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Vinteren har vært lang og kald på mine trakter. Fem måneder med temperaturer helt ned til 
minus 36, merkes på kroppen. Men grådyra har hatt det greit, med minimal ising.

Årboka Villreinen har vært utgitt hvert år siden førsteutgaven i 1986. Dette er årbok 
nummer 28, og den niende som jeg har redaktøransvaret for. For meg kom den 
store endringen med 2009-utgaven. Da overtok jeg ansvaret også for sats og layout. 
Årets utgivelse er den femte med meg som både redaktør og "typograf". Den store 
fordelen er at du har hånd om alt, fra de første avtalene med bidragsyterne, til den 
siste finpussen før årboka konverteres til høyoppløselig pdf - og sendes til trykk. 
"Sannhetens øyeblikk" kommer når pallene med 6000 eksemplarer transporteres til 
Honne, og du finner fram papirkniven for å åpne den første kartongen. Da er det 
for sent å endre ting som kunne ha vært gjort annerledes. Jobben er gjort - og du 
må leve videre med trykkfeil du kanskje ikke har oppdaget, med bilder du burde ha 
jobbet litt mer med i Photoshop og med orddelinger som innimellom gjør det litt 
vanskelig for deg som leser. Orddelingene styres i hovedsak av layoutprogrammet 
Adobe InDesign, og her kan jeg i beskjeden grad overstyre. Villreinrådet har i til-
legg - av plasshensyn og økonomi - valgt en relativt "tettpakket" presentasjonsform,  
så spillerommet er heller trangt. Det viktigste er at årboka kommer som den alltid 
har gjort, og at du finner artikler og bilder som fenger. Noe jeg håper du gjør også 
i 2013-utgaven.

Jeg har mange gode medhjelpere, personer som ligger i forkant og som er med på å 
sette dagsorden både i villreinfjellet og i årboka. En av dem er villreinforsker Olav 
Strand. I årets utgave filosoferer han over "hvordan det er å være rein". Det gjør 
NINA-forskeren så knakende godt at det er en fryd å lese. Og artikkelen topper han 
med bilder som er tatt av dyrene sjøl!  "Slik kommer de, dyra, hjertet og sjelen i 
fjellet. I varme og sol, regn, skodde og blåst, i snø og is og uvær så forrykende at 
hus ikke står. I det ene øyeblikket tomt og sjelløst, men allikevel, der inne, ute av 
syne, utenfor vår rekkevidde og forstand, der er dyra, der lever de og der drar de 
næring og liv fra et fjell som kan være så goldt og så fresende kaldt. Hvordan klarer 
de dette livet, hvorfor ble de slik, hvordan er det å være rein?"

Start med artikkelen på side fire til sju, og kos deg med bildene! En god og varm 
sommer ønskes. Det har vi alle fortjent etter kaldvinteren 2012-2013.
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Med hilsen
Leder i Villreinrådet i Norge

I fjorårets Villreinen ble det drøftet noen 
tanker omkring det lokale forvaltnings-
arbeidet i villreinutvalg og villreinlag 
som er basert på en enorm dugnadsinn-
sats.

Villreinrådet fulgte opp de tanker og 
utspill vi kom med, ved å be om et møte 
med Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) for å drøfte betingelsene for det 
lokale arbeidet innen villreinforvaltnin-
gene i dag.

Møtet ble holdt i Trondheim 
06.12.2012. Møtet viste oss at finansiering 
av arbeidet i villreinutvalg og villreinlag 
vil måtte baseres på de samme finansie-
ringsmuligheter som brukes i dag.

Økonomien i de ulike villreinområdene 
rundt om er sikkert ikke helt lik, og 
kanskje heller ikke like presset. Noen 
av områdene som kommer inn under 
«Overvåkningsprogrammet», får bety-
delig hjelp til enkelte av forvaltningsopp-
gavene, men for de områdene som faller 
utenfor dette programmet, må villrein-
utvalgene selv stå for og bekoste tellin-
ger, oppsyn, rapportering og andre opp-
gaver. Det gis et lite tilskudd til oppsyn, 
ellers må forvaltningsarbeidet baseres 
på tilbakeføring av fellingsavgifter. 

Med mange oppgaver, liten tilbake-
føring fra fellingsavgifter på grunn av 
lav felling, blir det ikke midler til å 
lønne de viktige forvalterne på «gras-
rotplanet».

De muligheter for tilleggsinntekter 
som finnes, og som benyttes av mange 
områder i dag, er avgift på utsendte fel-

lingstillatelser og medlemsavgifter i 
grunneierlag/villreinlag.

DN antydet en mulig besparelse for 
villreinutvalgene ved å samle sekretærer 
for flere områder ved villreinsentrene. 
Dette kan styrke sekretærarbeidet faglig 
ved at man blir en del av et større fag-
lig fellesskap med ansatte ved villrein-
sentrene, og det kan ytes tilskudd i form 
av gratis kontorplass. Det burde også 
kunne være midler å spare ved at flere 
villreinområder kan gå sammen om en 
felles sekretær. Evt. avtaler om dette, 
kan gjøre at man kan tilby sekretærene 
større stillingsprosenter og dermed gjøre 
arbeidet mer attraktivt. 

Til spesielle tiltak innen villreinom-
rådene, kan man søke ansvarlig Fylkes-
mann om «Vilttiltaksmidler».

Villreinsentrene har tatt tak i hjerte-
sukket jeg kom med i forhold til de 
villreinområdene som ikke er med i 
«Overvåkingsprogrammet». De vil tilby 
de mindre områdene hjelp med utarbei-
delse av «områdebrukskart». 

De lokale forvalterne i villreinutval-
gene gjør, etter min mening, den viktigste 
jobben innen villreinforvaltningen i 
dag. Det er på tide at det settes fokus 
på de betingelser den lokale forvaltnin-
gen arbeider under i dag, og at det kan 
etableres økonomiske betingelser som 
sikrer at engasjement i lokalt forvalt-
ningsarbeid tas vare på.

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

opprettholdes. Men, det er kanskje vel 
så viktig med anerkjennelse fra offent-
lige myndigheter for det viktige forvalt-
ningsarbeidet som utføres lokalt. En slik 
form for anerkjennelse kan vises ved å 
lytte til de lokale forvaltere, og ved ster-
kere involvering av de lokale forvalterne 
i prosesser i de ulike villreinområdene. 

Villreinrådet ønsker alle villreinvenner 
og forvaltere et godt år med fokus på 
villreinens behov og krav til areal og 
leveområder, og med fokus på betin-
gelsene for det lokale forvaltnings-
arbeidet.

- Det må etableres økonomiske betingelser 
som sikrer engasjementet i den lokale 
villreinforvaltingen, er oppfordringen fra 
Øystein Landsgård, leder i Villreinrådet 
i Norge. Rådet er her samlet til det siste 
møtet før årets utgivelse av årboka. Sett fra 
venstre:  Magne Torvetjønn (Hardanger-
vidda), Kjetil Bevanger (Redaksjonsrådet), 
Jørn Howlid (Blefjell), Jan Hageland 
(kasserer), Christian Hillmann (sekretær), 
Øystein Landsgård (Norefjell-Reinsjøfjell) 
og Jan Erik Nygård (annonser). Foto: Arne 
Nyaas

- Den viktigste jobben gjøres lokalt
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Hvordan er det å være rein?
Tekst og foto: Olav Strand og Roy 
Andersen, Norsk institutt for natur-
forskning (NINA)

Fjellet kan være så tomt, så endeløst 
tomt, ikke et livstegn, ikke en klauv, 
uansett hvor mye vi stirrer. Hvor stødig 
kikkerten enn ligger, dag inn og dag ut, 
ikke en eneste antydning til bevegelse, 
de samme steinene, gang på gang, tomt 
fjell – livløst, direkte øde og sjelløst. 
Denne tomheten i fjellet, ønsket og savnet 
etter noe som burde vært der, men som 
synes så ufattelig fjernt. Kanskje er det 
genene fra fortidens jegere som snakker 
til oss, en røst fra den gang reinen var en 
betingelse og nødvendighet. I dag er det 
ikke slik, men allikevel, forventningen, 
tomheten i fjellet og sulten etter dyra er 
der, et savn som gjør at vi venter, venter 
ennå mer, bruker kikkerten, venter, håper 
og venter.

Men så, når at alt håp er ute, lenge 
etter at vi har gitt opp og tenkt at nei, de 
er her ikke, de er borte- fjellet svikter, 
det blir ikke i dag, aldri mer. Da, når vi 
minst venter det, da kommer de og fjellet 
får nytt liv. Først som ei stripe øverst i 
ei hø, urørlig og knapt synlig i horisont, 
deretter et far som siger framover, ren-
nende ned fjellsida, et sammenheng-
ende bølgende belte der flokk møter 
flokk, et hav av klauver og gevir. Fjellet 
tar til å dirre, en ny akkord, en annen puls, 
ravner som følger flokkene, ørner som 
små kors. Det er et gjenfødt og levende 
fjell.

Slik kommer de, dyra, hjertet og sjelen 
i fjellet. I varme og sol, regn, skodde og 
blåst, i snø og is og uvær så forrykende at 
hus ikke står. I det ene øyeblikket tomt 
og sjelløst, men allikevel, der inne, ute 
av syne, utenfor vår rekkevidde og for-
stand, der er dyra, der lever de og der 
drar de næring og liv fra et fjell som 
kan være så goldt og så fresende kaldt. 
Hvordan klarer de dette livet, hvorfor 
ble de slik, hvordan er det å være rein?

Helt siden guttedagene har vi følt 
denne fasinasjonen og stilt det samme 
spørsmålet, det har forfulgt oss siden vi 
løste de første nølende skuddene med 
luftbørse, seinere som jegere, på turer, 
vinter som sommer, på tellinger under 
brunsten og i småfly på leting etter flok-
kene og foran pc-skjermen. I diskusjo-
ner med andre jegere og kollegaer, alltid 

det samme; hvordan kan det ha seg at 
dette eventyret av et dyr kan være så 
dørgende borte, hvordan klarer de dette 
livet, hvordan er det å være rein?

I løpet av de seinere åra har vi kommet 
villreinen nærmere. Ved hjelp av såkalte 
GPS-sendere har vi kunnet følge reinen 
på dens vandringer i flere av de største 
villreinområdene. Resultatene fra disse 
prosjektene har gitt ny og verdifull 
kunnskap om reinen og reinens leve-
områder. Kunnskap som er brukt i regi-
onale planer og annen forvaltning. Til-
gangen til GPS-sendere og mulighetene 
for å følge reinsdyra på dyreposisjoner 
har også vært viktig i arbeidet med lo-
kale styringsgrupper der de aller fleste 
av interessepartnere i fjellforvaltningen 
har deltatt. I styringsgruppene har vi 
hatt muligheter for å dele kunnskap og 
diskutere betydningen av resultatene og 
datasettene som er samla inn og vi har 
funnet fram til løsninger som ivaretar 
hensynet til både dyr og folk.

Det siste året har vi prøvd en ny type 
sendere hvor vi også har muligheter til 
å ta bilder eller video. Kamerasenderne 
er i utseende og funksjon vanlige GPS- 
radiosendere, men disse har i tillegg et 
«actionkamera» integrert i batterienhe-
ten på undersiden av halsbåndet. GPS-
radiosenderen styrer bruken av kameraet 
ved at det tas et bilde eller video samtidig 
med at det tas en posisjon. GPS-enheten 
blir styrt av et program som vi på for-

hand har definert, enten ved at det tas 
posisjoner ved gitte tidsintervaller eller 
ved at GPS-enheten kun aktiverer ka-
meraet innenfor et avgrenset område i 
nærheten av for eksempel bilvei, stier 
eller i viktige trekk-korridorer. Mulig-
hetene er mange og kan enkelt tilpasses 
ulike problemstillinger. Dette pilotpro-
sjektet er gjennomført som et samarbeid 
med NINA, Hardangerviddasentret a/s 
og Norsk Villreinsenter. Hovedmålet i 
denne omgang har vært å prøve tekno-
logien for å se hvilket brukspotensiale 
teknikken har i forhold til forskning og 
overvåkning. Så langt er resultatene 
svært lovende og vi ser flere bruks-
områder som omfatter: kartlegging av 
kalvingstidspunkt, innsamling av beite-
data, grunnlagsdata for fjernmåling og 
studier av atferd. I tillegg til den poten-
sielt store vitenskapelige nytteverdien 
har det innsamla materialet også stor 
verdi i formidlingssammenheng. 

Materialet vil bli brukt i en utstilling 
som åpnes i år ved villreinsenteret på 
Skinnarbu og vi jobber med et bok-
prosjekt som er tenkt publisert neste år. 
Her har vi valgt ut et fåtall bilder som 
smakebiter på det som kommer senere 
både i utstilling og bokform. 

Aldri før har vi vært så nært villreinen 
og aldri før har vi fått et slikt innblikk i 
hvordan det er å være rein.
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Hardangervidda, et forvalt-
ningsmessig krevende område
Tekst Arne Nyaas

Fastlands-Norge har 23 definerte 
villreinområder, med Hardanger-
vidda som det desidert største. Med 
sine 8130 kvadratkilometer  berører 
Hardangervidda fire fylker og ti 
kommuner. 70 prosent av arealet 
er i privat eie, 30 prosent er stats-
allmenning. Forvaltningsmessig er 
Vidda meget krevende. Til høsten 
tas det nye grep for å øke fellings-
prosenten. Det er tvingende nød-
vendig. Årboka Villreinen har fulgt 
debatten, både på Skinnarbu før jul 
i fjor (høstmøtet) og på vårmøtet i 
Eidfjord i mars.

Den 20. februar i år ble hele apparatet satt 
i sving for å få ei fullgod minimumstelling. 
Meteorologene meldte finvær over hele om-
rådet, fra sør til nord, fra øst til vest. Men  
tåka sentralt i området ville ikke lette, og 
tellinga måtte  avbrytes.  SISTE: Den 23. 
mars ble det gjennomført ei vellykket mini-
mumstelling. Resultat: 10.175 dyr, m.a.o. 
som tidligere beregnet. Se side 112.
Foto: Hardangervidda villreinutval (RHD) 

Hardangervidda er vårt desidert stør-
ste og viktigste villreinområde. Siden 
2003/2004 har grunneierne tatt et solid 
grep om forvaltningen av villreinstammen. 
Det meste er under kontroll, men jakta 
byr på flere store utfordringer. Hovedpro-
blemet er at dyrene i liten grad trekker 
over og inn på terrenget i Hordaland i 
løpet av jaktperioden. Og uten tilstrek-
kelig med dyr på vestområdene av Vidda 
under jakta, stuper fellingsprosenten.

 Av kvoten på 6000 dyr ble 1170 

felt under fjorårets villreinjakt. Det ga 
en fellingsprosent på 19,5. Både Svein 
Erik Lund, sekretær i villreinutvalet og 
Olav H. Opedal, leder i villreinnemnda 
for Hardangerviddaområdet, kommen-
terte den historisk lave fellingsprosenten, 
i høstmøtet på Skinnarbu rett før jul i 
fjor. Lund bad rettighetshaverne om å 
ta grep før årets jakt, og poengterte at 
jaktfrie soner for å lede dyrene over fylkes-
grensa til Hordaland måtte vurderes. Av 
samme mening var Olav H. Opedal:

- Nemnda er bekymret. De to siste 
årene har vi ikke greid å oppnå høstings-
målet. Nemnda har delt bekymringen 
med ansvarlig fylkesmann og med DN. 
Vi er ikke på ville veier ennå, men snart 
kan vi ikke lenger skryte av å ha kon-
trollen. Noe må gjøres, understreket 
nemndlederen.

Kvote på 7000 til høsten
Årets fellingskvote økes til 7000 dyr. 
Villreinutvalet presenterte og begrunnet 
forslaget på vårmøtet i Eidfjord den 16. 
mars. Målet er et uttak på 1600 til 1700 
dyr (som tilsvarer en fellingsprosent på 
23 til 24 ). For å nå fellingsmålet må det 
iverksettes tiltak, noe fjellstyrene i Horda-
land akter å gjøre.

Jaktfrie soner på 145 km²
På vårmøtet presenterte Ragnar Ysta-
nes, nestleder i Ullensvang fjellstyre, 
og Aslak Myrvang, leder i Eidfjord 
fjellstyre, forslag som på sikt kan bedre 
situasjonen. I fjor stod dyrene sentralt i 
Telemark og var nesten ikke over grensa 
til Buskerud og Hordaland.

- Vi er nødt til å gjøre noe for å få 
dyrene til å trekke vestover i løpet av 
jakta. Det er usikkert om dette gir utslag 
allerede til høsten, men på lengre sikt 
håper vi på endringer i trekkmønsteret. 
Ordningen vil gjelde i fem år framover, 
påpekte Myrvang som understreket at 
det ikke blir ferdseslforbud i sonene, 
bare jaktforbud.

