sardne 
(”Fjellets tale”) på Røros. Det er Øvre 
Eidfjord Ren Co som vil kjøpe 400 rein.
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.  
Ny periode rundt Vidda 1840-1860
Tamreindrifta gjekk i bylgjer, og dei to 
fyrste periodane var prega av prøving 
og feiling og manglande kompetanse - 
og problem med rovdyr. I 1837 er det ny 
giv, mange dreg  på ny til ”Finnmarken” 
for å kjøpe rein; frå Eidfjord, Odda, Hal-
lingdal, Uvdal og Dagali og Møsstrond. 
Frå Sysendalen har me ein mogleg indika-
sjon på samisk påverka tamreindrift. Ein 
Anton Andersson frå Jämtland er gift 
med Brita Garden (1817-1862). Ho er 

barnebarn av nemnde Lars Garen, som 
var den fyrste som drog til Røros etter 
rein frå Eidfjord.  Anar me ein saman-
heng her? Frå Hallingdal heiter det (frå 
1840-åra): ”Dei hadde finnar med seg til 
å passe på dyra. På eit ord frå dei spratt 
flokken opp, som det var eitt dyr.”  I Te-
lemark høyrer me òg om at det blei gjort 
nye forsøk med tamreindrift, i 1846 skal 
det ha kome ein flokk på 160 dyr kjøpt 
i Haparanda (?).  Men me veit lite om 
kven som var gjetarar. Frå Seljestad 
heiter det: ”Segna seier at dei vart usamd 

frå Ulvik, ”..han måtte få tak i samer til 
gjetarar, så dei kunne læra opp andre. 
Å gjeta rein var ikkje det same som å 
gjeta sauer.”  Men samane drog attende 
til Røros via Hallingdal i 1804. Og med 
det gjekk det dårleg med tamreindrifta. 

Om desse samane var identiske med 
den familien som skal vera opphavet til 
namnet Finnebotn på nordsida av Hal-
lingskarvet, skal vera usagt. Men her 
heiter det i alle fall at:  ”Namnet går attende 
til ein finnehuslyd som for godt og vel 
250 år sidan kom dit for å gjete rein som 
Mikkel Solheim hadde henta til Hol.” 

Me høyrer at det blei kjøpt inn rein frå 
”Finnmark” i fleire område på denne tida, 
mellom anna Telemark. Det var ikkje berre 
dyra, men også sjølve ideen om tamrein-
drift som kom frå det samiske:”Hvad 
om man da i Øvre Thellemarken lagde 
sig levende Reensdyr til, som er meget 
let, og benyttede sig af dem ligesom 
Lapperne?”

Tre døme på kvar tamreindriftene fór. 
1. I 1888 henta Aslak Kramviken og Jon O. Hovden frå Rauland/Møsstrond til Nordvika 
ved Femund ca 200 dyr og dreiv dei tilbake til Møsstrond. Siste del av ruta er usikker.
2. I 1898 drog eit tamreinlag frå Filefjell og henta rein i Namdalen. Reiseruta er truleg den 
same som mange andre selskap brukte.
3. Johannes Grøthe frå Hemsedal var i 1930-åra med og henta rein frå Trollheimen og 
dreiv denne til Geilo, til eit tamreinlag i Hol kommune.
Kart: Norsk Villreinsenter Sør

”Finnmark”
Med ”Finnmark” eller ”Finnmarken” 
meiner ein i tamreinhistoria Røros-
området, dvs. nord, aust og sør for 
Røros. Kanskje kan ein snakke om 
at informantane i dei fleste tilfelle ser 
ut til å definere Rørosområdet til å 
omfatte Femunden i sør og nordover 
til ein møter eit anna geografisk stort 
og viktig område for tamreindrifta: 
Namdalen. 

Kor mange innkjøpt rein
og kor mange folk?
I fyrste perioden dreiar seg truleg om 
hundrevis, kanskje over tusen dyr. I 
andre perioden dreiar seg om over 
tusen og kanskje fleire tusen, medan 
det i siste perioden etter alt å dømme 
er snakk om langt større volum, kan-
skje over 20 000 dyr. At det til dømes 
beitte ca. 12 700 tamrein på Hardan-
gervidda i 1907 er ein indikator. Talet 
på samiske gjetarar med familiemed-
lemmer er også vanskeleg å slå fast, 
men nokon kjelder har nemnt at opp 
mot 1000 personar av samisk opphav 
innafor perioden 1880-1920 kan ha 
vore knytt opp til tamreindrifta på 
Hardangervidda og Setesdalsheiane. 
(ref: Kvammen 2006:99) Dette talet 
høyrest høgt ut, kanskje ligg talet 
nærare 500 enn 1000?
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Jon Andersen Arefjell 
Den fyrste av dei samiske reineigarane, 
som kom med eigen reinsflokk - om-
kring 1000 dyr, er Jon Andersen Arefjell 
(f.1830). Han skal ha kome til Hardan-
gervidda i 1882. Han kom opphavleg frå 
Hattfjelldal, der han i 1873 hadde brote 
opp frå beitemarkene til slekta og gjeve 
seg i veg sørover med reinsflokken. 
Med var òg kona Kristine Thomasdotter 
(f.1825). Jon Andersen kan ha møtt Lars 
Berunuten på Røros og fått høyre om 
dei store fjellviddene på Hardangervid-
da og  i Setesdal. At me finn denne fami-
lien med gjetarar og rein på Berunuten i 
1885, kan vera ein indikasjon på nettopp 
dette. Året etter drog dei over til Bykle 
og kjøpte etterkvart garden Jeiskeli.  