Nemndleder Olav H. Opedal bifalt 
forslaget.
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- Vi er voldsomt spent på reaksjonen 
fra jegerne. Og vi er spent på hva fred-
ningsforslagene kommer til å gjøre med 
økonomien til fjellstyrene, røpet Ope-
dal.

- Forslaget om jaktfrie soner er positivt, 
men det vil ta tid før dyrene kommer til 
å bruke sonene på beitetrekk vestover, 
mente leder i Hardangervidda villrein-
utval, Magne Torvetjønn. 

 
- Nå tar vestlendingene tak! 
I  tillegg til Eidfjord og Ullensvang, 
blir det innført en jaktfri sone også på 
området til Røldal statsallmenning. Det 
kunne fjellstyreleder Ellen Drangevåg 
bekrefte. 

- Vi har ventet på at vestlendingene 
skulle ta tak i problemet. Det som skjer 
nå, er svært positivt, og vi kommer til 
å følge opp, lovte Vebjørn Håvardsrud, 
leder i Øvre Numedal fjellstyre.

Bildet over: Hardangervidda er vidstrakt, 
og det er sjelden at telleforholdene er så 
gode som på bildet over. I denne flokken, 
fotografert av Asle Feten den 19. januar 
2010, var det 4644 dyr.

Bildene til høyre: Hovedmål nummer én i 
villreinforvaltningen på Hardangervidda 
er økt avskyting. Dyrene må spres. Et viktig 
tiltak blir de jaktfrie sonene fra fylkes-
grensa og inn i Hordaland, her presentert 
av Ragnar Ystanes (t.v.) og Aslak Myrvang. 
På bildet i midten redegjør utvalgssekretær 
Svein Erik Lund. Foto: Arne Nyaas
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Minimumstellingene (fotografering fra 
småfly eller helikopter om vinteren) er helt 
avgjørende i bestandsforvaltningen av 
villreinstammene i Sør-Norge. 
Foto: Arne Nyaas

Støy om flytelling under 300 meter
Tellinger er helt avgjørende i villrein-
forvaltningen. Fotograferingen av 
villreinhopene skjer fra småfly eller 
helikopter. I vinter sa Tilsynsutvalet 
i Telemark nei til Hardangervidda vill-
reinutval, som søkte om tillatelse til å 
fly lavere enn 300 meter. Villreinutvalet 
klaget, og klagen ble tatt til følge. Men, 
Tilsynsutvalet ønsker likevel en bred 
gjennomgang av og diskusjon om måten 
villreintellingene gjennomføres på. I 
dette arbeidet må Direktoratet for na-
turforvaltning (DN) trekkes inn, mener 
leder Bjørn Arne Lindskog og sekretær 
Bjørn Bjørnsen, som sendte kopi av klage-
behandlingen til DN.

Hvorfor sa Tilsynsutvalet i første 
omgang nei til søknaden om å kunne fly 
lavere enn 300 meter? I avslaget datert 
20. februar var dette begrunnelsen: 

"Det vert gjeve avslag på søknaden 
om lågtflyging over nasjonalparken på 
Hardangervidda, i den delen som ligg 
i Telemark, for teljing av villreinen. 
Vedtaket er grunna i at denne flyginga 
medfører stor uroing av villrein og anna 
dyreliv i nasjonalparken. Så vidt tilsyns-
utvalet kjenner til finst det i dag utstyr 
og kompetanse som gjer det fullt mog-
leg å ta gode bilete frå større høgde enn 
300 m. Om bruk av profesjonelle foto-
grafar medfører noko større kostnader 
er ikkje det god nok grunn til å nytta 
mindre miljøvennlege alternativ".

Seniorrådgiver Even Knutsen hos 
Fylkesmannen i Buskerud ser det som 
svært uheldig at tilsynsutvalgene for 
Buskerud, Telemark og Hordaland 
praktiserer regelverket forskjellig.

- TU´ene (Tilsynsutvalgene) har som 
fylkesmennene samme regelverk å for-
valte. Som ansvarlig FM i henhold til 

forvaltningen av villreinen på Hardanger-
vidda og som forvaltningsmyndighet for 
deler av verneområdene, ser vi et behov 
for at forvaltningsmyndighetene  for 
verneområdene på Hardangervidda har 
felles forståelse for overvåkingsbehov 
og praktisering av vernereglene, på-
peker  Knutsen i en epost til DN. DN 
anmodes om å se nærmere på tilsyns-
utvalgenes ulike vedtak og praktisering 
av regelverket.

På vårmøtet i Eidfjord fant Johan Vaa 
grunn til å påpeke at tilsynsutvalgene i 
Hordaland og Buskerud fungerer greit, 
men ikke utvalget i hans eget fylke.

- Tilsynsutvalet i Telemark bør dras 
litt i øra, hevdet villreinveteranen og 
debattanten fra Rauland.

Ønsker tunnel
Aksjonsgruppa for Hardangervidda-
tunnelen ble stiftet i 2010. Siden da har 
tunnel-entusiastene jobbet på spreng 
for å overbevise myndighetene om at 
ei tunnel-løsning må til for å sikre tra-
fikken over Vidda. Nå kan hensynet til 
villreinen bli den utløsende faktoren 
som gjør at tunnelen blir bygd.

Nemndleder Olav H. Opedal ser en 
tunnel under Hardangervidda  - fra Sy-
senvann i vest til Haugastøl i øst – som 
den beste løsningen for villreinforvalt-
ningen i området. Den vinteråpne vegen 
skaper store problemer for grådyra i 
dag, med tanke på kryssinger.

 – En tunnel løser disse problemene, 
og villreinforvaltninga vil med applaus 
ta imot en tunnel, som foreslått, forsikrer 
nemndlederen.

Aksjonsgruppa var invitert til Eid-
fjord for å fortelle om tunnel-planen. 
Det gjorde Ivar Arne Lid (bosatt på Geilo) 
på en overbevisende måte.

- Statens vegvesen kom i 2006 med 
en rapport som vurderte tunneler over 
vidda, såkalte miljøtunneler. Det var en 
omfattende utgreiing som tar for seg de 
14 mest brukte trekkrutene for villreinen 
nord-syd i dette området. Rapporten 
pekte ut fire tunneler som skal minske 
barriereeffekten for villreinen og samti-
dig bedre trafikkforholdene for bilistene 
vinterstid. Men med slike miljøtunneler 
vil Hardangervidda fortsatt ha lange, 
åpne strekninger som vil være værutsatt 
og kreve stenging ved dårlig vær. Vill-
reinen vil også da fortsatt bli berørt av 
støy fra trafikk og brøyteutstyr på flere 
lange strekninger, påpekte Lid.

 
Dette er forslaget
Aksjonsgruppa foreslår å bygge en ny 
3,5 kilometer veg fra Haugastøl langs 
sørsida av Nygardsvatnet, derfra en 17 
kilometer lang tunnel sørvestover mot 
Sysenvann. Derfra og ned til Maurseth 
må det bygges en ny vegstrekning på 
fem kilometer. Total lengde på den nye 
vegen blir 29 kilometer. Sammenlignet 
med dagens Rv 7 blir den nye vegstrek-
ningen over Vidda 14 kilometer kortere. 

- Forslaget vårt berører ikke noen 
av verneområdene på Hardangervidda. 
Bygges det som foreslått, kan dagens 
Rv 7 stenges i tidsrommet fra oktober til 
mai, og ellers holdes åpen som nasjonal 
turistveg i sommermånedene, påpekte 
Ivar Arne Lid.

Arne Ivar Lid fra Aksjonsgruppa for
Hardangerviddatunnelen. 
Foto: Arne Nyaas
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Bildet viser forslaget fra aksjonsgruppa. Dagens Rv 7 over Hardangervidda er markert med rødt. Foto: Arne Nyaas

Per Jordhøy kommer i år med en ny 
bok, vinklet mot folk, villrein og gammel 
fangstkultur i Rondane. Her har forfat-
teren sjøl vært med på villreintellinger 
siden 1985, så området kjenner han 
bedre enn de fleste. "Det er det nære 
sambandet mellom menneske og rein eg 
vil prøve å spegla i denne boka, korleis 
menneska i regionen har brukt og teke 
vare på grådyra og dette tradisjonsrike 
villreinområdet i fortid og nåtid", skriver 
forfatteren og fotografen i forordet.

Snøhetta forlag AS har ansvaret for 
produksjonen, og bokprosjektet støttes 
av tre fjellstyrer (Ringebu, Øyer og Sol-
lia), Ringsaker jakt- og fiskeområde, 
fylkesmennene i Hedmark og Oppland, 

fylkeskommunene, Ringebu kommune, 
Statskog, Direktoratet for naturforvalt-
ning og Ringebu kommune.

Tre personer omtales spesielt i boka,  
Edvard K. Barth, Normann Heitkøtter 
og Erik S. Winther. Sistnevnte er fort-
satt en sentral forkjemper for villreinen i 
Rondane. "Med si lange røynsle og sine 
rike opplevingar frå området, er han lo-
kalforvaltninga si røyst i boka", under-
streker forfatteren.

I tillegg til å være en  god skribent er  
Per Jordhøy en eminent fotograf. Bildene  
setter en ekstra spiss på denne boka fra 
Rondane.

debatten om innhold og form. I sitt dag-
lige virke er Kjetil Bevanger vitenska-
pelig rådgiver ved Norsk institutt for na-
turforskning (NINA), hvor han i årene 
1994-2002 var forskningssjef.

"Våren 2009 trådte en ny lov i kraft 
- Naturmangfoldloven. Mange mener 
dette er den viktigste loven om norsk 
natur som noen gang er vedtatt, da den 
blant annet gir myndighetene virkemidler 
til å ivareta naturverdier i hele landet, 
også utenom verneområdene. Et viktig 
budskap i loven er at et godt samfunn å 
leve i bare kan skapes og opprettholdes 
gjennom en god forvaltning av naturens 
goder, dvs. de økosystemtjenestene vi 
ofte tar for gitt", påpeker forfatteren.

Kjetil Bevanger, som i fjor høst ga ut 
boka "Norske Rovdyr", har solgt så bra 
at boka trykkes i et nytt opplag i løpet av 
året. Boka gir en oppdatert oversikt over 
de 15 rovdyrartene som vi har i norsk 
natur. Forlaget er Cappelen Damm, som 
for 23 år siden ga ut "Norges Dyr". Si-
den har mye skjedd med tanke på kunn-
skapen om rovdyra våre, særlig for de 
fire store ; ulv, jerv, bjørn og gaupe. Kjetil 
Bevanger har i flere år vært en etablert 
forfatter, og han har skrevet flere natur-
håndbøker, samt bøker om villrein og 
introduserte, uønskede arter.  Kjetil er 
med i redaksjonsrådet for årboka Vill-
reinen, og han er en viktig bidragsyter i 



2013

12

Nytt villreinprosjekt på 
gang i Setesdal Ryfylke

Av viltforvalter Tor Punsvik (Fylkes-
mannen i Vest-Agder) og villrein-
forsker Olav Strand (NINA)

Målet er at villreinen skal ta i bruk 
større deler av villreinområdet. 
Kan dette oppnås ved  å øke dyre-
tettheten, kombinert med tiltak for 
å øke dyras framkommelighet og ta 
vare på nye tradisjonsbærere? Det 
er store bredde i deltakelse og kjem-
pespennende!
Bakgrunn
I perioden fra og med 2006 til og med 
2010 pågikk et stort villreinprosjekt i de 
to Setesdalsområdene, Setesdal Ryfylke 
og Setesdal Austhei. Mange reinsdyr 
ble instrumentert med GPS-sendere, 
og prosjektet skaffet mye ny kunnskap 
om dyras arealbruk. Men prosjektet 
skulle også avdekke kunnskapshull, og 
legge grunnlag for å prøve ut tiltak for 
å bedre forvaltningen av fjellområdene 
og villreinen. Mer enn 30 parter deltok 
i prosjektet og finansieringen, og med 

var de fleste kommuner, fylkeskom-
muner, fylkesmenn, Statens Vegvesen, 
Villreinnemnda for Setesdalsområdet, 
DN, regulantene og nettselskapene. Ei 
styringsgruppe foretok prioriteringen 
av temaer, Norsk Institutt for Natur-
forskning (NINA) hadde den faglige 
styringen og Norsk Villreinsenter Sør 
hadde sekretariatet. Et vellykka prosjekt 
og samarbeid som også brakte de mange 
fjellaktørene nærmere hverandre!

Nye ambisjoner og flere aktører
På oppsummeringsmøtet i desember 
2011 var det bred enighet om behovet 
for å gå videre, for det gjenstod viktige 
ubesvarte spørsmål. Bestandsforvalt-
ningen hadde heller ikke vært et tema 
i det avsluttede prosjektet, og det syntes 
nå åpenbart at den var av største betyd-
ning om en skulle nå målet om å øke 
reinens områdebruk. For gjennom GPS-
merkingen tegnet det seg et klart bilde 
av at en glissen reinstamme sør i Setes-
dal Ryfylke holdt seg i de indre kjerne-
områdene og i liten grad brukte random-

rådene. Rettighetshaverne er organisert 
i Setesdal Ryfylke Villreinlag, og det er 
de som har hovedansvaret for bestands-
forvaltningen. Det var derfor viktig å få 
villreinlaget med når et nytt 5-årig pro-
sjekt skulle planlegges for perioden fra 
og med 2013. 

Setesdal Ryfylke villreinområde er 
langt og oppskåret fra naturens side, og 
de mange menneskelige inngrepene i 
form av vannkraftanlegg, veier og hytte-
grender har ikke gjort det enklere for rei-
nen å finne fram til sesongbeiter. Vinter-
beiter er her en klar minimumsressurs. 
Særlig er Norges største kunstige inn-
sjø, Blåsjømagasinet med sitt vannspeil 
på 81 km², en stor barriere for reinens 
trekk nord-sør og øst-vest. Det er både 
store magasiner og anleggsveier som 
bidrar til å trekke folk inn i hjertet av 
denne delen av fjellet. Betyr ferdselen 
noe for reinens manglende trekk i området, 
og finnes det i så fall tiltak som kan bøte 
på dette?

Midt gjennom sørområdet i Setesdal 
Ryfylke villreinområde går en fylkesvei 

Foto: Olav Strand
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forvaltningen ved å åpne for å bygge 
opp bestanden i sør, men opprettholde 
dagens i nord. Det betyr trolig at kva-
liteten på dyra i sør reduseres noe, men 
forhåpentligvis vil et indre trykk i be-
standen bidra til at flere dyr søker ut på 
randområdene. Dette er et tiltak som må 
kombineres med tiltak for å spare de 
nye tradisjonsbærerne i bruk av randso-
nene. Slike dyr faller fort for jegernes 
kuler i dag, og det må trolig innføres 
jaktforbudssoner for få slike dyr forbi 
og ut på villreinområdets ytterpunkter. 
Dette og mye til, må innarbeides i den 
nye bestandsplanen, som inngår i pro-
sjektarbeidet og i stor grad finansieres 
der. 

Finansieringen
Oppstartsåret er kostnadsberegnet til 
1,6 millioner kroner og den videre år-
lige driften til 1 million kroner, med et 
litt dyrere avslutnings og rapporterings-
år. Brorparten av midlene er reist av de 
deltakende partene i landsdelen. 

Nye teknologiske muligheter og for-
midling
Mange GPS-senderne skal monteres på 
dyra for å følge deres bevegelser. I til-
legg er det aktuelt å montere kameraer på 
dyra, for bedre å forstå hva som påvirker 
dyras veivalg, og hva de beiter på. Slike 
kameraer på senderne har vært prøvd ut 
på Hardangervidda og  i Setesdal Aust-
hei, og gir svært lovende resultater. 

Det er viktig at både deltakerne og 
omverdenen for øvrig blir holdt løpende 
oppdatert på prosjektet. Informasjon vil 
fortløpende bli gjort tilgjengelig gjennom 
www.villrein.no, som er norsk villrein-
forvaltnings viktigste vindu, sammen 
med årboka Villreinen. Vi ser fram til å 
presentere de første resultater i kommende 
numre av tidsskriftet.

mellom Brokke i Valle og Suleskard i 
Sirdal. Den er vinterstengt, men sterkt 
trafikkert når den er åpen i sommerhalv-
året. Vi vet nå at ferdselen på og fra veien 
både hindrer reinen i sine trekk mellom 
nord og sør, og dessuten gjør store beite-
ressurser langs veien lite attraktive for 
dyra. 

På bakgrunn av disse tre problem-
stillingene er det nå enighet om å starte 
prosjektet med tre delområder, med 
hver sine arbeidsgrupper. Innen alle 
områder vil det være aktuelt å prøve ut 
tiltak. MEN disse tiltakene skal kun ut-
prøves i prosjektperioden for å se om de 
har effekt, og i så fall hvilken. Det vil 
være andre som etter prosjektets avslut-
ning tar stilling til om de bør iverksettes 
permanent. 

Prosjektområde 1: Hvordan bedre
reinens trekk i området rundt Blåsjø-
magasinet?
Ferdsel er et hovedtema, og det er ak-
tuelt å kartlegge fotferdsel i området. 
Dette vil skje i tilknytning til anleggs-
veier som er åpne, og kan også være 
aktuelle på turistforeningenes løypenett 
osv. Turistforeningene i Stavanger og 
Kristiansand har i mange år samarbeidet 
tett med villreininteressene i disse hei-
områdene, og er også med i det nye pro-
sjektet. Deres kanalisering av ferdsel og 
oppdragelse av fotturister er av største 
betydning. Hvordan vil radiomerkede 
rein opptre om noen av dagens ferd-
selsårer stenger under naturlige trekk-
perioder?

Prosjektområde 2: Kan veien Brokke-
Suleskard gjøres til et mindre problem 
for reinens trekk? 
Reinen står i dag i lengre perioder og 
trykker et stykke unna veien og tør ikke 
passere på grunn av den store trafikk-
belastningen. Vi veit reinen kan være 
nattaktiv i både beitesøk og trekk. Kanskje 
nattestenging i de mest kritiske trekk-
periodene kunne hjulpet reinen forbi, 
eller et få tall stengte dager? Det er ikke 
sikkert at disse eller andre tiltak rettet 
mot veien lar seg realisere, og kanskje 
bedre forslag kommer underveis. Her er 
det flere spørsmål enn svar.

Prosjektområde 3: Bestandsforvaltning 
og økt bruk av randområdene i sør og øst. 
Setesdal Ryfylke Villreinlag skal ut-
arbeide ny 5-årig bestandsplan i år, som 
skal gjelde fra 2014. Laget har sagt seg 
villig til å endre sine mål for bestands-

Foto: Olav Strand
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"Horisont Snøhetta"
Av Olav Strand, NINA Trondheim,
Vegard Gundersen, NINA Lille-
hammer, Katrina Rønningen og Frode 
Flemsæter, Norsk Senter for Bygde-
forskning

Våren 2013 publiserte vi en rapport 
med denne tittelen. Horisont Snø-
hetta er ikke en vanlig tittel på et 
forskningsarbeid, men så er hel-
ler ikke prosjektets innhold vanlig. 
Hvor ofte gjennomføres det et fire 
år langt og tverrfaglig forsknings-
prosjekt på en 14 km lang grusveg? 
Og hvorfor denne tverrfagligheten 
når diskusjonen rundt både Snø-
heim og Snøheimvegen har dreid 
seg om hvordan turisthytta og vegen 
påvirker villrein? 
Svaret er kort og godt at det er vi, du, 
og alle de andre som til sammen be-
stemmer verdien av villrein og fjellet. 
Reinen har aldri større verdi enn det 
samfunnet sier den skal ha. Bevaring av 
natur og bærekraftig bruk handler derfor 
i stor grad om samfunnet vårt, hva vi 

prioriterer, verdier vi har, verdier vi har 
hatt, og viktigst av alt, verdier vi kom-
mer til å ha. 

Presset på utmarksressursene og vill-
reinfjellet er stort. Såkalte vinn-vinn si-
tuasjoner er et nytt mantra og næringsut-
vikling i tilknytning til nasjonalparkene 
er blitt et uttalt mål. Vi vil så mye med 
fjellet, det skal være tilgjengelig, vi skal 
tjene penger på det, det skal være omgitt 
av livskraftige bygder, det skal brukes 
og oppleves, det skal være stille og ube-
rørt og vi skal ta vare på planter og dyr. 
Alt på en gang og alt i alle fjell. I dette 
perspektivet var det bra at vi fikk vedtaket 
om Snøheim og det var bra vi fikk dis-
kusjonene om Snøheimvegen. 

Vi har et behov for at de motstridende 
målsetningene for fjellet konkretiseres til 
konfliktene med en 14 km lang grusveg 
og ei turisthytte. Utfordringen ligger 
i å bruke erfaringene dette har gitt oss 
til noe som blir varig og bra, for både 
folk og dyr. Eller som en ungdomsskole-
elev i Dovre uttrykte det: “Vi må finne 
en genial løsning på hvordan vi kan få 
det til for begge deler. Både turister og 
ville dyr”. 

Det hele fjellet
Hva er egentlig et fjell? Hva legger vi 
i dette landskapet, hvilke forventnin-
ger har vi til fjellet og hva er rett og 
galt, i fjellet? For biologen og villrein-
entusiasten Olav er fjellet et sted hvor 
det lever reinsdyr, reinsdyr som trenger 
beiter, reinsdyr som er redde for folk. 
For friluftslivsforsker Vegard er fjellet 
også et sted der det lever reinsdyr, men 
det er også et fjell med opplevelser og 
verdier og det er et fjell med ferdsel og 
brukere som har ulike behov og verdi-
er- et fjell som må oppleves for at det 
skal ha verdi. For samfunns- og bygde-
forsker Frode er fjellet også et sted med 
reinsdyr, brukere og opplevelser, men 
det er også et fjell med en historie som 
innebærer at skiftende verdier har prega 
landskapet. Et landskap som er omgitt 
av bygder og samfunn som verdsetter, 
bruker og forvalter fjellet. Tilsammen 
ser vi et mangfoldig og storartet fjell, et 
fjell med mange verdier og ulike mål-
setninger som skal finne sin plass i for-
valtningen og som tilsammen utgjør det 
hele fjellet.

På Snøhetta har vi forsøkt å tilnær-

Foto: Vegard Gundersen
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sammenheng; viltloven, plan og byg-
ningsloven, og naturmangfoldloven. I 
tillegg til nasjonalt lov- og planverk har 
Norge  undertegnet «Konvensjonen om 
vern av ville europeiske planter og dyr 
og deres naturlige leveområder» (Bern-
konvensjonen) i 1979 og Konvensjonen 
om biologisk mangfold (Convention 
on Biological Diversity, CBD) som ble 
vedtatt på FN-konferansen om miljø og 
utvikling i Rio de Janeiro i juni 1992.

Over et tidsrom på 40 år eller mer 
har forvaltningsmålene endret seg med 
nye utfordringer, trender i samfunnet og 
kunnskapen om villrein. Villreinforvalt-
ningen har gått fra å være jaktorientert 
og motivert av å redusere overbeskatning 
til gradvis å ta inn over seg mer kompli-
serte og sammensatte forvaltningsmål. 
Forvaltningen er således et eksempel på 
at en har prøvd å inkludere samfunnet for 
øvrig i bevaringsarbeidet både gjennom 
demokratiseringsprosesser, ved større 
deltakelse, og ved å utvide verdiforstå-
elsen til å omfatte kulturelle og økono-
miske verdier ut over verdiene som er 
knyttet til jakt eller kjøttproduksjon. 

Samfunnet vårt er også i endring og 
bygdene endres. I Norge som i andre de-
ler av Europa gjelder dette kanskje i sær-
lig grad landbruket. Omstruktureringen 
av landbruket har ført til færre og større 

driftsenheter. Økt mobilitet og velstand 
i den urbane delen av befolkningen har 
bidratt til at landbrukslandskapet i større 
grad har blitt et opplevelseslandskap, 
noe vi kan se uttrykt ved at primærnæ-
ringene ser seg om etter andre inntekts-
kilder gjennom å utvide grunnlaget for 
næringsaktiviteten. Endringene i land-
bruket, et utvida landbruksbegrep og 
ønsker om større grad av næringsutvik-
ling i utmark og i tilknytning til verne-
områdene, stiller nye krav til presisjon 
og fleksibilitet i arealforvaltningen. 

Utfordringene på Dovrefjell, og i 
mange andre fjellområder er hvordan 
vi skal få alle disse målsetningene til å 
møtes, hvilken kunnskap trenger vi og 
hvilke verktøy, samarbeidsformer og 
arenaer for samarbeid trenger forvalt-
ningen for å løse disse oppgavene?

Hvem sin kunnskap?
I løpet av de seinere åra har forvaltning 
og planlegging gått fra å være hierarkisk 
til å bli mer nettverksorientert og bru-
kermedvirkning og lokalkunnskap har 
fått større innpass i forvaltnings- og be-
slutningsprosesser.

Villreinforvaltningen er et godt 
eksempel på hvordan ulike kunn-
skapsformer og data er brukt i beslut-
ningsgrunnlaget for forvaltningen. Be-

me oss hele fjellet og vi har brukt dette 
begrepet som en tverrfaglig ramme for 
prosjektet og som grunnlag for de rå-
dene vi har gitt.

Vi vil så mye med fjellet
Fjellet er et landskap som endres. Vårt 
syn på fjellet og bruken av fjellet endres 
også og det er en gjensidighet mellom 
våre verdier, vår bruk av fjellet og hvordan 
fjellet endres. Det er også en sammen-
heng mellom hvordan vi bruker fjellet i 
dag og de verdiene vi kommer til å se i 
fjellet i framtida.

I dette store bildet er det lagt en del 
grunnleggende føringer som har betyd-
ning for bruken og bevaringen av fjellet. 
Norge har for eksempel påtatt seg et 
særlig ansvar for bevaring av villreinen 
og villreinens leveområder gjennom 
flere internasjonale avtaler og konven-
sjoner. Bevaringen av villrein ligger 
derfor som et sterkt og førende premiss 
på Dovrefjell. Hensynet til villrein er da 
også et av hovedformålene med verne-
områdene på Dovre. På samme tid har 
vi andre vedtak som også legger førin-
ger for det samme landskapet. Et slikt 
eksempel er fjellteksten som åpner for 
større næringsmessig utnyttelse av fjel-
let og verneområdene. Det er en rekke 
lover og forskrifter som er viktige i denne 

Foto: Olav Strand
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det vi i dag kaller et adaptivt forvalt-
ningssystem hvor også lokal kunnskap 
er integrert og brukt. 

Når det gjelder arealene og arealfor-
valtningen har vi diskutert i hvilken grad 
fokusområder kan bidra til en mer flek-
sibel og målstyrt forvaltning. Blandingen 
av formell, systematisk kunnskap og 
personlig lokalkunnskap har vært viktig 
også når det gjelder utviklingen av kon-
septet med fokusområder og utformin-
gen av FoU-prosjektet i Snøhetta.  

Ved oppstarten av Snøhettaprosjektet 
gjennomførte vi et dialogseminar for å 
utvikle relevans og problemstillinger 
for FoU-prosjektet. Gjennom dialog-
seminaret fikk vi en grundig diskusjon 
rundt kunnskapsbehov og mulig hand-
lingsrom for den framtidige forvaltnin-
gen. Forut for dialogseminaret hadde 
villreinnemda for Snøhetta utviklet sitt 
eget forslag til forskningsprosjekt som 
pekte på flere tema og geografiske om-
råder hvor en trengte mer kunnskap og 
dokumentasjon på villreinens arealbruk. 
Oppstarten og utformingen av FoU-pro-
sjektet er derfor et eksempel på at både 
formell, lokal og personlig kunnskap 
ble brukt i utformingen av prosjektet og 
for å finne fram til fokusområdene. 

FoU-prosjektet i Snøhetta har bestått 
av tre separate delprosjekt. Prosjektets 
kjerne og hovedtema har vært samspillet 

mellom villrein, villreinens arealbruk og 
menneskelig ferdsel i og bruk av de samme 
områdene. Prosjektet har vært tverr-
faglig og bygger på naturvitenskap og 
kvalitativ og kvantitativ samfunnsfors-
kning. Som et resultat av forskningsar-
beidet har vi har fått ny kunnskap, både 
av generell karakter og spesifikk kunn-
skap om de utpekte fokusområdene. 
Resultatene har blitt presentert for sty-
ringsgruppa gjennom hele prosjektet og 
vi har laget en rapport som i stor grad 
bygger på tverrfaglige tema der vi har 
forsøkt å belyse problematikken på tvers 
av resultatene fra de tre delprosjektene.

Prosjektet har gitt mer presis og 
tverrfaglig kunnskap som er relevant 
for den framtidige forvaltningen. For at 
resultatene skal bli brukt er det viktig at 
de ulike aktørene nå blir gitt roller og en 
møteplass hvor resultatene kan brukes 
og kunnskapen videreutvikles med bak-
grunn i målsetninger og overvåkning av 
måloppnåelse.

Bruken av fjellet
Friluftslivet er i stadig endring, og ut-
viklingen går i retning av at folk ønsker 
større grad av tilrettelegging og service. 
Gjerne i form av organiserte turer, til-
rettelegging og muligheter for overnat-
ting og service på kveldstid. Utviklingen 
går også mer i retning av at turene blir 

standsforvaltningen er det fagfeltet vi 
har lengst erfaring med og som også 
er av de beste eksemplene på hvordan 
forskningsbasert kunnskap har blitt in-
tegrert i forvaltningsplanene. Villrein-
rådets årbok og årsmøter i de ulike vill-
reinområdene har vært viktige arenaer 
for formidlingen av denne kunnskapen. 
Medlemmer av villreinutvalgene, og til 
en viss grad også villreinnemdene, har 
vært delaktige i datainnsamling både i 
forskningsprosjekter og i overvåknings-
programmet. Aktiv formidling og del-
tagelse har ført til at kunnskap har blitt 
implementert i forvaltningsplaner, og 
kanskje viktigst av alt, planene er ba-
sert på blanding av formell kunnskap og 
brukernes lokalkunnskap. Ulike former 
for kunnskap har vært avgjørende for 
å treffe beslutninger som både er godt 
forankret i generell kunnskap om vill-
reinens levevis og det spesielle ved det 
enkelte villreinområde. 

Driftsplanene har tydelig definerte 
mål både når det gjelder bestandenes 
størrelse og sammensetning. Dyrenes 
kondisjon og kvaliteten på beitene er 
også viktige mål i driftsplanene, men er 
noe mindre presist definert. Overvåk-
ningsprogrammet har framskaffet data 
som er brukt for å etterprøve måloppnå-
elsen. Bestandsforvaltningen har således, 
og til en viss grad vært et eksempel på 
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Skjåk har meir å by på enn framifrå villreinjakt!

I Skjåk har vi over 200 vatn og 250 km elver med flott 
aurefiske - alt samla på 1 fiskekort. Vi har 13 hytter til 

utleige i Reinheimen og Breheimen Nasjonalparkar, alle 
fine utgangspunkt for fisketurar.

           Pris hytteleige kr. 400,- per døgn.

Juli og august er dei beste månadene for fjellfiske; 
planlegg fisketuren nå og bestill hytte og fiskekort på

www.inatur.no, eller kontakt Skjåk Almenning:

Tlf.: 61 21 39 00
          Epost: firmapost@skjak-almenning.no
          Heimeside: www.skjak-almenning.no
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kortere og mer knyttet til eksisterende 
infrastruktur. Som det tydeligste sym-
bolet for dette regimet finner vi den ny-
åpna Snøheimhytta, som flaggskip for 
DNT og som hadde nesten 6000 over-
nattinger sommeren 2012. Endringene 
i friluftslivet og bruken av utmarka må 
også ses i forhold til de økonomiske og 
strukturelle endringene som finner sted i 
primærnæringene og som sammen med 
økt mobilitet har medført at landbruks- 
og matproduksjonslandskapet i økende 
grad har blitt et opplevelses og rekrea-
sjonslandskap for en urban befolkning. 

Endringene i friluftslivet og ønsket 
om mer tilrettelegging og et opplevel-
sesbasert reiseliv kan ha positive effekter 
på villrein og åpner for styring av bruk 
og ferdsel til områder som på den ene 
siden er lite skadelige for villrein og 
som på den andre siden gir lokalt næ-
ringsliv bedre og direkte kontakt med 
potensielle brukere og kunder. Proble-
met på Hjerkinnplatået er at en har an-
lagt en ny, stor og attraktiv turisthytte i 
et sårbart område. 