Med på ferda frå nord var òg enka 
Brita Nilsdatter (f.1844) med dei to dø-
trene Sigrid Anna (f.1867) og Kristine 
(f.1871), samt Anton Andersen (f. 1844) 
og Emma Kristine Nilsdotter (f 1850). 
På ulikt vis fekk alle desse gjetarane 
mykje å seie for den komande reindrifta 
på Hardangervidda. Me finn dei rundt 
omkring Vidda til ulike tider, i Veig-
dalen, i Tinn, i Hol - og i Setesdal.  Ei 
kjelde fortel at dei på veg sørover kryssa 
Gudbrandsdalen: ”En gammel Fin, John 
Andersen, havde i Nat med sine ca 700 
Stykker Ren, inkvarteret sig paa garden 

Furusæter i Ringebo. Han er paa Gjen-
nemreise fra Helgeland til Telemarkens 
Fjelde.”  

Den største reinsflokken
Ikkje lenge etter kom den største tam-
reinflokken som  truleg nokon gong har 
kryssa Hardangervidda. Det var Sør-
Noregs rikaste same, John Thomassen 
(f.1820) og kona hans Margrethe Nils-
datter (f.1834), som kom med heile 4000 
dyr frå Gauldalsvidda, der dei ikkje 
fekk lov til å halde til lenger. Dei hadde 
vandra langt. Dei flytta frå Västerbot-
ten til Vefsn i 1871, men drog seg gradvis 
sørover til Snåsa, til Tydal osv.  Dottera 
Margrethe (”Lisle-Margrethe”), som 
seinare kom til Uvdal, er født i 1877 i 
Holtålen. Dei var då på veg til Gaul-
dalsvidda og området Tverrfjelldalen 
og andre område i Tolga/Kvikne. Kva 
rute dei fylgde då dei måtte ut av om-
rådet, veit me ikkje, berre at den store 
reinshopen med gjetarar og tenestefolk 
nådde Setesdal i 1892. John Thomassen 
døydde stutt tid etter at han kom fram. 
Sonen Lars Emanuel Johnsen (f.1867) 
er ein av fleire etterkomarar som kom til 
å få mykje å seie for tamreindrifta både 
i Setesdal og på Hardangervidda. Kona 
hans, Sigrid Anna Johnsen, er òg av 
dei sterkaste profilane tamreindrifta på 
Hardangervidda har opplevd. Desse to 
hadde truleg med ein mindre flokk med 
eigne dyr då dei drog nordover frå Bykle 
og gjette for Halne reinsdyrsamlag i Hol 
ca 1900.  Men alt i 1894 hadde dei le-
vert ein flokk på ca 400 dyr frå Bykle 
som utgjorde grunnstamma i det nystarta 
Veig Reinskompani. 

Det har i det heile vore mykje sal og 
vidaresal av tamrein mellom dei ulike 
delane av Hardangervidda, men òg til 
nærliggjande  fjellområde i denne perioden.  
Mange tamreinlag kom og gjekk, og me 
fekk samanslåing og oppløysing.

Lars Berunuten – ein føregangsmann 
Lars Berunuten dreiv ikkje berre med 
eigen rein, han var òg handelsmann. 
Han var av dei fyrste som fekk med 
seg samiske gjetarar. Gjetarane Brita 
(f.1855) og Nils Thomas Nilsen (f.1854) 
frå Grong kom i 1884 truleg med 130 
rein saman med Lars Berunuten og Nils 
Maurset. Dyra har dei drive frå Namdalen 

med samen (mi uthev.) som dei hadde til 
gjetar. Han ville ha meir betaling, sidan 
flokken hadde vakse så mykje.”   At sa-
miske gjetarar ofte blir anonymiserte, er 
truleg eit bilet på korleis samtida oppfatta 
dette folkeslaget. I 1860 var så og seie 
all tamrein borte att. 

Etter 1880 – den viktigaste perioden
Fjellappeloven av 1883 handla om rein-
beitestrekningar og var ei viktig årsak til 
oppblomstring av tamreindrift for tredje 
gong: ”Mange samefamilier fra Midt-
Norge søkte da sydover mot Hardanger-
vidda og Setesdal, særlig Bykleheiene”.  
I ein artikkel frå 1913 heiter det: ”Daa 
kom nokre lappefamiliar sørover, heldt 
seg med dyri sine ei tid paa vestkanten 
av vidda, men flytte so til Setesdalen, 
der dei so var i ei aarrekkja. Dette gav 
kveiken.”  

Men den førre tamreinperioden var 
ikkje heilt gløymt. Fjellmannen Lars 
Berunuten (f.1825) kom i 1872 flyttande 
med familie og husdyr over Vidda til 
Berunuten frå Eidfjord, med i fylgjet var 
òg ein liten tamreinflokk. Lars Berunu-
ten blir på denne måten kanskje den aller 
fyrste som startar med tamrein i denne 
siste perioden på Hardangervidda.