Vi har gjennomført en mer eller mindre 
total kartlegging av ferdselen i Rondane 
og Snøhetta. Disse undersøkelsene viser 
at det er store forskjeller på ferdsel og 
bruk av disse områdene. Enkelte områder 
brukes svært mye. Andre områder har et 

uforstyrra preg og brukes lite. I Snøhetta-
området er det særlig i de østlige delene 
av området og med utgangspunkt i inn-
fallsportene ved Kongsvold og Hjerkinn 
at ferdselen er stor. Vi har anbefalt at 
forvaltningen etablerer en framtidig stra-
tegi på to ulike skalanivåer. Først et mer 
overordna og regionalt nivå med aktiv 
tilrettelegging i utvalgte områder mens 
en planmessig skjermer andre områder. 
Stroplsjødalen og områdene i tilknyt-
ning til Snøheimvegen har mye ferdsel 
og vi forventer at presset på dette områ-
det vil øke i framtida. Spørsmålet som 
må besvares er hvordan en best skal 
møte denne utfordringen og hvilke valg 
en kan ta for å bevare Hjerkinnplatået 
som et funksjonelt område for villrein. 
Føringene som er lagt med å gjenåpne 
Snøheim, horisonten av Snøhetta, til-
gangen til området med E6 og jernbane 
og en framtidig økning i ferdselen gjør 
at en i dette området må tilrettelegge 
slik at forvaltningen er rustet for å møte 
disse utfordringene. Vi mener derfor at 
det er nødvendig å tilrettelegge og styre 
ferdselen her og at det må gjøres på en 
god måte, med målsetninger om å unngå 
negative effekter av ferdsel og samtidig 
sørge for at brukerne av områdene er 
fornøyde og at de får gode opplevelser. 

Andre områder har lite ferdsel og et 

langt mer uforstyrra preg. Dette er kva-
liteter som en også ønsker å bevare, og 
en bør unngå å etablere ny bruk eller ny 
infrastruktur i slike områder. I tillegg 
til dette overordna nivået anbefaler vi 
at forvaltningen definerer et mer lokalt 
nivå hvor en retter blikket mot såkalte 
fokusområder. 

Framtida- det er nå
Det evige og uforanderlige fjellet, vill-
marka uten mennesker er en usann 
myte. Dovrefjell er prega av en mer enn 
9000 år lang brukshistorie. I den siste 
100-årsperioden har fjellet endra seg 
mye som følge av utbygging og men-
neskelig aktivitet. På Dovre har vi delt 
inn de siste 100 åra i ulike epoker og vi 
har vist hvordan utbygging av samferd-
sel, vannkraft og moderniseringen av 
samfunnet sammen med etableringen 
av skytefeltet har endret landskapet og 
påvirket villreinstammen her. Det er in-
gen tvil om at disse inngrepene har på-
virket villreinstammene sterkt. E6, jern-
bane og Aursjømagasinet som kom med 
Aurautbyggingen har medført en kraftig 
fragmentering av området. På samme 
vis medførte skytefeltet at det ble eta-
blert veger og annen infrastruktur på 
Hjerkinnplatået. Aktiviteten i Skytefeltet 
påvirket også dyrelivet. Vi har ingen god 
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målsetninger når en skal avveie bruk og 
bevaring.

Adaptivt og så er alt vel?
Målstyrt eller adaptiv forvaltning er et 
mantra av vår tid. Adaptiv forvaltning 
er en målstyrt prosess som fordrer at 
forvaltningspraksis kan endres dersom 
en ikke når målene som er satt for for-
valtningen. Adaptiv forvaltning krever 
derfor presist definerte mål - målbare 
mål, overvåkning som dokumenterer 
måloppnåelsen og kanskje viktigst av 
alt, tiltakene må være reverserbare.

Vi og andre har anbefalt at en adaptiv 
forvaltningsmodell legges til grunn på 
Dovrefjell. Samtidig finner vi god grunn 
til å anbefale at en reflekterer kritisk 
rundt bruken av begrepet adaptiv for-
valtning. Det er minst tre gode grunner 
til det. Først og kanskje lettes å forstå, 
er kostnadene med et etablert anlegg. Er 
det mye penger involvert så er det også 
vanskeligere å fjerne noe som i ettertid 
viser seg å være uheldig. Dernest, og 
mer subtilt, er folks holdninger og va-
ner som også er svært viktige. Dersom 
mange oppfatter et tiltak som positivt 
og hensiktsmessig så er det også van-
skeligere å endre på. Bussregimet som 
ble prøvd på Snøheimvegen i 2012 er 
et slikt eksempel, populært blant mange 
og vanskelig å endre dersom det først er 
etablert. Sist, og kanskje mest krevende 
er kontinuitet og kunnskapsnivå hos be-
slutningstakere. En bør reflektere kritisk 
over mulighetene for å utøve et adaptivt 
forvaltningssystem med politisk valgte 
beslutningstakere som kan ha kortvarig 
kontinuitet i forhold til de vedvarende 
og langsiktige prosessene som ofte vil 
være nødvendige i adaptive forvalt-

ningsregimer. 
Bussregimet på Snøheimvegen må 

derfor institusjonaliseres på en slik måte 
at både hensikten og premissene for 
ordningen beholdes og forblir robuste. 
I dette tilfellet er hensikten å redusere 
barriereeffektene av ferdselen inn til 
Snøheim, premissene er blant annet at 
reinen fortsatt skal ha tilgang til de vik-
tige beiteområdene på Hjerkinnplatået. 
En bør reflektere kritisk over dette i ut-
formingen av ordningen med buss og 
hvordan regimet skal driftes.

For at adaptiv forvaltning skal virke 
etter intensjonene og ikke bli et skalke-
skjul for politisk gjennomslag må pre-
missene for denne typen forvaltnings-
modeller være helt tydelige fra starten 
av. De skal og må være reversible. Er 
ikke dette kriteriet til stede slik at det er 
en akseptert og robust forståelse av at 
de skal og må være reversible, så kan en 
heller ikke påberope seg at man jobber 
etter en adaptiv forvaltningsmodell. 

Villreinen, og villreinens muligheter 
til å benytte beiteressursene på Hjer-
kinnplatået må stå i sentrum for alle be-
slutninger som skal tas i dette området. 
Innenfor rammene av adaptiv forvalt-
ning så betyr dette at ordningen med 
å bruke buss på Snøheimvegen og en 
eventuell beslutning om å beholde ve-
gen og at vedtaket om å gjenoppbygge 
Snøheim må revurderes dersom villrei-
nen ikke bruker området som følge av 
forstyrrelsene som genereres.

Legitimitet i forvaltningen
Resultatene fra prosjektet tyder på at 
vernet i liten grad er til fysisk hinder 
for ønsket aktivitet. Det ser imidlertid 
ut til at det er lokale aktører sin eier-

dokumentasjon på hvordan øvingsakti-
viteten i området påvirket reistammen, 
men det er rimelig å anta at perioder 
med mye aktivitet bidro til at dyra unn-
gikk området og at effektene på reins-
dyra var avhengig av type og mengde 
aktivitet. Men reinsdyra har i større eller 
mindre grad brukt området gjennom 
hele perioden med militær aktivitet.

Dovrefjell har en vekslende historie 
hvor ulike verdier har stått i fokus for 
bruk og utvikling. Det er et tankevek-
kende poeng at det engang var riktig og 
hensiktsmessig å legge et stort militært 
øvingsfelt ved foten av Snøhetta. Valget 
den gang sto mellom Finse og Snøhetta. 
Det er nærmest utenkelig å etablere et 
skytefelt på noen av disse stedene i dag, 
men i en nær fortid var det riktig, og 
denne delen av Dovrefjells historie er 
et godt eksempel på at verdsettingen av 
fjellet og oppfatningene av rett og galt 
endres raskt. 

Normann Heitkøtter advarte for 25 
år siden om at ferdselen i Rondane Na-
sjonalpark kom til å medføre en opp-
deling av villreinstammen i Rondane. 
GPS- merkeprosjektet i Rondane har 
vist at han fikk rett i det, dessverre. Vi 
har brukt Rondane og barrieren ved 
Rondvassbu som en referanse for Snø-
heimvegen og Snøheim. Villreinstammen 
i Snøhetta har de beste  høst og vinter-
beiter på Hjerkinnplatået. For å nå disse 
beitene må dyra krysse Stroplsjødalen 
og Snøheimvegen. Gjennom store de-
ler av sommersesongen er ferdselen i 
Stroplsjødalen så stor at reinen begyn-
ner å få problemer med å krysse dette 
dalføret. Hovedutfordringen med Snø-
heim er derfor ferdselen fra Hjerkinn, 
E6, jernbane og Kongsvold og hvordan 
den framtidige ferdselsøkning påvirker 
reinens bruk av de viktige beiteområ-
dene på Hjerkinnplatået. Faren er at ut-
viklingen her blir som i Rondane og at 
reinen mister trekkvegene inn på Hjer-
kinnplatået, og at rotasjonstrekket rundt 
Snøhetta opphører. 

Valgene som nå skal tas og gjenåp-
ningen av Snøheim legger viktige pre-
misser for framtida. Derfor er framtida 
nå, og derfor må løsningene som velges 
være fremtidsretta og robuste. Med ro-
buste mener vi at de ikke forvitres ved 
stadige utfordringer fra særinteresser. 
Derfor mener vi også at valgene som nå 
skal tas omhandler mer enn det fysiske 
landskapet, og at samarbeidsformer, 
deltagelse i beslutninger og legitimitet i 
forvaltningen må inngå som selvstendige 
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legitimitet til forvaltningen og en robust 
vinn–vinn-situasjon. 

Konkret vil dette si at man bør unn-
gå, og eventuelt vurdere å fjerne, regu-
leringer som legger opp til forskjellsbe-
handling av folk, organisasjoner eller 
aktiviteter. DNT sin rolle er helt sentral 
gjennom den generelle unntaksbestem-
melsen i vernebestemmelsene om at 
blant annet «turistforeninger» kan drive 
organisert ferdsel uten særskilt tilla-
telse, gjennom eget punkt i vernebe-
stemmelsene om Snøheim turisthytte 
og gjennom den faktiske åpningen av 
Snøheim og trafikken dette fører med seg 
på vegen og i fjellet. I dag har det som 
regnes som «tradisjonelt og enkelt fri-
luftsliv» forrang framfor andre frilufts-
livsaktiviteter. Det bør ikke være slik at 
det stilles mindre krav til kunnskap når 
det gjelder tradisjonell turvirksomhet 
enn andre aktiviteter, for da vil det være 
makten over begrepene som er styrende, 
og ikke hvilken effekt aktiviteten har på 
villreinens leveområder. Lite tyder på at 
såkalt tradisjonelle aktiviteter generelt 
er mindre forstyrrende enn såkalt mo-
derne, spesielt med tanke på barriere-
effektene fotturister skaper langs popu-
lære ferdselsårer.

Tradisjoner er en viktig del av kultu-
ren, og vil spille en rolle når målsetnin-
gene fastsettes, men når aktiviteter skal 

vurderes opp mot vern bør i første rekke 
kunnskap legges til grunn.

Veg eller ikke veg, hva er riktigst?
Utgangspunktet for forskningsprosjek-
tet var tre ulike scenarier for Snøheim-
vegen;

1) Snøheimvegen fjernes og renatureres
2) Snøheimvegen fjernes ikke, men 

det legges betydelige begrensninger på 
bruk

3) Snøheimvegen holdes åpen for fri 
ferdsel

Alt tyder på at Snøheim og Snøhetta 
også i fremtiden kommer til å bli viktige 
destinasjoner med store besøkstall. En 
riktig strategi vil derfor være å tilrette-
legge for dette, noe som innebærer klare 
og definerte rammer som setter forståtte 
og aksepterte grenser for de involverte 
aktørenes handlingsrom. Dette er en 
forutsetning for et robust landskap som 
ivaretar både de økologiske og de sosio-
kulturelle elementene. Brukerundersø-
kelser og ferdselsregistreringer sommeren 
2012 indikerer at de besøkende til Snø-
heim stort sett hadde to mål for øye: enten 
et besøk på den nye hytta eller alterna-
tivt også en tur til toppen på Snøhetta. 
Så langt viser ferdselsregistreringene og 
overnattingstall at åpningen av Snøheim 
hadde liten effekt på ferdselen lenger 
inn i området og over til Reinheim, men 

skapsfølelse og opplevelse av kontroll 
som blir utfordret av enkeltavgjørelser 
som oppfattes som lite troverdige, kon-
sistente og forutsigbare og at dette gjør 
at planlegging av næringsaktiviteter 
oppleves som vanskelig. Vi anbefaler 
derfor at det legges betydelig innsats i å 
oppnå større legitimitet i forvaltningen 
gjennom en bedre samordning og sam-
stemthet mellom lokale, regionale og 
nasjonale myndigheter.  

For å øke forvaltningens legitimitet 
og lage grunnlaget for det vi har kalt en 
robust vinn – vinn situasjon er det viktig 
at det er en indre logikk i målsetninger, 
institusjoner og beslutninger som de 
fleste aktører forstår og aksepterer – i 
alle fall alle aktører som stiller seg bak 
forutsetningen om at en kan og vil oppnå 
en vinn – vinn situasjon mellom bruk og 
vern av fjellet. 

Forvaltningen bør også se på hvor-
dan man i større grad enn i dag kan opp-
nå en kunnskapsbasert likebehandling 
av ulike aktører. Utgangspunktet for 
arealforvaltningen, som også er slått fast 
i Naturmangfoldloven, er at den skal 
være kunnskapsbasert. Å reflektere kri-
tisk over hva prinsippet om kunnskaps-
basert forvaltning faktisk innebærer, og 
å se dette i sammenheng med prinsippet 
om likebehandling, tror vi er avgjø-
rende dersom en skal forvente å oppnå 
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I de pågående og kommende plan-
prosessene, det være seg regionale pla-
ner, kommuneplaner eller verne- og for-
valtningsplaner, bør dette inngå som et 
viktig tema å drøfte, avgjøre og nedfelle 
i formelle, forpliktende og langsiktige 
føringer eller bestemmelser. De ulike 
planene må samkjøres og være i over-
ensstemmelse når det gjelder framtidig 
bruk av Snøheimvegen.

Vi mener at det også er viktig at en re-
lativt raskt avklarer dette, og at aktørene 
som skal jobbe med disse problemene i 
løpet av kort tid gis mandat og arena for 
å jobbe videre med problemstillingene.

Hittil har forskningsprosjektet og ar-
beidet i prosjektets styringsgruppe iva-
retatt dette. Dersom det går for lang tid 
mellom prosjektavslutning og oppstart 
av arbeidet med å videreutvikle arbeidet 
og et eventuelt bussregime, risikerer en 
at det startes mange og politiserte inter-
essekamper, noe som vi har påpekt som 
svært uheldig i forhold til å oppnå det 
vi omtaler som en robust vinn–vinn-
situasjon.

Var Snøheimvegen poenget?
“Horisont Snøhetta” kan være hori-
sonten til mange fjell og mange andre 
landskap. Hovedpoenget i forsknings-
prosjektet er ikke 14 kilometer med 
grusveg. Hovedpoenget er at vi må prø-

ve å se en helhet i landskapene og be-
trakte fjellandskapet som et helt fjell, et 
fjell som har ei fortid og som skal ha ei 
framtid, og framtida for fjellet den leg-
ges nå. Derfor er samarbeidsformene, 
kunnskapsgrunnlaget og aktørenes evne 
og vilje til å ta ansvar og sette grenser 
for egen aktivitet og handlingsrom det 
egentlige poenget med “Horisont Snø-
hetta”. Skal vi nå målene om bærekraftig 
bruk av hele fjellet, så må vi utvikle 
felles kunnskapsplattform og vi må ha 
møteplasser for dialog mellom samtlige 
fjellaktører slik at målsetningene settes i 
sentrum for samtlige valg.   

vi registrerte en fordobling av ferdselen 
i Svånådalen. Potensialet for at dette 
kan komme til å endre seg er imidlertid 
betydelig, og hvordan ferdselen blir 
i disse områdene bør derfor inngå i et 
framtidig forsknings- og overvåknings-
opplegg knyttet til scenariene for Snø-
heimvegen.

Av tre mulige scenarier har vi vurdert 
det som best å beholde vegen, men at det 
samtidig innføres strenge begrensninger 
på bruk og at det opprettes et driftsre-
gime som innebærer bruk av buss helt 
inn til Snøheim. Både det vi vurderer 
som det beste og det vi vurderer som det 
verste av de tre scenariene innebærer 
å beholde vegen. Dersom det vi anser 
som det beste alternativet velges, vil det 
så lenge vegen ligger der, alltid være en 
mulighet for å endre regimet og åpne 
for fri ferdsel. Det vil si at vi forutsetter 
en prosess som sikrer at alle relevante 
aktører både er involvert og stiller seg 
bak et eventuelt bussregime. Hvordan 
en på best mulig måte kan sikre seg mot 
slike «omkamper» må det være opp til 
aktørene i samarbeid å komme fram til, 
men vi mener det er helt avgjørende, og 
en betingelse for forskningsgruppa sin 
konklusjon, at et eventuelt bussregime 
institusjonaliseres på en måte som for-
plikter alle aktører i et langsiktig per-
spektiv.
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En sti er ikke en sti for villreinen

Av Vegard Gundersen, Olav Strand, 
Manuela Panzacchi og Ingrid Nerhoel,
Norsk institutt for naturforskning 
(NINA)

Figur 1. Viser kontinuerlige tellerdata på dagnivå for teller ved Kongsvold fjellstue i perioden 1. juli 2006 til 31. oktober 2012. Data fra 
Statens Naturoppsyn (SNO).

Foto: Arne Nyaas

I denne artikkelen viser vi noen 
enkle sammenhenger mellom folks 
bruk av fjellet og villreinens areal-
bruk fra tre villreinområder. Om-
rådene er Rondane, Nordfjella og 
Snøhetta og både ferdsel og villrein 
er intensivt studert i alle områdene 
i hele eller deler av perioden 2009 
til 2012.

For å måle ferdsel er det brukt en rekke 
ulike metoder. Spørreundersøkelser gir 
svar på hvem det er som besøker om-
rådene og hvilke preferanser og hold-
ninger de har til for eksempel villrein, 
fjellområdet og forvaltningen av disse. 
Automatiske tellere har vi brukt på mer 
enn 100 lokaliteter i disse tre områdene 
og de viser hvor mange som går på stiene i 
løpet av året. I figur 1 viser vi et eksempel 
fra den automatiske telleren ved Kongs-
vold fjellstue i Snøhettaområdet, og vi 
ser at trafikken på stien varierer stort 
gjennom året. Sommermånedene juli, 

august og september står for ca 75% av 
all trafikk i løpet av året. Det er med andre 
ord høysesong sommerstid, og spesielt i 
månedskifte juli-august.

Den tredje hovedmetoden vi har 
brukt for å måle ferdsel er utdeling av 
GPS enheter til de besøkende som kart-
legger turen de går i fjellet. Dette er be-
nyttet flere steder, men det er best data 
fra Snøheimvegen i Snøhettaområdet og 
inn fra Spranget i Rondane. Figur 2 viser 
et eksempel på GPS utdeling til 174 fot-
turister inn Snøheimvegen i 2011. GPS 
studiene bekrefter at de aller fleste som 
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Figur 2 (over). Viser bruken av terrenget for 174 fotturister som kjørte privatbil inn Snøheimvegen i 2011. Kartet viser også villreinens bruk av området 
sommerstid med GPS punkter på 3 timers intervall samlet for hele prosjektperioden 2009-2012. Figur 3 (under). Kart som viser intensiteten på bruk av 
stier og veger i Snøhettaområdet som gjennomsnittverdier for månedene juli, august og september. Kartet gjelder ikke motorisert ferdsel.
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Figur 4. Trail Use Index, TUI, på dagnivå innen studieområdene. TUI indikerer det antallet 
stisegmenter som er gått den enkelte dag i studieområdet. Hver person kan gå en til flere 
stisegmenter. TUI er en indikator på forstyrrelse i forhold til villrein på det enkelte sti-
segment. TUI er estimert for Snøhetta og Rondane nord i perioden 2009-2012, i Nordfjella 
bare i 2010. Gråe linjer i figuren indikerer villreinjakta.

langt større intensitet på stisystemet enn 
Nordfjella og Snøhettaområdet. Denne 
sammenligningen tar ikke hensyn til 
areal, men når vi vet at Rondane også 

er på tur i villreinområdene følger mer-
kede stier og veger. Bare ca 10 % av de 
besøkende i Rondane går utenfor stier, 
mens tilsvarende tall fra Nordfjella og 
Snøhetta er ca 20 %.

Den siste metoden som er brukt for 
å måle ferdsel er å observere atferden 
til folk i terrenget. Dette er tidkrevende 
øvelse som i særlig grad er utført for å 
få detaljkunnskap om bruken i mer kri-
tiske fokusområder for villreinen.

En type spørreundersøkelse som er 
gjennomført i alle tre villreinområder er 
å montere svarkasser med et kort spør-
reskjema på de viktigste innfallsportene 
til områdene. Spørreskjemaet inneholdt 
også et kart på baksiden der vi ba respon-
denten nedtegne turruten sin. Alle de 
nedtegnelsene vi samlet inn digitaliserte 
vi i et kart ved hjelp av GIS. Vi fikk da 
et mønster for ferdsel i det enkelte om-
råde. Ved bruk av automatiske tellere på 
over 100 lokaliteter kunne vi i tillegg 
si noe om intensiteten på stiene uttrykt 
som gjennomsnittverdier for en 10 timers 
dag. I figur 3 (se forrige side) gir vi et 
eksempel på intensitetskart i høysesongen 
i Snøhettaområdet. 

Hvis vi videre bruker de enkelte sti-
segmentene og hvor mange ganger de 
blir gått i løpet av en dag som uttrykk 
for intensiteten i områdene, kan vi 
bruke dette til å sammenligne intensi-
teten mellom områdene. Dette er gjort 
i figur 4, og vi ser at Rondane har en 

utgjør et mye mindre areal, blir forskjel-
lene bare enda større. I Rondane er det 
svært mye ferdsel på et begrenset areal.

I figur 5 viser vi sammenhengen 

Figur 5. Viser tetthet (kernel) av villrein i sammenheng med stiintensitet i studieområdene Snøhetta, Rondane og Nordfjella. Vi har her 
skilt mellom stier som har flere eller færre enn 30 personer per dag i den respektive sesong, fordi mer enn 30 personer på sti per dag er 
en terskelverdi for når ferdsel kan utøve en negativ påvirkning for villreinens kryssing av stien. Data fra Snøhetta og Rondane i perioden 
2009 til 2012, Nordfjella 2010. Tetthet av rein (kernel) er beregnet fra 25 radiomerka villrein i Snøhetta, 14 i Rondane og 17 i Nordfjella.
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mellom stiintensitet og tetthet av rein for 
alle de tre studieområdene. I arbeidet med 
«Horisont Snøhetta» kom vi fram til en 
terskelverdi for når villreinen begynner å 
få problemer med å krysse stien. Denne 
terskelverdien ser ut til å ligge et sted 
rundt 30 passeringer per dag. I figur 5 
er stier med mer enn 30 passeringer per 
dag i de respektive sesonger uthevet med 
mørkeblå farge. Vi ser igjen at Rondane 
har en relativ stor tetthet av stier som 
overstiger denne terskelverdien, mens  
Nordfjella og Snøhettaområdet også har 
noen stier som kan by på problemer i lø-
pet av sommeren.

i beregningen, mens for Nordfjella og 
Snøhettaområdet er det en del «hvite» 
områder med lite eller ingen infrastruk-
tur av denne typen. Vi ser samtidig at i 
en del områder sammenfaller villreinens 
arealbruk sommerstid i stor grad med 
disse «hvite» friområdene. Det har lenge 
vært kjent at villreinen viser arealunnvi-
kelse i forhold til infrastruktur, men med 
ferdselsregistreringene evner vi i langt 
større grad å si noe om terskelverdier 
for bruken av infrastruktur i forhold til 
villrein.

Vi har i denne korte oppsummerin-
gen vist at det er flest folk i fjellet i tre 
korte hektiske sommermåneder og at in-
tensiteten varierer stort mellom villrei-
nområder og også innenfor villreinom-
rådene. Vi vet også at folk, og spesielt 
de som er på fottur, følger eksisterende 
infrastruktur av stier, veger og annen til-
rettelegging. I figur 6 viser vi hvordan 
fordelingen av infrastruktur er i de tre 
villreinområdene, desto mørkere farge 
desto mer infrastruktur. Det er ingen 
områder i Rondane som ligger mer enn 
5 kilometer fra infrastruktur hvis vi tar 
med merkede stier og turisthytter med 

Figur 6. Viser kumulativ tetthet av infrastruktur (veger, T-merka stier, hytter, kraftledninger, kraftmagasin etc.) til venstre og til høyre har 
vi lagt på tetthet av villrein (kernel) i de ulike områdene i høysesongen. Vi har brukt 5 kilometer radius fra infrastruktur.

Foto: Arne Nyaas
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Nye spor etter fjellreven
Av Kristine Ulvund, Nina, E. Eide, 
Øystein Flagstad, Arild Landa, Roger 
Meås, Roy Andersen og Mari Tovmo, 
Norsk institutt for naturforskning 
(NINA)

Foto: Even Inge Danielsen, Røros

I 2012 var det få fjellrevynglinger, 
men det var likevel et toppår for 
fjellreven. 115 individer ble identi-
fisert fra DNA vinteren 2011/2012, 
og kombinert med observasjoner i 
felt ble fjellrevbestanden i Norge 
anslått til å telle minimum 139 in-
divider. Dette er godt og vel en dob-
ling av bestanden fra 55 individer i 
2010. Overvåkinga viste at mange 
valper født i 2010 og 2011 overlevde 
og etablerte seg i områder hvor det 
ikke har vært fjellrev på flere tiår.

Etter et fantastisk år i 2011 med hele 40 
ynglinger av fjellrev i Norge, ble det et 
bunnår for fjellrevens reproduksjon i 
2012, med kun en yngling av fjellrev i 
det fri. Få ynglinger var et resultat av 
krasj i smågnagerbestanden seinsom-
meren/høsten 2011 de fleste steder i 
landet. Fjellreven følger svingningene 
i smågnagerbestanden tett og det er 

naturlig at det i år med få smågnagere 
også blir få ynglinger av fjellrev. Ut-
setting av flere fjellrever og støtteforing 
i nærheten av kjente hiplasser gav li-
kevel håp om ynglinger i fjellet også i 
2012. Det registrerte kullet av fjellrev 
denne sommeren var det to rever som opp-
rinnelig kom fra avlsstasjonen på Opp-
dal som stod for. De fikk fire valper på 
et hi i nærheten av stasjonen. 

Økende fjellrevbestand
Til tross for få ynglinger i 2012, nådde 
vi allikevel en ny milepæl i arbeidet med 
bevaring og oppfølging av fjellreven i 
Norge.  Det ble for første gang identi-
fisert mer enn 100 individer fra DNA. 
Basert på estimerte minimumsbestander 
i de ulike fjellområdene, har vi et samlet 
estimat på 139 fjellrev i Norge i 2012. 
Dette er godt og vel en dobling av den 
estimerte bestandsstørrelsen fra 55 in-
divider i 2010. Den markante økningen 
kan forklares av to gode lemenår i 2010 
og 2011 som bidro til mange ynglinger 
og god valpeover-levelse. Mange kull 
og to vintre med høy overlevelse betyr 
at vi har hatt to påfølgende år med godt 
tilskudd av nye individer til ulike del-
bestander. Med god overlevelse er det 

grunn til å anta at vi vil få flere nyeta-
blerte par. Men en høyere tetthet av fjell-
rev i noen delbestander og lav smågnager-
bestand betyr også mer konkurranse om 
maten for fjellreven. Disse to faktorene 
vil trolig stimulere til utvandring og 
større bevegelse av unge dyr som enda 
ikke gjør hevd på sitt eget territorie. 
Vinteren 2011/2012 observerte vi flere 
rever som vandret mellom de tre kjerne-
bestandene Børgefjell, Sylan—Helags 
og Dovrefjell enn noen gang. Med 
større utvandring øker muligheten for 
å oppleve fjellreven i fjellområder der 
den ikke har vært observert på lang tid.  

Meld inn observasjoner av fjellrev

Et økende antall fjellrevobservasjoner 
skjer i områder der fjellreven ikke har 
blitt sett på lenge. Det er svært viktig 
for arbeidet med å bevare fjellreven at 
disse observasjonene blir meldt inn. 
Meld fra til ditt lokale SNO kontor 
(www.naturoppsyn.no) dersom du ser 
fjellrev.
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Koloniserer nye områder
Hvert år får stadig flere gleden av å se 
fjellrev, og meldinger om fjellrev-
observasjoner og funn av nye fjellrevhi 
strømmer inn til Norsk institutt for na-
turforskning (NINA), Statens naturopp-
syn og Direktoratet for naturforvaltning. 
Disse meldingene loggføres og syste-
matiseres fortløpende. Innmeldte obser-
vasjoner av fjellrev er et viktig bidrag 
i overvåkingen av bestanden. Vinteren 
2011/2012 ble det meldt inn 104 obser-
vasjoner av fjellrev, noe som nesten er en 
fordobling sammenlignet med vinteren 
før. Spesielt våren 2012 mottok vi mange 
meldinger fra turfolk som hadde fått 
gleden av nære møter med fjell-reven i 
områder der fjellreven ikke har blitt sett 
på lenge. Mange av disse observasjo-
nene ble gjort i området mellom de to 
kjernebestandene Snøhetta-Knutshø og 
Sylan—Helags. 

De siste årene har vi også fått bekreftet 
at fjellreven kan vandre langt. Fra Helags 
i Sverige har fire stykker funnet veien 
til Snøhetta, en til Sylan, en til Kjølifjel-
let, en til Engerdal, en nord til Skjæker-
fjella og en skikkelig langvandrer tok 
turen helt til Hardangervidda. Stabil ak-

tivitet både ved kjente hilokaliteter og 
fôr-automater tyder også på at mange av 
disse utvandrerne har etablert seg. Dette 
er gledelig med tanke på bestands-
utviklingen videre framover. En del av 
forklaringen på fjellrevens vedvarende 
tilbakegang kan faktisk være knyttet til 
effekter av en liten og geografisk spredt 
populasjon med liten utveksling av in-
divid mellom fjellområder. Forskere 
bruker begrepet negative tetthetsavhen-
gige effekter når redusert tetthet – dvs. 
færre dyr pr område fører til redusert 
bestandsvekst eller endog bestandsreduk-
sjon. Er denne negative responsen først 
snudd, f.eks. gjennom økt utvandring 
og utveksling mellom delbestander, så 
kan det være håp om at bestandene har 
kommet over en terskel hvor fjellrev-
bestanden gir seg selv positiv drahjelp 
fremover.

Håper på etablering av fjellrev i 
«Stepping stone»-områder 
Såkalte «stepping stones», eller vade-
steiner, er områder som kan fungere 
som broer og spredningsområder mel-
lom eksisterende kjerneområder der 
fjellreven i dag er etablert og får valper. 

Seks hvite og en blå fjellrev fanget på 
kamera i Helags.
Foto: Viltkamera Länstyrelsen Jämtland

Innmeldte observasjoner av fjellrev det 
siste året.  Den røde trekanten er den eneste 
dokumenterte ynglingen i det fri i 2012.
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I disse områdene har det tidligere vært 
fjellrev, så vi vet at dette er egnede om-
råder for fjellreven. Prosjektet Felles 
Fjellrev jobber for etablering av fjellrev 
i «stepping stones» områder mellom 
kjernebestandene Børgefjell, Sylane—
Helags og Dovrefjell. Det gjennomføres 
tiltak som støtteforing og stimulert uttak 
av rødrev i disse mellomliggende fjell-
områdene. Ønsket er å hjelpe fjellreven 
å spre seg til et langt større område enn i 
dag og å gjøre Trøndelag/Jämtland til et 
attraktivt område for fjellreven. Felles 
fjellrev er et norsk-svensk samarbeids-
prosjekt finansiert av EU programmet 
Interreg Norge og Sverige, Direktoratet 
for naturforvaltning i Norge og Läns-
styrelsen i Jämtlands län i Sverige.

Selv om intensive tiltak som støtte-
fôring ikke ser ut til å påvirke reproduk-
sjonen hos fjellreven i år uten tilgang 
på smågnagere, er det tydelig effekt av 
tiltak som gjennomføres over flere år. 
I prosjektområdet for Felles Fjellrev i 
Sverige (Helags) har antall ynglinger i 
gode smågnagerår vist en økende ten-
dens med 2011 som det beste året så 
langt. Det har også vært et økende antall 
observasjoner av fjellrev utenfor kjerne-

områdene. Også i områder der man ikke 
har sett fjellrev på flere årtier har antallet 
observasjoner økt markant etter den 
fantastiske ynglesesongen i 2011. På 
norsk side har det i områdene Sylane, 
Blåfjella―Skjækerfjella og Hestkjølen 
vært en betydelig økning i vinterakti-
vitet og antallet identifiserte individer 
fra DNA. Foringsautomatene ser ut til 
å bidra til mer permanent etablering av 
fjellrevene i disse fjellområdene.  

Ser lysere ut enn på lenge
Situasjonen for fjellrevbestanden i Norge 
og Sverige ser lysere ut enn på lenge. 
Gode yngleår i 2010 og 2011 har gitt et 
godt tilskudd av unge rever til ulike del-
bestander. Dette lover godt for ytterli-
gere bestandsøkning. Flere delbestander 

Hvit og blå  fjellrev ved fôrautomat på 
Saltfjellet.

har nå mange voksne fjellrever som kan 
yngle om det skulle komme et smågna-
gerår innenfor 2-3 år. Og det rapporteres 
fra flere fjellområder om økt aktivitet 
av mus. Vi kan derfor trolig forvente 
noen ynglinger av fjellrev i 2013. Hvor 
mange ynglinger det blir er avhengig av 
hvor stor smågnagerbestanden vokser 
seg gjennom vinteren og hvorvidt det 
også kommer en oppgang for lemen.