  

Samiske gjetarar frå Tinn, truleg dreier 
dette seg om medlemmer av Jomafjell- og 
Zarissen-familiane. Foto er utlånt frå 
Sigmund Holte.
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frå 1888, tilhøyrande reineigar og fjell-
mann Aslak Kramviken frå Rauland. 
Me fylgjer drifta frå oppkjøpet i Norvika 
ved Femunden 21. februar til Skrautvål 
og Fagernes i Valdres 21. mars. Der 
stoppar dagbokskrivaren å notere. Med 
på turen var òg Jon O. Hovden frå Møs-
strond. Etter ca to månader er dei komne 
heim til Møsstrond. Den detaljerte rei-
seruta (sjå kart) er interessant i seg sjølv, 
men ein får òg innblikk i kor mykje strev 
det kunne vera å få med seg ein reins-
flokk på 200 dyr til framande fjell. 

Alt før dei kjem til Os, er det nokre 
dyr som stryk tilbake i retning start-
punktet. Det same skjer på neste etappe 
mot Tolga.  Ved Tynset tek dei over fjellet 
til Folldalen via Savallen og vidare over 
Atnasjøen og Ringebufjellet mot Vena-
bygd. Men her blir 50 rein skremt, og 
dei må tilbake med heile flokken att eit 
stykke. I det dei skal krysse Gudbrands-

dalen ved Sør-Fron, er flokken spreidd 
på tre flokkar, men omsider kjem dei 
seg vidare og vestover til Valdres. Siste 
dagen i dagboka er dei framleis i Val-
dres, der dei òg har hatt problem med 
å halde flokken samla. Men dei har fått 
tak ein kjentmann frå Hallingdal, Sivert 
Næs, som skal lose dei vidare. Slik endar 
dagboknotatet, 22. mars: ”Sne og mørkt 
veir. Jeg gjeter reinene”. Flokken dei 
kjem fram med dannar basis for det ny-
starta Rauland Renkompani. Fougner-
karane overtok reinen alt i 1891 med 
sine enorme fjellvidder, som dei hadde 
kjøpt opp. I 1899 er det Telemarken Ren-
hjordselskap som kjøper tamreinen og 
delvis overtek fjellområda etter Fougne-
rane.

Tinn Renhjordselskap
Fyrste tamreinperioden i Tinn er ikkje 
så godt kjent. Det me veit er at gjetarane 
Jakob (f. 1846) og Kristine Jomafjell 
(f. 1862) med born kom frå Namda-
len til Tinn med eigne rein, uvisst kor 
mange, tidleg på 1890-talet. Dei slo seg 
ned i Gausetbygda og har stor slekt etter 
seg. Men truleg har Jakob Jomafjell 
fyrst kome der åleine: ”Olav H. Bernaas 
gikk vinteren 1890 på ski fra Finnmark, 
hvor han hadde hentet rein. Samen Jakob 
Jomafjeld var med på denne turen.”  
Tinn Renhjordselskap blei truleg stifta 
i 1890, sentralt stod Ole Sundreson 
Bakke. I Tinnsoga les me at  ”Fougner 
og lensmann Bakke var fyrste ute med 
reinsdyr”, og at fyrste slakting gjekk 
føre seg alt i 1887. Det står òg at ”…

til Støren (eller Hamar), der dei tok dei 
over på tog til Christiania. Der blei dyra 
vist fram mot betaling, før turen gjekk 
heimover til Telemark og Haukeliseter.  
Brita og Nils blei gjetarar for Rauland 
Renskompani då desse starta opp i 1888 
og seinare for fleire ulike selskap. 

Lars Berunuten spela ei viktig rolle 
då opptakten til Opdal renkompani i 
Uvdal kom i 1890. Det var nær slekt-
skap og nær tilknytning mellom Lars 
Berunuten og Gunnar Garatun, ein av 
stiftarane av Opdal renkompani.  At dei 
heilt frå starten tilsette ein same, Nils O. 
Kant (f.1946) frå Røros som sjefsgjetar, 
kan ha vore etter råd frå nettopp Lars 
Berunuten, som kjende godt til gjetar-
kompetansen til samane. 

Dagbok frå 1888 – ei reiserute
Eit godt innblikk i ei reiserute for inn-
kjøpt tamrein får me gjennom ei dagbok 

Kjøp av tamrein til Hardangervidda. Nokre 
døme på kvar dyra kom frå:

1 Vest-Jotunheimen 1946-47
2  Bygdin 1927
3 Elgå 1905
4 Namdalen 1884
5 Traktene ved Trondheimsfjorden 1889
6 Hammerdal, nord for Østersund, 
   Jämtland
7 Grensetraktene nord for Røros 1889
8 Nordvika Femund  1888
9 Rørostraktene 1925
10 Herjedalen 1923 – vidare til Valdres/
Filefjell - vidare til Finnebotn reinsamlag 
1930 og til Dagali Skurdalen Reinkompani 
1933

Kart: Norsk Villreinsenter Sør
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seinare fór Ola Bakhus og T. O. Sten-
derud nordover og kjøpte ein heil flokk 
reinsdyr.”  I 1890 er det registrert 300 
reinsdyr i Tinn, i 1907 953 reinsdyr.  
Reinshopen var altså ei blanding av sa-
mane sine eigne dyr og innkjøpt rein frå 
samiske område.

Dei tidlegare nemnde gjetarane Anton 
Andersen og Emma K. Nilsdotter flytte 
frå Bykle til Tinn i 1904 og blei gjetarar 
der. I folketeljinga for 1900 finn me òg 
ein annan same i Tinn, Elias Larsson 
Engstad (f.1867) frå Røros (Stjørdal?), 
han bur på Velta i Tinn og er titulert 
”rensvogter”. Tinn Renhjordselskap 
måtte innstille drifta i 1913.  