Femundsmarka 2012. 
Foto: Lars Erik Dufseth
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Oversikt over fjellrever som er satt ut i ulike fjellområder i Norge 
eller født på hi i Sverige, og som har vandret til et annet fjell-
område. Lokaliteten for utsetting er angitt med ● , og området hvor 
de senere er blitt observert er angitt med ▲

Land Fjellområde/fylke Tiltak

Norge

Varangerhalvøya, Finnm. Aktivt uttak av rødrev

Saltfjellet/Rana, Nordland Utsetting av fjellrev, foring, enkelt uttak rødrev 

Blåfjell/Lierne, Nord-Trøndelag Foring, aktivt uttak av rødrev

Hestkjølen/Skjækerfj., Nord-Tr. Foring

Sylane/Kjølifjellet, Sør-Trøndel. Foring, aktivt uttak av rødrev

Forollhogna, Sør-Trøndelag Foring

Knutshø, Sør-Trøndelag Utsetting av fjellrev, foring

Dovrefjell, S-T/Oppland Utsetting av fjellrev, foring

Finse, Hordaland Utsetting av fjellrev, foring, enkelt utt. av rødrev

Sverige

Sylarna/Helags, Jämtland Aktivt uttak av rødrev, foring

Skäckerfj./Sösjö-Offerd., Jämt. Aktivt uttak av rødrev, foring

Hòtagsfjällen, Jämtland Aktivt uttak av rødrev, foring

Borgafj./Stekenj. Jämt/Väst.b. Aktivt uttak av rødrev, foring

Vindelfjällen, Västerbotten Enkelt uttak av rødrev, foring

Arjeplogsfjällen, Norrbotten Enkelt uttak av rødrev, foring

Referanser:
Felles Fjellrev 2012. Fjellreven – en truet art i de skandinaviske fjellene. Om 
fjellrevbiologi, bestandsstatus og tiltak for å redde arten. Infobrosjyre fra
Felles Fjellrev. 35 s.

Ulvund, K., Flagstad, Ø., Eide, N. E. & Landa, A. 2013. Fjellrev i Norge 2012. 
Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. 
NINA Rapport 909. 43 s.

Tabell 1: Oversikt over områder i Norge og Sverige der 
det gjennomføres ulike tiltak for å hjelpe fjellreven:

Vis hvor du er 
i villreinjakta!

Som jeger eller fotturist må du kle deg slik 
at du blir sett av andre. I villreinfjellet vil en 
rød eller orange caps (bildet) vises på lang 
avstand. Sats på trygghet du også, bestill vår 
røde eller orange caps!

Pris per stk. 80 kr. + mva. og frakt.

Bestilling:
Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland

2881 Aust-Torpa
Tlf.: 61 11 95 70

Mobil: 905 52 790
Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no
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Fjellrev og raudrev: Kvifor er 
fjellreven så avhengig av lemen?
Arild Landa, Kristine R. Ulvund, Nina 
E. Eide, Roger Meås, Mari Tovmo, 
Øystein Flagstad og Roy Andersen. 
Norsk institutt for naturforsking 
(NINA)

Over: Gode toppår med mykje lemen er 
avgjerande for fjellreven sin reproduksjon. 
Foto: Arild Landa.

Antal ynglingar i det fri talar sitt 
tydelege språk. På trass av tilleggs-
fôring får fjellreven berre fram 
kvalpar i år med mange smågnagarar. 
Kvifor er det slik?
I 2012 var det minimalt med fjellrev-
ynglingar i Skandinavia. Årsaka er at det 
var eit utprega botnår for mus og lemen. 
Få fjellrevynglingar syner tydeleg kor 
avhengig denne arten er av lemen for 
å reprodusere. Men forsking syner at 
tiltak som støttefôring likevel ikkje er 
fånyttes. Ei evaluering av tiltaka som 
er utført på norsk og svensk side sidan 
byrjinga av 2000-talet viser at tiltaka 
har gitt positiv effekt. Faktorane som 
vert påverka er auka vinteroverleving, 
auka kullstorleik og antal ynglingar i år 
med smågnagarar. Om ein ser på korleis 
ulike faktorar bidreg til overleving og 
vekst i fjellrevbestandane, finn ein at 

omlag 50 % kan forklarast med tilgan-
gen på smågnagarar, ca. 30 % er relatert 
til støttefôring og ca. 20 % er uttak av 
raudrev. Dei intensive tiltaka, med blant 
anna støttefôring i fleire fjellområde, ser 
derimot ikkje ut til å påverke reproduk-
sjonen hjå fjellreven i dei åra det er lite 
smågnagarar. 

I motsetnad til den store variasjonen 

Under: Fôrautomaten gir eksklusiv fôring 
til fjellrev. Den har ei utforming som gjer 
at raudreven på grunn av sin skye åtferd og 
storleik ikkje kan gå inn i den. 
Foto: Avlsprogrammet, NINA.



2013

31

i bruk av raudrev. Klassisk teori seier at 
å introdusere ein art til eit område ofte 
feilar dersom det allereie finnes ein nær-
ståande art der. Dette fordi konkurran-
sen då vil verta for intens. Dersom det 
allereie bur mange fjellrevar i eit område 
skal dei i teorien klare å halde raudreven 
ute. 

Men kva er eigentleg skilnadene på 
raudrev og fjellrev og kvifor er dei så 
like at dei vert arge konkurrentar? Dei 
er nære slektningar, dei et den same 
maten og er begge såkalla generalistar, 
dvs. dei er opportunistar og kan utnytte 
eit vidt spekter av matkjelder. Raudreven 
nyttar gjerne hia til fjellreven. Skilnadene 
er at raudreven er større og kan bli opp 
til 10 kg medan fjellreven skjeldan vert 
tyngre enn 5 kg. Vidare er fjellreven til-
passa eit liv høgt til fjells med variabel 
mattilgang og der kongeørn og jerv nor-
malt er dei største trugslane (tidlegare 
òg menneska). Raudreven derimot, er 
betre tilpassa eit liv i låglandet der tre 
og buskar gir vern mot rovfuglar som 
kongeørn. Ulv, gaupe og menneska, 
var truleg i tidlegare tider dei viktigaste 
trugslane, men er i dag mindre viktige 
sidan dei store rovdyra er fåtalege og 
har liten utbreiing. Raudrevjakt drivast 
òg i langt mindre utstrekning i dag enn 
tidlegare. Dette har saman med varmare 
klima, vegar og avfall, høgspentliner 
osb. gitt gode vilkår for raudreven til å 
auke i antal og utbreiing. 

På grunn av mange like trekk og no-
kre skilnader i tilpassing har fjellreven 

hjå oss hatt tilhald i marginale fjell-
område der svingingane i smågnagarar 
spelar ei nøkkelrolle medan raudreven 
har okkupert det meir næringsrike låg-
landet. Truleg ville fjellreven hatt langt 
vidare utbreiing dersom det ikkje var 
for konkurransen med raudreven. Til 
dømes på Island, Grønland og Svalbard 
finnast fjellreven både i urbane område, 
i innlandet og langs kysten og nyttar der 
nisja som raudreven har i låglandet i 
fastlands Noreg.

Eksklusiv fôring
Ein annan viktig skilnad er at raudreven 
er genuint sky og var overfor menneske 
fordi den har blitt jakta på, medan fjell-
reven er naiv og kan sume gonger verke 
tillitsfull. Det er skilnaden i storleik, 
fjellrevens naivitet og raudrevens skye 
åtferd vi utnyttar når vi tilleggsfôrar 
fjellreven. Vi har i Avlsprogammet kon-
struert ein fôrautomat som i stor grad 
tilbyr mat eksklusivt til fjellrev der første 
skanse er at raudreven er for sky til å 
gå inn i den, og den andre skansen er at 
raudreven er for stor til å koma inni. Det 
har så langt, etter sju år med utprøving 
og bruk, vore einskilde automatar som 
er nytta av raudrev og som har ført til 
modifikasjonar og det er såleis grunnlag 
for å seie at dette systemet fungerer. 

i yngling hjå revane i det fri, får revane 
i avlsstasjonen kvalpar sjølv i år utan 
smågnagarar. Dei seks åra avlsstasjonen 
har vore i full drift har det vore mellom 
fire og åtte kull i året og antal kvalpar 
har variert mellom 20 og 72. Variasjonen 
mellom ulike år kan i stor grad forklarast 
ut frå alderssamansetjing, antal par og 
andre faktorar. Revane i avlsstasjonen 
representerer same genetiske opphav 
som dei ute i naturen. Smågnagaråra må 
såleis ha anna påverknad enn berre som 
variasjon i mattilgang. Det er eit velkjent 
fenomen at mykje smågnagarar normalt 
betyr mange ryper til haustjakta. Det er 
òg kjent at mange smågnagarar lettar 
predasjonstrykket på andre artar fordi 
både kråkefugl, rovfugl og rovdyr fråtsar 
i lettfanga gnagarar og såleis ikkje treng 
jakte andre artar. Kan det tenkjast at 
predasjonsstress er ein viktig faktor i år 
utan gnagarar hjå fjellreven? 

Triangelen: Fjellrev – Raudrev - Små-
gnagarar
For fjellreven er raudreven og lemen 
viktige nøkkelfaktorar. Raudreven fordi 
den er ein nærståande konkurrent og le-
men fordi den er viktig for fjellreven sin 
reproduksjon.

I dei seinare åra er det publisert fleire 
forskingsartiklar der ein har vist at raud-
reven har flytta til fjells og har fordrive 
dei få fjellrevane som har hatt tilhald 
der. Likeeins har fjellreven av andre år-
saker, forsvunne ut av fjellområde som 
seinare i ulik, men aukande, grad er teken 

Det er sjeldan direkte konfrontasjon mellom 
raudrev og fjellrev, men ein fjellrev vert 
underlegen i kamp med den større slekt-
ningen. Foto: Avlsprogrammet, NINA.
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Skilnad i reproduksjonsbiologi
I år med mange smågnagarar kan fjell-
reven hjå oss få svært mange kvalpar 
og store kull, der opp til 16 kvalpar er 
registrert. Reproduksjonen varierer såleis 
i takt med svingingane i smågnagarbe-
standen. Raudreven derimot, får i sine 
meir forutsigbare omgjevnader oftare 
fram kull, men færre kvalpar i kvart 
kull. 

Er predasjonsstress årsaka til at fjellre-
ven berre får kvalpar i smågnagarår?
Forskjellen i reproduksjon hjå fjellrev i 
avlsstasjonen og dei som lev vilt tyder 
på at predasjonsstress er ein viktig faktor 
med negativ påverknad på reproduksjon 
i det fri. Smågnagarane er ein joker i 
fjelløkosystemet, men ikkje berre som 
mat. I år med mykje smågnagarar er det 
nok mat til alle- og med det vert risi-
koen for å bli mat for andre større rov-
dyr vesentleg redusert. Kanskje verkar 
dette og inn på fjellreven. Vi veit at både 
jerv, kongeørn og i nokre høver, raudrev 
drep både vaksne fjellrevar og kvalpar. 
Det er grunn til å tru at disse rovdyra er 
innom hia til fjellreven oftare når det er 
lite mat i fjellet og såleis øver eit stress 
på tilværet til fjellreven. Dersom ein 
klarar å redusere predasjonsstress så vil 
ein truleg oppnå ynglingar av fjellrev òg 
i år utan smågnagar gitt at dei elles får 
nok mat. 

Raudreven er den viktigaste konkurrenten til fjellreven. Foto: Avlsprogrammet, NINA.

HISTORIKK
● Ein avlsstasjon for fjellrev vart etablert på Sæterfjellet Oppdal i 2005. Første 

yngling var allereie i 2006 og det har vore yngling hjå dei fleste para i
stasjonen sidan 2007.

● Gjennom dei siste fem åra er det frå Avlsprogrammet sett ut til saman 213 
fjellrevkvalpar fordelt på Finse, Dovrefjell, Saltfjellet/Junkern og Sylan.

● Fjellrev med opphav frå avlsprogrammet vore involvert i meir enn 1/3 av alle 
ynglingar i det fri i Noreg i dei siste åra.

● Fjellrevbestanden i Dovrefjell er på god veg til å vera re-etablert og er pr. 
dato ein av dei største bestandane i Noreg.

● I 2011 vart det registrert etablering av fjellrev på Hardangervidda vest, medan 
utsette dyr i Junkeren ser ut til å etablere seg i nærliggjande fjellområde på 
Saltfjellet og i Vindelfjällen i Sverige. I tillegg har dyr vandra inn frå Sverige, 
mellom anna til Dovrefjell og Hardangervidda.

● Prosjektet vert drive av Norsk institutt for naturforsking og er finansiert av 
Direktoratet for Naturforvalting.
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Parasittundersøkelser av villrein 
med spesiell vekt på hjernemark

Av Kjell Handeland, veterinær/ fag-
ansvarlig vilthelse, Veterinærinstituttet

Rein med kliniske symptomer på 
hjernemark-infeksjon: Svakhet i bakparten 
og understilte frambein. 
Foto: Kjell HandelandI 2012 ble det gjennomført parasit-

tologiske undersøkelser av villrein 
felt under jakt i tre ulike villrein-
områder: Forollhoga, Rondane 
Sør og Nordfjella. Undersøkelsene 
ble gjort på avføringsprøver, og 
omfattet påvisning og telling av egg 
av løpe-tarmparasitter, og larver av 
lungeorm (Dictyocaulus eckerti) 
og hjernemark (Elaphostrongylus 
rangiferi). 
Det ble ikke funnet tegn på tunge in-
feksjoner med løpe-tarmparasitter. In-
feksjon med lungeorm var vanlig i alle 
aldersgrupper, og ble funnet hos 37 % 
av de undersøkte dyrene. Undersøkelse 
for hjernemark viste at 19% av dyrene 
ble infisert som kalver, mens 44% av de 
voksne dyrene hadde infeksjon. 

Flere av disse parasittundersøkelsene 
er planlagt fulgt opp i årene som kommer, 
med tanke på å studere utviklingstrender 
over tid og effekter av klimatiske end-
ringer. Særlig hjernemark-infeksjon kan 
forventes å få økt betydning dersom 

sommertemperaturene i fjellområdene 
fortsetter å øke. Vi har så langt bare 
diagnostisert enkelttilfeller av klinisk 
hjernemark-sjukdom hos villrein.

Hjernemark-infeksjon hos rein
Rein som er smittet med hjernemark 
skiller ut såkalte førstestadiums larver i 
avføringen. Disse larvene er svært hard-
føre, og kan overleve mer enn ett år i 
naturen. For å kunne smitte nye dyr må 
larvene utvikles til tredjestadiums larver. 
Denne utviklingen skjer i ulike arter av 
snegl, som fungerer som mellomverter 
for parasittene. Dyrene smittes gjennom 
tilfeldig opptak av snegl med tredjestadi-
ums larver under beiting. Utviklingen i 
snegl er temperaturavhengig, og går ve-
sentlig raskere ved høge, sammenlignet 
med lave sommertemperaturer.  

Når reinen får i seg snegl med tredje-
stadiums larver blir larvene frigjort i vom 
og løpe. Larvene vandrer så til dyrenes 
hjerne og ryggmarg hvor de utvikler 
seg til kjønnsmodne parasitter. Etter at 
parasittene har nådd det kjønnsmodne 
stadiet i reinens hjerne og ryggmarg, 
vandrer de ut i muskulaturen. Denne 
utvandringen skjer vanligvis i løpet av 

første halvår etter at dyrene har blitt 
smittet. I muskulaturen ses parasittene 
som hårtynne 3-6 cm lange ormer på 
muskelhinnene. Her lever de i repro-
duserende par eller grupper i mange år. 
Parasitthunnene legger egg i blodkar 
(vener), og eggene fraktes med blodet 
til lungene hvor førstestadiums-larvene 
blir klekket. Etter klekking vandrer lar-
vene opp luftveiene, svelges og går ut 
med avføringen. 

Tyngre hjernemark-infeksjoner kan 
utløse symptomer på sjukdom. Sjuk-
domssymptomer ses fortrinnsvis hos kal-
ver/unge dyr utover høsten og vinteren, 
og er knyttet til parasittskade i forbin-
delse med utviklingen i reinens hjerne 
og ryggmarg. Vanlige symptomer er 
svakhet (lammelse) i bakparten, eller 
generell svakhet. Parasittene kan iblant 
også utløse symptomer på hjerneskade. 
Sjukdomssymptomene kan vare i flere 
måneder, og iblant bli permanente. 
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Heitkøtters Naturvernpris 
2012 tildelt Per Jordhøy

Prisvinner Per Jordhøy sammen med Gro 
Heitkøtter (niesen til Heitkøtter-brødrene) 
og Jan Olav Solstad, leder i Sel fjellstyre. 
Foto: Marit Vorkinn, Fylkesmannen i 
Oppland.

Av Arne Nyaas

Per Jordhøy er tildelt Heitkøtters 
naturvernpris for 2012. Overrek-
kelsen skjedde på Otta i forbin-
delse med jubileumskonferansen 
for Rondane nasjonalpark (50 år i 
2012). 
- Per Jordhøy har gjennom et langt yr-
kesliv lagt ned en enorm arbeidsinnsats 
for å ta vare på fjellnaturen. Ikke minst 
har han skapt forståelse for at vi må ta 
vare på villreinen, påpekte Jan Olav 
Solstad, leder i Sel fjellstyre, i begrun-
nelsen for prisen.

Per Jordhøy (62) er født og oppvokst 
på Lesja. Han har siden 1981 arbeidet 
ved Viltforskningen og Regulerings-
undersøkelsene i Direktoratet for vilt 
og ferskvannsfisk, og fra 1988 i Norsk 
institutt for naturforskning (NINA). Før 
dette var han i en periode på 1970-tallet 
fjelloppsyn under Olaf Heitkøtters le-
delse.

- Per Jordhøy har gjennom sitt arbeid 
vært sentral i kunnskapsoppbyggingen i 
viltfaglige spørsmål med hovedvekt på 
fuglelivet og villreinen. Han har blant 
annet skrevet mer enn 40 fagrapporter  
om villrein, og over 300 populærviten-
skapelige artikler om villrein og fjell-
natur, påpekte Solstad, som fortsatte: 

- Gjennom sitt arbeid i NINA har Per 
Jordhøy vært prosjektleder for overvå-
kingsprogrammet i Sør-Norge sammen 
med kollega Olav Strand, herunder år-
lige tellinger og overvåking av villreinen 
i Rondane. Han har samarbeidet tett og 
godt med lokale fjellstyrer og grunn-
eiere, og det er takket være Per at den 
forskningsbaserte og erfaringsbaserte 
kunnskapen er så godt dokumentert i 
Rondane.

Per Jordhøy er den fjerde som er 
tildelt Heitkøtter-prisen. De øvrige er 
Øystein Dahle, tidligere formann i Den 
Norske Turistforening (DNT), kunstneren 

Einar Sigstad og naturfotograf Jon
Østeng Hov.

Beskjeden prisvinner 
Per Jordhøy har i alle år vært en sentral 
bidragsyter i forbindelsen med utgivelsen 
av årboka Villreinen. Per er alltid til å 
stole på og hans artikler og bilder setter 
sitt særpreg på hver eneste utgivelse.

- Det er nok formidlinga gjennom 
Villreinen som kanskje har vært mest 
tungtveiende, mener Per Jordhøy sjøl. 
Hva med årets utgave av årboka? Jo da, 
Per bidrar i år også! Et godt eksempel er 
artikkelen side 36-39. I tillegg preger et 
av bildene hans årets forside. Historien 
bak forsidebildet er unik. Bildet er tatt 
under strukturtelling i Forollhogna den 
27. september i fjor høst, ved Nordre 
Ytjønna i Midtre Gauldal kommune. 
Her forteller Per hva som skjedde:

- Bukken og simla stod på en liten 

holme i tjønna. Mens bukken så en 
annen vei, la simla på svøm over det 
smale sundet mot fastlandet. Da bukken 
oppdaget simla på motsatt side, fikk han 
det skikkelig travelt! Jeg hadde kameraet 
klart - og fyrte løs. Jeg har tatt mange 
villreinbilder opp gjennom årene, men 
aldri noen som disse. Artig! forsikrer 
friluftsmannen Per Jordhøy.

Bildene på neste side viser hva som 
skjedde. Det er i øyeblikk som dette det 
er godt å ha et "skuddklart" kamera for 
hånden! ►

Foto: Arne Nyaas
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Samtlige bilder på denne siden: © Per Jordhøy
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Hjå fjellfantar på Vikafjellet
Tekst og foto: Per Jordhøy Vakkert er fjellandskapet oppetter frå 

Muravatnet mot Vollasetra.

Rannveig og Lars Voll ynskjer velkommen 
til Vollasetra.

Når ein er oppvaksen i dei indre 
nedbørfattige dalstrok, er kontrasten 
stor til frodige og fuktige kystfjell. 
Og sjarm har dei på mangt eit vis, 
der dei stuper seg bratt ned mot 
Sognefjorden. Ein augustdag i 2012 
er vi på veg innetter i nettopp slike 
traktar, på villreinoppdrag. Mest 

assosierer ein vel fjellstrekninga her 
mellom Vik og Voss med vegmeldin-
gane ein stadig høyrer på radioen 
vinterstid; «vegen over Vikafjellet er 
stengt på grunn av uver..». 
Fjell for mange
Som mange andre slike fjellovergangar 
er også denne trafikkåren konfliktfylt  
ihøve til villrein, og det er av denne år-
sak vi er her. Eller rettare sagt aktivite-

tar vegen fører med seg, av turisme og 
hyttebygging langs vegtraseen – og kva 
følgjer dette kan få for stammen og dei 

Sauen har framifrå beiter her, og det er godt å sjå at dei blir nytta.
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Vollasetra ligg vakkert til – gamle murar 
og tufter vitnar om strev og hugnad i gamle 
dagar. 

Kaffien smakar når vi er oppe på setervangen. Frå venstre Arne Nesheim (fjelloppsyn), 
Kristoffer Ullern Hansen (SNO), Endre Hage (feltassistent) og Lars Voll.

viktige trekka som kryssar over i aust-
vestleia her. Vikafjellet utgjer ein sentral 
del av Fjellheimen villreinområde, og 
har på grunn av sin rike berggrunn svært 
gode barmarksbeite for rein og grasetarar 
elles. Stølsheimen er eit mykje brukt 
namn på dei vestlege delane av området, 
som er eit svært populært turområde for 
Bergensfolk og andre vestlendingar.

Til Vollasetra
Vi har alliert oss med ein retteleg kjent-
mann i området, Lars Voll (69) frå Vik. 
Han har stilt stølen sin austom Mura-
vatnet til rådvelde for oss nokre dagar. 
Hit inn guidar han oss, fyrst med båten 
sin over Muravatnet, og vidare til fots 
i kupert og vakkert fjellandskap opp til 
stølen. På turen får vi høyra om historia 
til det no regulerte Muravatnet, som før 
bestod av 4 vatn. Gamle tufter ved vatna 
var godt synlege før reguleringa og ein 
undrast om desse har hatt samband med 
urgamal jakt- og fangstkultur i området. 
I desse vatna fiska Lars som gutunge og 
kunne ta grov aure på opptil 3,5 kg. Han 
brukte mark og dupp, og kunne da ligge 
i timesvis å fylgje med duppen – til det 
vart brå rørsle i den når storauren hogg 
på. Spennande syssel var nok dette for 
ein ung setersvenn må vita.

Over ein bakkekam får vi etter kvart Seterdrifta tok slutt i 1953 – og ein viktig epoke i bruken av fjellet var over. 
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riodar, men no er det reinsjakt att etter-
som villreinbestanden er godt reetablert 
i området. I samband med kraftutbygginga 
vart Lars hyra inn som flisgut for kraft-
selskapet Sognekraft i 1958. Der tente 
han kr 3,20 i timen på den tida. Seinare 
vart det tradisjonell primærnæring med 
sauehald til han slutta med det i 2006. 
Han var også brøytemannskap på Vika-
fjellvegen, og vi skjønar at det er ein all-
sidig arbeidskar vi har med å gjere.

Historiske reinsfjell
Dagen etter er vi på sporet av dei gamle 
fangstfolka på Vikafjellet. Etter opp-
lysningar frå Lars finn vi bogestøer og 
dyregraver både ved Helgadalsvatna og 
Svelgjavatnet. Desse fangstminna syner 
oss kvar reinen har trekt og kor fangst-

utsikt mot den vakre Vollasetra. Gamle 
murar og tufter vitnar om mykje tungt 
og hardt arbeid, og her vart det tørka torv 
til brensel i tillegg til veden dei frakta 
opp i kløv, for til ysting og seterstell var 
det trong for mykje brensel. Lars fortel 
at setra opphaveleg låg nedmed vatna, 
men vart flytta høgare opp i 1852 av di 
det var mykje mygg- og flugeplage der. 

Kona Rannveig møter oss ved selet, 
ho har gått i forvegen for å sikra seg 
at alt er reint og fint til vi kjem. Ho lit 
nok ikkje 100% på karane når det gjeld 
vasking og indreteneste får vi forståinga 
av.. Kaffien og nogo påsmurt med her-
leg moltesyltetøy har ho også klar. Jau, 
her kjenner vi oss vel frå fyrste stund!

Store endringar
Medan det var setring her gjekk vegen 
heilt frå nede i bygda. Det var ein lang 
og slitsam tur som tok 4 timar opp til 
setra 3 timar ned att. Bestefaren til Lars 
dreiv med snarefangst av rype her om 
vintrane, og snaretråden tvinna han av 
hesterompe. Seinare vart det vanleg rype-
jakt og dagsfangsten kunne koma opp i 
20 ryper. Det meste Lars har fått er 27 
ryper på ein dag. I 1953 vart det slutt på 
setringa her og ei ny tid var i emning. 
Reinsjakt har det ikkje vore mykje av 
her på grunn av tamreindrift i lange pe-

Storslege panorama på Vikafjellet. Her mot 
Helgadalen og Helgadalsvatna.

Registrering av dyregrav ved Svelgavatnet.
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folka har utnytta dette. Men lett har dei 
ikkje kome til fangsten i dette krevjande 
fjellandskapet, og eit tungt slit må det 
ha vore både å byggja/drifta anlegga og 
å frakte kjøtet til bygds. Eit viktig ærend 
hadde like fullt fjellfolka, med hausting 
av desse nærande og fornybare mat-
ressursane. Og vi er glade for å kunne 
nytte spora dei sette etter seg, til villreinen 
sitt beste. Ei stor oppleving er det elles 
å stiga opp og ned i dette barske og fro-

Auren på Muravatnet er av prima kvalitet 
meiner Arne Nesheim – og utsøkt blir
middagen.

310 g 23–26 dB

*=Best demping blant frontmonterte lettvektsdempere, Jaktjournalen 1-2, 2013
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dige fjellandskapet, sjølv om ein stak-
kar frå innlandet lett kjem på etterskot 
når røynde og trente fjellkarar frå vest 
fører an. 

Buver, men biteviljug aure
Skiftande er veret her i kystnære strok, 
og neste dag geipar skodda mot oss frå 
alle kantar og dryp tett gjer det frå tak-
skjegget. Men fiskever må det da vera, 
og difor tek vi med oteren og freistar 

lykka på Muravatnet. Ein og anna fin 
fjellaure vakar etter flugene  – og det 
blir godt om råstoff til middagen. Delikat 
raud som den er i kjøtet – er vel fersk 
fjellaure og  nypotet frå Eksingedalen eit 
utsøkt alternativ når svolten tiltek et-
ter fiskeøkta. Så prisar vi Vikafjellet og 
Vollasetra oss imellom, når vi i kveldinga 
oppsummerar dagane og gjer klar til av-
reise...
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5450 villrein felt i 2012
Villreinjakta i 2012 resulterte i his-
torisk lav felling. Av totalkvoten på 
16.660 dyr ble 5.450 felt. Det ga en 
samlet fellingsprosent på 33, som 
er den laveste som noen gang er 
registrert. 
Hardangervidda som er landets desidert 
største villreinområde, hadde i fjor en 
fellingskvote på 6000 dyr. Av disse ble 
1170 felt. Det ga en fellingsprosent på 
19,5. Når villreinjegerne på Vidda sliter, 
gir dette store utslag på landsstatistikken. 
Men nå tar grunneierne på Vidda grep 
for å legge forholdene bedre til rette for 
villreinjegerne høsten 2013. 

Dette var de 10 største områdene i 
fjor, målt i antall felte dyr: 
  1. Hardangervidda, 1170 felte dyr
    (fellingsprosent på 19,5) 
  2. Setesdal Austhei, 649 (27 % ) 
  3. Rondane, 563 (44 %) 
  4. Ottadalsområdet, 528 (52 %) 
  5. Forollhogna, 453 (76 % ) 
  6. Snøhetta, 429 (35 % ) 
  7. Knutshø, 374 (56 % ) 
  8. Nordfjella, 366 (33 % ) 
  9. Sølnkletten, 248 (37 % ) 
10. Norefjell-Reinsjøfjell 169 (86,2 %)

Tekst: Arne Nyaas

År Kvote Felt %

2012  16 660 5 450 33

2011  13 850 5 423 39

2010  10 521 5 447 52

2009   9 648 5 098 53

2008   9 380 5 155 55

2007   9 302 4 670 50

2006 10 986 5 091 46

2005 10 214 4 817 47

2004   7 102 3 895 55

2003   8 601 4 417 51

2002 11 367 6 617 58

2001 13 821 6 976 50

2000 21 287 7 631 36

1999 22 081 8 992 41

1998 21 933 9 761 45

1997 20 411 9 179 45

1996 19 769 9 395 48

1995 18 087 7 777 43

1994 15 852 6 581 41

1993 12 754 6 625 52

1992 12 753 6 514 51

1991 17 987 8 859 49

1990 18 396 9 686 53

Tallene under er hentet fra Statistisk sentralbyrå:

Foto 2012: Arne Nyaas
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Overvåkings-

programmet 

for hjortevilt:

Oppsummering av resultatene
fra villreintellingene i 2011-2012
Av Per Jordhøy, Roy Andersen og Olav 
Strand, Norsk institutt for natur-
forskning (NINA)

I forbindelse med overvåkingspro-
grammet for hjortevilt, villreindelen, 
gjennomførte vi i 2011-2012 som 
planlagt kalvetellinger og struktur-
tellinger i overvåkingsområdene. I 
tillegg bidro NINA til gjennomføring 
av kalvetelling i Ottadalen nord- og 
sør i 2011 og i Ottadalen nord i 
2012.  
Det er publisert årlige oppsummerings-
rapporter fra overvåkingsarbeidet på 
hjortevilt (elg, hjort og villrein) for åre-
ne 2007 til 2010 (Hjortevilt 2007, Hjor-
tevilt 2008 og Hjortevilt 2009). Disse 
rapportene er tilgjengelig på NINA sine 
hjemmesider. Hele overvåkningspro-
grammet ble oppsummert og rapportert 
i 2011 (Solberg m.fl.2011). I denne ar-
tikkelen presenterer vi hovedresultatene 
fra tellingene i 2010 og 2011. 

Kalvetellingene 
Tellingene ble utført i perioden 12. 
juni – 1. august i henhold til standard 
metodikk (Jordhøy m.fl.1996). I alle 

”nordområdene” ble det brukt småfly 
av typen Cessna 172. Det ble benyttet 
helikopter på Hardangervidda og i Setes-
dal Ryfylkeheiene. I Forollhogna og de 
andre nordområdene ble tellingene ut-
ført av Roy Andersen, i Setesdal Ryfyl-
keheiene og på Hardangervidda ble de 
utført av Olav Strand.

I alle områdene klarte vi å gjennom-
føre vellykkede tellinger både i 2011 og 

2012. Totalt ble det opptalt vel 18000 
dyr i 2011 og knapt 17400 dyr i 2012. 
Kalveandelen i områdene varierte i 
2011 mellom 42,5 (Rondane nord) og 
62 (Forollhogna) kalv pr. 100 simle/
ungdyr (k/100su), i 2012 varierte de 
samme tallene mellom 35 (Ottadalen 

Per Jordhøy under strukturtelling av en større flokk ved Grisungdalen i Snøhetta øst, 
oktober 2012. Foto: Runar Hole ©

Årets høydepunkt for storbukken. 
Foto: Per Jordhøy @
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nord) og 59,3 (Snøhetta vest). Det har 
vært relativt store variasjoner i kalve-
andelen i flere av områdene de siste 
årene (tabell 1).