Sogningar til Tinn 
Tinn opplevde ein ny epoke med tam-
rein då fleire brør Fuglesteg frå Sogn i 
1947 kom med 800 tamrein frå området 
mellom Årdal og Luster. Dei starta opp 
i områda kring Kalhovd og Mårvatn og 
fleire av gjetarane var etterkomarar av 
samane som hadde kome til Tinn tidlegare. 
Selskapet måtte avvikle i 1956 på grunn 
av store problem med villrein.

Opdal renkompani
Når det gjeld kvar dyra til Opdal ren-
kompani kom frå, veit me at dei fyrste 
blei kjøpt inn frå Knut Haukelisæter 
og Lars Berunuten. Som i Tinn hadde 
dei samiske gjetarane med seg eigne 
tamdyr, dette gjeld òg Nils Andersen 
(”Stubbe-Nils”) (f.1867) og kona Mar-
grethe Andersen (f.1877) som kom frå 
Bykle til Uvdal med eigen reinsflokk i 
1903. Nils Andersen var frå Jämtland, 
medan Margrethe altså var dotter til 
John Thomassen. Johan Mikal Zarissen 
(f. 1849) og familien hans kom like etter 
hundreårsskiftet med sin reinsflokk til 
Uvdalsfjella.  Johan Mikal hadde kome 
sørover alt i 1879 og var fyrst gjetar i 
Voss Rensdyraktieselskap. I 1882 finn 
me han i Eidfjord, der både kona og eine 
dottera døydde av tuberkulose.  Han har 
dyra sine i lag med Lars og Sigrid John-
sen i Veigdalen, før han flyt til Usteda-
len og seinare til Uvdal. Johan Mikal 
Zarissen fraus i hel inne ved Stigstuv 
på Vidda i 1906 på veg til Vestlandet.  
Sønene hans, Anders (f.1874) og Martin 
Zarissen (f.1876) var gjetarar i Uvdal i 
ei årrekkje,  men òg litt i andre område. 
Anders blei gift med Anna Maja Jacobs-
dotter (Jomafjeld). I 1910 er denne fa-
milien å finne på Fjeldberg Brakke ved 
Haugastøl, truleg som gjetarar for Hols 
Reinsamlag. 

Fleire samar arbeidde for Opdal ren-
kompani. I 1895 kom Thomas Johnsen 
(”Halte-Thomas”) (f. 1863) frå Frostviken 
i Jämtland og blei verande til 1911. Nils 
og Sara Vardo kom òg frå Frostviken, 
og dei gjette frå 1894 i ein del år før dei 
flytte til Veigdalen. Det heitest om Nils 
at ”…det var han  som staket opp, og
organiserte den beitesyklus som sel-
skapet i store trekk benyttet seg av helt 
fram til tamreindriften opphørte vinteren 
1957/58.”  

 Opdal renkompani ”fornya” tamreinen 
sin i 1933/34 ved blant anna å kjøpe 210 
reinsbukkar frå Finnebotn Tamreinlag 
i Hol. Dette var rein som hadde kome 
frå Valdres og før det frå Herjedalen i 
Sverige.  

Eidfjord  og Hol
Vivelid i Veigdalen har heilt sidan fyrste 
tamreinperioden hatt ei eiga tiltrekking 
på dei som ville drive med tamrein. I 
folketeljinga for 1900 finn me ekteparet 
Lars og Sigrid Anna Johnsen i Ørterdalen 
som gjetarar for Hols Reinsamlag, men 
alt i 1907 er dei tilbake i Eidfjord, denne 
gong sel dei 200 dyr til det nyoppretta 
selskapet Øvre Eidfjord Reinsamlag.  

At behovet for kompetanse på rein-
drift var der, syner innvandra samiske 
gjetarar til Eidfjord i åra etter 1890. Jon 
Jacobsen Nursfjell (f.1875) kom via Hol 
frå Namdalen ca 1900. Tomas Hipolitus 
Paulsen (f.1877) kom heilt frå Wilhel-
mina i Västerbotten. Han kom truleg 
like etter hundreårsskiftet og bur på Garen 
i 1903.  Ein annan frå same fylke (län) i 
Sverige, er Franz Gustaf Anderson (f.1888) 
frå Tärna. Han kom truleg mellom 1910 
og 1915 til Eidfjord med ein tamrein-
flokk til eitt av tamreinlaga, noko som 
var ein svært vanleg måte for samane å 
koma til bygdene her sørpå. Nils Ema-
nuel L. Wilks (f.1864) hadde kome frå 
Luleå i Nordbotten noko før. Noko sei-
nare kom endå ein samisk gjetar, Lars T. 
Olafsen Kant (f.1896) frå Rørostraktene.  
Felles for alle desse er at dei gifta seg 
med jenter frå Eidfjord og slo seg ned 
der, og fleire har stor slekt etter seg.  

Dagali og Skurdalen reinskompani
I tillegg til innkjøp av rein frå samar som 
kom til Eidfjord, ser ein at til dømes Har-
danger Reinco, som var stifta av grunn-
eigarar i Simadal og Sysendalen (1927), 
kjøpte rein frå Bygdin. At dyra blei seld 
innbyrdes mellom ulike tamreinlag, har 
me elles fleire døme på. Selskapet Finne-
botn reinsamlag, som hadde reinen på 

nordsida av Hallingskarvet, hadde kjøpt 
ein flokk frå Valdres, i 1934 selde dette 
laget ¾ av flokken sin -1800 dyr - til det 
nystarta Dagali og Skurdalen reinskom-
pani, etablert 1934.  Men krigen førte 
med seg problem også for dette laget og 
i 1943 oppretta dei ei samarbeidsavtale 
med Hardanger Reinco. 

I tillegg til problem med ei aukande 
villreinstamme, var det òg problem 
med å skaffe kompetente gjetarar. Ein 
av dei siste som kom var nordsamen 
Amund Johnsen frå Hamarøy. Han kom 
rett etter krigen og arbeidde for Dagali 
og Skurdalen reinskompani til selska-
pet blei avvikla i 1955. Eit av dei siste 
reinkjøpa til Hardangervidda blei gjort 
av dette selskapet; i 1953 kjøpte ein 
inn 694 dyr frå Hammerdal nord for 
Østersund, og året etter nokre færre frå 
same plass. Reinen blei frakta med tog 
til Ustaoset og sleppt der. Denne nye 
reinen var meir tam, og ein trudde dette 
kanskje skulle forenkle gjetinga. Men 
som med dei andre selskapa rundt Vidda, 
måtte også Hardanger Reinco og Da-
gali og Skurdalen reinskompani avvikle 
drifta. Villreinstamma hadde truleg blitt 
for stor og talrik. Dette skjedde i 1956.  

Samisk påverknad
Den samiske gjetaren Thomas H. Paul-
sen som hadde slått seg ned i Øvre Eid-
fjord, hadde blitt innkalla og innleigd 
som gjetar for selskapet Vågsli Tam-
reinco i Haukeli  på eit tidspunkt med 
det formål ”å lære opp gjetere der i den 
skisserte utskillingen” (dvs. skilje tam-
rein frå villrein).  Dette kan avslutningsvis 
illustrere den kompetansen samane stod 
for, noko som forklarar det store innslaget 
av samiske gjetarar her sør. At dyra i så 
stor grad òg blei henta frå samiske om-
råde, styrkjer den samiske påverknaden 
på denne reindrifta, ein påverknad som 
kanskje i for stor grad har blitt anonymisert 
og oversett.
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Tradisjonskunnskap verd å ta vare på
Staten naturoppsyn (SNO) sitt prosjekt, ”Mennesket og naturarven”, MONA, skal dokumentere og sikre kunnskap om 
tradisjonell naturbruk. Ein del av kunnskapen har gått i arv gjennom generasjonar, men mykje forsvinn på grunn av at 
han ikkje er i aktiv bruk.  Kunnskap om korleis dei levde før, kan gjøre oss i stand til å forstå vår eigen levemåte. Ikkje 
minst kan det gjøre oss i stand til å vurdere korleis me ønsker å leve i framtida.
 
Eit av prosjekta under ”MONA-paraplyen”, er ”Fjellkulturen knytt til Hardangervidda – villrein/tamrein og samisk på-
verknad”, eit prosjekt som er knytt til SNO og Norsk Villreinsenter på Skinnarbu. Kjell Bitustøyl har gjort innsamling 
og skriving, og Sørsamisk museum i Snåsa har vore til god nytte. 

Det er samla inn opplysningar og kunnskap frå skrevne kjelder og frå personar, som har vore knytt til tidlegare tamrein-
drift på vidda. Resultata blir publisert i fire artiklar, der ein av dei har overskrifta ”Tamreindrift og samisk påverknad 
på Hardangervidda”. Du kan lese han i dette nummer av Villreinen. I tillegg til artiklar, skal kunnskapen omsettast i 
undervisningsopplegg retta mot ungar og ungdom.

Foto: A. Nyaas
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Landsmøtet på Honne i 2011

Tekst og foto: Arne Nyaas

Villreinrådet i Norge er interesse-
organisasjonen for villreinutvalg 
og villreinnemnder. Annet hvert år 
er det landsmøte, og i månedsskiftet 
mai/juni i fjor var Honne Hotell og 
Konferansesenter på Biri reisemå-
let for utsendingene. I tillegg til et 
fyldig faglig program på ettermid-
dagen første dag, var det knyttet 
spenning til forslaget om ekstra 
nettsatsing, m.a.o. ”blåse nytt liv” 
i  www.villreinen.no.

Bakgrunnen
Villreinrådet i Norge har stått som ut-
giver av årboka Villreinen siden 1986 
(førsteutgaven bar navnet ”Hogna-
reinen”, endret til ”Villreinen” f.o.m. 
1987). Fjorten år senere, ved årtusen-
skiftet, var nettstedet www.villrein.no på 
plass. Villreinrådet innså tidlig fordelen 
med å informere, også via Internett. I 
tillegg til å presentere samtlige områder i 
Norge, ble det lagt ut generell informasjon 
om villreinen som art, om  villreinjakta, 
villreinpermen og info om årboka Vill-
reinen. Men dette viste seg ikke å være 
nok. Nettstedet ble for statisk og var 
ikke bygd med tanke på å følge villrein-
Norge på pulsen, nyhetsmesssig året 
igjennom. I 2004 sikret Villreinrådet seg 
enda et domene, denne gangen www.
villreinen.no. Dette arbeidet ble ledet 
av daværende redaktør Rolf Øvrum, 

som også startet oppbyggingen av det 
nye nettstedet, et arbeid som underteg-
nede overtok og fullførte ved årsskiftet 
2004/2005. I tillegg til å følge villrein-
Norge på pulsen nyhetsmessig, forsøkte 
www.villreinen.no også å tjene noen 
kroner på annonser.

Mens dette pågikk, skjedde ting i 
rask rekkefølge ellers i villrein-Norge: 
I februar 2005 ble sluttrapporten ”Vill-
rein & Samfunn” overlevert til davæ-
rende miljøvernminister Knut Arild 
Hareide, og i september 2006 ble Stif-
telsen Norsk Villreinsenter opprettet. 
Villreinrådet som på den tida slet med 
økonomien, bestemte seg for å ta  kon-
takt med Norsk Villreinsenter (NVS) 
for å diskutere et eventuelt samarbeid 
på Internett. Det første møtet mellom 
Villreinrådet og NVS skjedde på Gar-
dermoen i april 2007 og på senhøsten 
samme år ble undertegnede tilsatt i ei 
halvstilling i NVS som nettredaktør og 
prosjektleder (felles for NVS og Villrein-
rådet). I avtalen som ble inngått mellom 
partene, stilte Villreinrådet domenet 
www.villrein.no gratis til disposisjon 
(domenet ble ryddet og klargjort for fel-

lessatsingen), mens oppdateringen av 
www.villreinen.no fortsatte - inntil
videre.

”Nye” www.villrein.no ble offisielt 
åpnet den 7. januar i 2009. I løpet av 
2009 kom også den engelske og den 
tyske språkversjonen.

I tiden som har gått siden lanseringen 
og frem til dette skrives (påska 2012)  
har www.villrein.no hatt 560.700 side-
visninger totalt, som gir et snitt på 470 
sidevisninger daglig. Og trafikken øker 
år for år. Hva er så problemet? 

To samarbeidspartnere
NVS er den sterke parten i fellessatsin-
gen med årlige bevilgninger over stats-

Landsmøtet i 2011 samlet nær 30 
representanter fra villreinutvalg og
villreinnemnder. Her ønsker leder Øystein 
Landsgård velkommen til Honne.

Enighet om ny satsing på
www.villreinen.no

Årboka Villreinen trykkes i 6000 eks. Chris-
tian Hillmann (fra venstre), Sten-Rune Jen-
sen, Jan Hageland og Jørn Howlid foran en 
av pallene. Nå skal kassene med Villreinen 
2011 fordeles og kjøres ut.
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budsjettet, mens Villreinrådet er en frivillig organisasjon som sjøl må sørge for 
mesteparten av inntektene. Uten de årlige bevilgningene fra Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) til utgivelsen av årboka, hadde Villreinrådet for lengst 
vært nødt til å ”trekke inn årene”. Inntektene som i dag genereres via årboka i 
form av salg, abonnement og annonser er alene ikke nok til å dekke utgiftene 
som Villreinrådet har. For rådet hadde situasjonen vært en annen om årboka 
hadde fulgt jaktkortene. Da hadde salget bortimot vært fordoblet, fra 5000 til 
10000 eksemplarer. En slik ordning hadde lagt grunnlaget for sikker drift i nye 
tiår framover. Villreinrådet er ikke der i dag.

For Villreinrådet som er avhengig av annonsekroner og gode relasjoner også 
mot næringslivet, vil ei frittstående nettside tilrettelegge for dette. Ting endres 
over tid, og annonsørene krever profilering også på nettet. Dette var hoved-
grunnen til at Villreinrådet i fjor vår fant tiden moden  til å ”blåse støvet” av 
www.villreinen.no, og fremme saken for landsmøteutsendingene på Honne - som 
entydig sa ja til forslaget!

Samarbeider om felles ”inngangs-dør”
Siden nyttår i år har NVS og Villreinrådet diskutert mulige endringer på www.
villrein.no, og partene har blitt enige om å lansere en helt ny ”inngangsport” 
som skal være felles for alle villreininteresserte. Den nye ”inngangsdøra” skal 
bli så god opplevelsesmessig (videoer, bilder m.m.) at alle bare må innom, før 
de går videre, enten til nettsida for NVS (villrein.no) eller nettsida for Villrein-
rådet og årboka (villreinen.no). Med felles inngangsport kan partene  - uten å 
ta munnen for full - fortsatt hevde overfor sine respektive brukere at ”alt om 
villreinen finner du på én og samme adresse”.

Villreinrådet 2011 - 2013
Etter valget gjort på Honne består Villreinrådet av følgende representanter:
Øystein Landsgård, leder (Norefjell-Reinsjøfjell villreinutvalg), Magne
Torvetjønn (Hardangervidda villreinutval), Jørn Howlid (Blefjell villrein-
utvalg), Aasmund Kolstad (Snøhetta villreinutvalg) og Margit Smeland
(Villreinnemnda for Setesdalsområdet). Vara: Lars Nesse (Nordfjella villrein-
utvalg) og Per Ousten (Villreinnemnda for Forollhogna).

Referat fra landsmøtet kan lastes ned som pdf-fil fra www.villrein.no

Stig Aaboen (Villreinnemnda for Ottadalsområdet) valgte å gå ut av Villreinrådet etter  
nok en periode på to år (totalt 4 år som fast representant og to år som vara), og takkes 
for innsatsen av leder Øystein Landsgård. (Les om Stig Aaboen i Villreinen 2011).
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Tellebilder fra Våmur-Roan
Våmur-Roan villreinområde er på 
totalt ca 375.000 daa og ligger i 
kommunene Fyresdal, Nissedal og 
Kvitseid i Telemark. Området ble 
opprettet i 1992 og startet med prøve-
jakt på 10 dyr samme år. I 1993 starta 
ordinær jakt. Målsetting for be-
standsstørrelsen var frem til 2009 
cirka 150 vinterdyr. Bestandsmålet 
er nå hevet til cirka 200 vinterdyr.
Villreinen som etablerte seg i området 
på 1980-tallet, kom opprinnelig fra Setes-
dal Austhei villreinområde. I løpet av 
perioden som har gått etter at reinen eta-
blerte seg i området, har reinen delvis 
endret noe på oppførsel og områdebruk. 
Fra i starten å gå i større flokker oppe i 
de mest høyereliggende områdene, har 
reinen etter hvert begynt å gå i mindre 
flokker. Nå oppholder dyra seg i tillegg 
mer nede i skogsterreng, noe som gjør 
det vanskelig å skaffe seg oversikt over 
bestanden.

Opplysningene over er hentet fra 
"Bestandsplan Våmur-Roan Villrein-
område 2010-214", utarbeidet av Faun 
Naturforvaltning i 2009 på oppdrag fra 
Våmur-Roan villreinlag.

Bilder fra minimumstellinga i vinter
I januar fikk redaksjonen i Villreinen   
tilsendt bilder fra årets minimumstelling 
i Våmur-Roan. Fotograf er Kjetil Hølje 
Fjalestad, kasserer i villreinlaget. I 
eposten til viltforvalter Tor Punsvik i 
Vest-Agder skriver Jørund Valebjørg le-
der i villreinlaget, følgende: 

"Sender deg nokre bilde frå reinsdyrtel-
jinga i Våmur-Roan i dag 30.01.2012. Vi 
har god tilgang på bilder, både frå årets 
teljing og frå jakt og turar i Våmur-Roan 
sitt område. Det var eit fantastisk godt 
leitevær, solskin med god skuggeleg-
ging av spora. Det vart til saman regis-
trert 241 dyr. Er litt betenkt på auken av 
stamma dei seiste åra. Vi hadde frå star-
ten ein plan om å halde ei vinterstamme 
på 100-150 dyr. Eg er av den meining 
at vi i fyrste omgang burde koma oss 
under 200 vinterdyr. Vi veit lite om kva 
beitetrykk området vårt tåler. Det burde 
tilseia eit uttak på minimum 80 dyr for 
2012. Då med eit forsiktig uttak på stor-
bukkar".

Siste: Årets fellingskvote i Våmur-Roan 
er fastsatt til 90 dyr.

1

2

3

4

Bilde 1: 92 dyr på Hestkvævnuten
Bilde 2: 11 bukker ved Røyningsvatn
Bilde 3: 18 dyr ved Søtdalsvarden

Bilde 4: Cirka 85 dyr, uoversiktlig, Borstad

Samtlige bilder: Kjetil Hølje Fjalestad
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Det var med sorg og vemod vi mottok 
meldingen om at Olav Brøste hadde gått 
bort i en alder av 87 år.  Hans navn vil 
for alltid være knyttet til opprettelsen og 
driften av Ottadalen Villreinområde.

Olav ble tilsatt som sekretær i
villreinutvalget i 1972.  Han utførte 
oppgavene på en samvittighetsfull og 
ryddig måte.  Da han takket av i 1988, 
kunne han se tilbake på en svært positiv 
utvikling, ikke minst ved det gode sam-
arbeidet som var etablert mellom
rettighetshaverene i landets 3. største 
villreinområde.  Det må nevnes at Olav 
også deltok i oppsynskorpset fra jakt-
åpningen i 1967 og helt fram mot år-
tusenskiftet!

Historien om Olav og hans vill-
reinengasjement blir ikke hel uten av vi 
går tilbake til 1954.  På denne tiden var 
store deler av dagens Ottadalsområde 
brukt til tamreinbeite.  Øverst i Roms-
dalen gikk det rundt noen karer og speidet 
opp i fjellene.  De hadde lite til overs for 
tanken om overgang til tamrein.  Under 
et orienteringsmøte om planer for tam-
reinsdrift, brøt det ut en gruppe på 38 
øverdøler, som glødet for reetablering 

av villrein.  Med Olavs bror Kåre i 
spissen satte de nytt møte i samme
bygning.  Her ble det første frøet sådd 
som ga spiren til Ottadalsreinen.  

Tross tilbakeslag i forhold til tamrei-
ninteresser, og varierende oppslutning 
i regionen om reetablering av villrein, 
fortsatte ildsjelene arbeidet.  De lykkest 
med å skaffe til veie økonomiske midler 
til innkjøp av livdyr, bl.a. ved innsam-
linger og basarer.  Det første billasset 
med 20 reinsdyr ble sluppet ved Troll-
stigen høsten 1958.  

Utover på 1960-tallet ble det klart at 
tamreinsdriften i fjellet mellom Lesja 
og Skjåk gikk mot slutten, og endelig 
i 1967 ble fjellområdet mellom Lågen, 
Romsdalen, Tafjordfjella, Luster og
Ottadalføret åpnet for regulær villrein-
jakt.  I 2014 vil historien om Ottadals-
reinen etter planen manifistere seg i en 
jubileumsbok, 50 år etter at Villrein-
utvalget for Ottadalsområdet ble stiftet.   
Der vil Olav Brøste få en hedersplass.

Få kjente fjellet bedre enn Olav.  I 
størstedelen av livet arbeidet han til det 
beste for villreinen og bærekraftig bruk 
av naturen.  Olav var redelig, uselvisk 

og positiv i all si ferd.  Han var ikke stor 
av vekst, men uvanlig seig og sterk.  I 
livet var han en kjempe, som avtvinger 
vår største respekt og anerkjennelse.  
Takk for innsatsen, Olav.  Fred med ditt 
minne.

Ottadalen Villreinområde
Stig Aaboen, leder  

Olav Brøste til minne

Bildet er fra reinsjakta 1977 i Ottadalen. 
Olav Brøste er her sammen med Øystein 
Mølmen og daværende kronprins Harald.
(Bildeutlån: Stein Erik Mølmen)
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Ein ekte fjellmann har gått frå oss, 
etter lengre tids sjukdom. Sin oppvekst 
hadde han i fjellnære traktar på Lesja-
skog på 1930-talet. Etter eit rikt liv i nær 
kontakt med naturen og fjellet har han 
som ein av få levandegjort det meste av 
sin røyndom og opparbeidde kunnskap. 
Forfattarskapet og formidlinga er rik og 
mangfaldig, frå skildringar av krigs-
historie til snarefangst av rype. Men i 
fyrste rekkje var det reinen og til-
høyrande fangstkultur som opptok han. 

Alt som 14-åring tok han til å føre 
loggbøker, og dette helt han fram med 
til han var vel 70! Her skildra han dei 
mange fjellturane sine, fyrst til Vangs-
fjellet og seinare til Lordalsfjella. Og 
det var ikkje i generelle vendingar han 
skreiv om dei, men systematisk og
detaljert – om observasjonar av rein til 
kvar han sette dei einskilde garna i 
Miutjønnene og Langtjønn. Han visste 
også at fjellnaturen hadde godt av å 
bli hausta. Fisket etter feit fjellaure i 
Vangsfjellet var såleis like mykje kul-
tivering som hausting og utnytting 
av edelt råstoff. Atteroppbygginga av 
villreinstammen i Ottadalen vart og ei 
utfordrande oppgåve for Øystein, men 
saman med pågåande øverdølar (Verma 
i Romsdalen), eit dyktig villreinutval 
og gode forskarar enda saka i suksess 
og vart føregangsområde for moderne 
villreinforvalting på 1960-talet. I dag 
kan mange ta del i spennande reinsjakt 
i dette vakre og tradisjonsrike villrein-
området. 

Kartlegginga av gamle fangstanlegg 
for rein går som ein raud tråd gjennom 
fjellivet hans, og har lært oss mykje om 
kor viktig reinen har vore som matressurs 
for fjellbygdene kring Gudbrandsdalen. 
Denne historiske kunnskapen har og 
lært oss mykje om korleis grådyra har 
trekt mellom beiteområda sine, og kor-
leis einskilde delområde er blitt avstengt 
på grunn av våre inngrep i fjellnaturen.

Men Øystein hadde fleire ”ballar i 
lufta”. Som offiser på Gardermoen
engasjerte han seg i flysamlinga der, og 
sentralt her stod restaureringa av den 
gamle heinkelen, eit tysk bombefly som 
styrta i Lordalsfjella under 2. verds-
krigen – og der ein ung tysk soldat om-
kom. På flysamlinga er også den tragiske 
historia i samband med dette flyhavariet 
levande skildra. 

Øystein var også familiemann og ein 
sosial person, og i kona Jorunn hadde 
han dagleg solid støtte - både på Eids-
voll, i Nylykkja på Lesjaskog og på den 
trivelege hytta i Lordalen. Ho har vore 
gjestfriheita sjølv, og servert fjellfarande, 
kaffitørste besøk på beste vis. Borna 
Stein Erik og Bente har og fått ta del i 
fjellivet frå unge år, og tek no med sine 
born på fjellturar i Lordalen og på
Lesjaskog. Fjellhugen slepper ikkje så 
lett taket. Øystein sette også stor pris på 
det sosiale samværet med venekrinsen 
på Nysetra i Lordalen, og dei mange 
fjellturane ilag med bestevenene Benne 
og Eldrid (Storhaug). Gode venskaps-
band hadde han også til mange på sør-
sida av Lordalsfjella, i Skjåk.

Velfortent heider for samfunnsnyttig 
arbeid har han fått frå manga hald, frå 
viltstellprisar til kongeleg forteneste-
medalje i gull. 

Ikkje lenge etter at Øystein døydde 
gjekk kona Jorunn også bort. Ho var 
sjølve daglegdagsnavet i heimen til 
Mølmenfamilien, og det var alltid trive-
leg å koma innom hjå dei. 

Med Olav Aukrust sine ord  om banda 
til våre eldgamle røter, minnest vi dei 
båe i stor takksemd!

Per Jordhøy

Øystein Mølmen til minne (1929-2011)

Kaffikos hjå Jorunn og Øystein Mølmen på Nysetra i Lordalen under reinsjakta 1998. Dei 
var gjestfriheita sjølv, når ein slong innom. Frå venstre Jorunn Mølmen,  Olav Carlsen, 
Jon J. Meli (tidl. redaktør i Villreinen), Øystein Mølmen, Jørgen Holløkken og Nicole
Santarelli (Foto: Per Jordhøy©).

"Dei menn som um Fjell-Norig endå held vakt,
dei kjenner deg vel.
Alt folket skal eingong med glans av di makt,
med midtsamla sjel,
sin heimvegen velja og livsvoni vinne,
og tavlun’ i graset då att me skal finne –
og då skal vår folkeånd gjeste sitt folk
og Fjell-Norig fagne sin fjelltrugne tolk”.