Strukturtellingene 
Strukturtellinger ble gjennomført i 
samtlige områder høsten 2011, men i 
2012 fikk vi ikke gjennomført tellinger i 
Rondane sør og Setesdal Ryfylkeheiene. 
Vi er godt fornøyd med antall dyr som 
ble funnet under disse tellingene i de 
øvrige områdene, bortsett fra Rondane 
nord og Snøhetta vest, hvor vi fant re-
lativt lite dyr i 2012. Tellingene i nord-
områdene ble i 2011 utført av Roy An-
dersen, Per-Erik Sannes (Rondane nord) 
og Odd Enget (Knutshø), og forøvrig 
Vebjørn Veiberg (Svalbard), og i sørom-
rådene i regi av villreinutvalget og Har-
dangervidda fjelloppsyn (Hardanger-
vidda), Sjur Johan Vatnedalen og Peter 
Hermansen (Setesdal Ryfylkeheiene). I 
2012 ble tellingene i nordområdene ut-
ført av Per Jordhøy (Forollhogna, Snø-
hetta øst og Rondane nord), Runar Hole 
(Snøhetta øst og Rondane nord), Trond 
Toldnes (Rondane nord), Dag Ringstad 
og Per Skotvedt (Snøhetta vest) og Odd 
Enget (Knutshø). På Svalbard ble tellin-
gene utført av Roy Andersen. På Har-
dangervidda ble tellingen utført i regi av 
villreinutvalget.

Andelen store bukker var i 2011 la-
vest i Rondane nord (ca. 12,5%) og er 
betydelig lavere enn samtlige andre 
områder der voksenbukkandelen vari-
erte fra 14,6 til 21%. Gjennomgående 
indikerer tallene at det er en rimelig høy 
og god voksenbukkandel i områdene og 
en gunstig struktur ut fra målsettingene 
(tabell 2). På Svalbard var det stor va-
riasjon i kalveandel fra 2011 (25,3%) til 
2012 (15,4%), noe som ikke er uvan-
lig pga. til dels sterkt vekslende beite-
tilgang på vinteren som følge av ising.

Gjennomføringen av tellingen på 
Svalbard skjedde også i samarbeid med 
”Reinsprosjektet” som har mange mer-
kede dyr i dette området. 

Referanser
Jordhøy, P. (m.fl) 1996. Oppsumme-
ringsrapport, overvåkningsprogram for 
hjortevilt - villreindelen 1991-95. 1996 
- NINA Fagrapport 22-1996

Solberg, E. (m.fl.) 2011. Hjortevilt 
1991-2011. Oppsummeringsrapport fra 
overvåkningsprogrammet for hjortevilt. 
NINA-rapport 885: 139s. + vedlegg. 

Tabell 1. Oversikt over resultatene fra kalvetellingene i de enkelte områdene i 2011 og 
2012. Af: Antall flokker, Tot: totalt antall dyr opptalt, SU: simler-ungdyr, K: kalv, B: bukk to 
år og eldre, K/100S-U: antall kalv/100 simle-ungdyr

Tabell 2. Strukturtellinger i 2011 og 2012. Kjønns- og aldersfordelingen er angitt som 
observerte dyr og i % (i parentes). N: totalt antall strukturtelte dyr, K: Kalv, S: Simle ett år 
og eldre, B1:Bukk 1.5 år, B2: Bukk 2.5 år, B3+: Bukk 3.5 år og eldre.
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Aksel Tveitnes lavgransking på 
Hardangervidda 1951-1979
Av Dag K. Bjerketvedt, Institutt for 
natur, - helse- og miljøvernfag, fakultet 
for allmennvitenskapelige fag i Bø,
Høgskolen i Telemark

Hvordan beregnet han at vidda 
kunne huse en vinterstamme på 15 
000 dyr, og hvorfor refereres det så 
sjeldent til de syv forutsetningene 
han la til grunn for sine beregnin-
ger? 

Vinterbeitenes beskaffenhet på Har-
dangervidda har variert opp gjennom 
tidene i takt med beitetrykket fra vari-
erende reinsdyrbestander. I 1913 skriver 
distriktslege Hans Bruun om overbeiting 
av vinterbeitene på Hardangervidda i 
NJFF tidskrift: ”Det er skralt med ren-
mosen derinde omtrent hvor man gaar. 
Det er snaugnaget og nedtrampet over-
alt” (H. Bruun i E. S. Amundsen 2007). 
Aksel Tveitnes var den første som stu-
derte samspillet mellom lavmattenes 
dekningsgrad og reinstammens størrelse 
over en lengre tidsperiode. Rapporten 
fikk tittelen ”Lavgranskning på Hardan-
gervidda 1951 – 1979, tilvekst og avbei-
ting i lavheisamfunnene, en granskning 
for praktisk-økonomiske formål”.

 I innledningen til rapporten skriver 
Tveitnes: ”For orden skyld presiseres 
at jeg ved opplegget og senere ikke 
har siktet på å utføre noe vitenskaplig 
arbeid. Å gjennomføre et opplegg etter 
mer vitenskapelige metoder ville uten 
tvil ha krevd meget tid og ville dessuten 
falt relativt kostbart”. (Tveitnes 1980 s. 
293). I rapporten gjør Tveitnes et over-
slag over hvor stor vinterstammen av 
rein kan være på Hardangervidda. Bygd 
på syv forutsetninger kom han til at vin-
terstammen kunne være ca  15 000 dyr 
(+/- 1500). I seinere rapporter som om-
handler vinterbeitene på Hardangervidda 
og samspillet mellom vinterbeitene og 
villreinstammen, så henvises det ofte til 
Tveitnes sin rapport som en av hoved-
kildene, men de syv forutsetningene blir 
sjelden nevnt. De skal vi komme tilbake 
til.

Bakgrunn
Sommeren 1950 deltok Aksel Tveitnes 
i et befaringsutvalg for beiteundersø-
kelser på Hardangervidda. Utvalget 
var oppnevnt av Det konglige land-
bruksdepartement og utvalgets man-
dat var å undersøke og avgi uttalelse 
om hvorvidt beiteressursene, samt de 
naturlige forhold for øvrig, lå til rette 
for en ny tamreindrift på vestsiden av 
vidda  (Tveitnes 1980).  På denne tiden 
var Hardangervidda delt opp i tamrein-
områder (4000 km²) og villreinområ-
der (2800 km²). Imellom disse var det 
”ubestemte” områder på 2200 km², 
som for øvrig inngår i dagens villrein-
område jf. fig 1. Tveitnes, og flere med 
ham, la til grunn at mengden av tilgjen-
gelig lavbeiter om vinteren var en mini-
mumsfaktor som begrenset hvor mange 
tamrein og villrein som kunne tillates 
på Hardangervidda. Han foretok inn-

ledende befaringer både i tamrein- og 
villreinområder. I befaringsrapporten til 
Landbruksdepartementet påpekte han 
at lavbeitene innenfor det såkalte vill-
reinområdet var sterkt og til dels meget 
sterkt beitet. Spesielt gjaldt det områder 
innenfor Ullensvang statsallmenning. 
Hans  inntrykk var at lavressursene i 
disse områdene hadde minket betrakte-
lig siden 1945-46, da han også drev bei-
teundersøkelser på Vidda, dog uten den 
gang å foreta noen nærmere registrering 
av lavforekomstene (Tveitnes 1980).

På bakgrunn av disse erfaringene 
utarbeidet han en søknad til Norges 
landbruksvitenskapelige forskningsråd 
(NLVF) om økonomisk støtte til under-
søkelse av tilvekst- og beiteforholdene 
i lavheisamfunnene ,  og prosjektet fikk 

Fig 1. Villrein og tamreinområder på 
Hardangervidda (Tveitnes 1980).
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tittelen ”Reinlavgranskingar på Hardan-
gervidda”. Planen var at prosjektet skulle 
gå over 10 år for å avsluttes i 1961. Av 
ulike årsaker gikk det ikke slik. Prosjek-
tet ble avsluttet i 1979. Siden 1961 ble 
det foretatt feltarbeid i åra 1962, 1973, 
1977, 1978 og 1979. Delresultater fra 
undersøkelsen er publisert i ”Jeger og 
Fisker”, tidsskriftet til Norges Jeger og 
Fiskerforbund (Tveitnes 1957 og 1959). 
Hovedrapporten fra prosjektet ble pu-
blisert i 1980 i Forskning og forsøk i 
landbruket, supplementshefte; 5, utgitt 
av ”Kontoret for informasjon og rettlei-
ing i landbruket”.

Beiteundersøkelsene
I årene 1951-1953 anla Tveitnes 100 
analyseruter i lavheisamfunn sentralt og 
vest på Hardangervidda jf fig 2. Av disse 
ble 60 anlagt i villreinområdet og 40 i 
tamreinområdet. Av de sistnevnte ble 
12 ruter skjermet mot beiting mens de 
øvrige 88 rutene kunne beites fritt. Ana-
lyserutene ble anlagt dels som 2 m x 2 
m og 1 m x 1 m kvadrat meter  (Tveit-
nes 1980). Ved innsamling av feltdata 
ble dekningsgraden bedømt skjønns-
messig i samsvar med Hult-Sernaders 
femgraderte skala. Ved bedømmelsen 
av beitegraden ble følgende inndeling 
brukt: svak til middels sterk beiting, 
sterk beiting, meget sterk beiting og 
særdeles sterk beiting. I tillegg beteg-
nelsen ubeitet brukt der hvor det var 
klart at beiting ikke hadde funnet sted.  
Svak til middels sterk beiting var for-
utsatt å indikere en avbeitning som var 
lik eller mindre enn tilveksten av lav, 
mens de øvrige, bortsett fra betegnelsen 
ubeitet, var ment å markere en avbeit-
ning som var større enn lavtilveksten 
(Tveitnes 1980). Når det gjelder bruk av 
Hult-Sernanders skala, bør vi huske at 
den høyeste dekningsgraden 5 angir en 
dekningsgrad mellom 50 og 100 %. Av 
de 100 rutene han la ut så ble ikke alle 
rutene ”inspisert” like ofte.  I perioden 
1951-59 inspiserte Tveitnes 360 ruter. 
For hele perioden 1951-79 inspiserte 
han 495 ruter. Som det fremgår av fig 
2, så hadde ikke Tveitnes ruter på Øst-
vidda.

Tveitnes funn og vurderinger av
beitene for perioden 1951 -1979 
Basert på målinger i de 12 vekstrutene 
som var beskyttet mot beiting, fant 
Tveitnes at i perioden 1951 -1955 vokste 
gulskinn, reinlav og kvitkrull i snitt pr 
år henholdsvis: 0,4 cm, 0,45 cm og 0,5 

cm. Tveitnes påpeker selv at disse re-
sultatene må ses på som en pekepinn og 
ikke et utrykk for de faktiske forhold jf 
det lave antall ruter og den korte måle-
perioden. I 1956 ble denne delen av for-
søket avbrutt da veksten hos lavartene 
stoppet opp.

Tveitnes anslår viddas totale areal 
til 9000 km² hvor av ca 35 % er im-
pediment og at 6000 km² (65%) utgjør  
sommer-  og vinterbeiter for villreinen. 
I sin beregning av hvor mange reinsdyr 
vi bør tillate på Hardangervidda antar 
han at de lavførende samfunn utgjør 40 
% av det nyttbare beitearealet på Har-
dangervidda dvs 2400 km², mens de 
ikke lavførende samfunn vil dekke de 
resterende  60 % av arealet (3600 km²). 
På side 319 skriver Tveitnes om hvor 
tilgjengelig de ulike lavsamfunna er av-
hengig av snøforhold.

”Gjennom denne granskinga er det 
elles konstatert eit interessant trekk når 
det gjeld avbeitingsgraden eller bei-

teintensiteten for dei ulike lavsamfunn. 
Dette tilhøve har nøye samanheng med 
snø- og istilhøva i området, noko som 
igjen verkar sterkt inn på den botaniske 
utforminga av lavvegetasjonen. Frå eit 
beitesynspunkt fell det naturleg å dela 
lavsamfunna i etternemnde 3 hoved-
typar:

1. Gulskin - risheier (40 % av 2400 km²)
2. Reinlav - risheier (30 % av 2400 km²)
3. Reinlav-grasheier (30 % av 2400 km²)
 
Han angir også deres relative utbre-
delse. Om disse tre lavsamfunna skri-
ver Tveitnes:” Gulskin - risheier finner 
vi på toppen av en haug eller kolle. 
Her er det i regelen anten snøbert eller 
berre eit tynt snølag om vinteren. Typen 
kan difor lett beitast jamvel i snøtunge 
vintrar. Lavheitype nr. 2, reinlav – ris-

Fig 2. Plassering av analyseruter på vill-
rein- og tamreinområdet (Tveitnes 1980).
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heiar, finst noko lægre i terrenget, dvs 
på sidene av haug eller kolle. Snølaget 
plar her vera noko tjukkare, og vilkåra 
for beiting er ikke så gode. Den tredje 
lavheitypen, reinlav – grasheiar, har 
utbreiinga si endå lågare i terrenget. 
Snølaget som dekker denne typen om 
vinteren er i regelen så tjukt at reinen 
ikkje greier å beite i slike samfunn. Av-
beitinga i reinlav – grasheiar vil difor bli 
meir sporadisk. Det er lavheitype 1 og 2 
ovanfor som er sterkt beita i villreinom-
rådet i dei seinare år, og det er såleis her 
at lavressursane har svunne sterkt inn” 
(Tveitnes 1980 s.319 ).

"På grunnlag av granskinga hittil ser 
det ut til at jamvel om ein finn etter må-
ten store lavressurser i eit område, så er 
det i og for seg ikkje noko sikkert prov 
for at området høver som vinterbeite for 
rein, eller at dette området tåler større 
dyrebelegg enn tilfelle er. Hovudspørs-
målet her er i kor stor utstrekning lav-
heisamfunna kan beitast av rein under 
vanlege tilhøve Dette er eit spørsmål 
som bør granskast nærare i dei ulike til-
felle" (Tveitnes 1980 s. 319).

Når det gjelder lavsamfunnet rein-
lav grassheier så registrerte han at etter 
1955 har dette samfunnet også blitt sterkt 
beitet. Han tror at dette kan skyldes at 
beiteforholdene enkelte av årene etter 
1955 har vært gunstigere enn åra før. 
Tar vi i betrakting hvor Tveitnes sine 
ruter var plassert (sentral og vestvidda) 
så er det ikke utenkelig at avbeitingen 
er et resultat av at reinsdyr har oppsøkt 
områdene om sommeren og således har 
forsynt seg av både grass og lav.

Når det gjelder utviklingen av lav-
ressursene i villreinområdet for perio-
den 1951 – 1979 så oppsummerer han 
det slik: Totalkonklusjonen må derfor 
bli at lavressursene på villreinområdet 
var enda mindre i sluttfasen av gransknin-
gen enn de var i anleggsfasen, dvs 29 
år tidligere (Tveitnes 1980, s. 289). På 
tamreinområdet var beitingen moderat 

og balansert i perioden 1951 – 1955. 
I åra 1956 – 1958 var det tendenser til 
svakere beiting og han mente at lavres-
sursene økte i denne perioden. I perio-
den 1959 – 1962 mente han at beitetrykket 
økte innenfor tamreinområdet. For 
årene 1963 – 1972 mangler han obser-
vasjonsdata, men antar at beitetrykket 
øker i denne perioden basert på obser-
vasjoner fra 1962 og 1973 (Tveitnes 
1980, s. 289). I årene 1973 – 1979 er 
bildet med hensyn på avbeiting det 
samme innenfor tamreinsområdet som 
for villreinområdet. Avbeitingen var 
moderat og gjenveksten økende. Men 
for hele perioden 1951 – 1979 sett under 
ett mener han at beitene er dårligere ved 
slutten av perioden enn under oppstarten 
av prosjektet i 1951, hvor beitene var re-
lativt gode etter hans vurdering. 

                                                                                            
Tveitnes beregninger av antall reins-
dyr på Hardangervidda
Hans overslag om hvor mange reinsdyr 
Hardangervidda kan huse bygger på 7 
forutsetninger:

1. Avkastningen i lavheiene på Hardan-
gervidda er i utgangspunktet forutsatt å 
være lik avkastningen i tilsvarende heier 
i Nord-Norge og Nord-Sverige slik den 
norsk - svenske reinbeitekommisjon be-
dømte den. Avkastning forstås her som 
optimal tilvekst, definert som den årlige 
nyttbare tilvekst i lavheier som er mid-
dels sterkt beitet, dvs når beiting om-
trent tilsvarer tilvekst. 

2. Forbruk av beite, her brukes de normer 
som den norsk - svenske reinbeitekom-
misjonen regnet med for vinterbeite, 
dvs 1.4 forenhet pr. dyr pr. dag for en 
normalrein.

3. Hardangerviddas samlede nyttbare 
beiteareal er 6000 km²
.
4. De lavførende samfunn utgjør 40 % 

av Hardangerviddas nyttbare beiteareal.

5. Vinterbeiteperioden er anslått til 220 
døgn.

6. Han brukte Terje Skoglands data for 
1979/80 om stammens struktur (13% 
bukker, 62 % simler og  25% kalver).

7. Om dette punktet skriver Tveitnes: 
” Det er forutsatt at andre forhold som 
kan virke inn på villreinstammens stør-
relse ikke vil endre i utslagsgivende 
retning i relasjon til det som er dagens 
situasjon.  Forhold det her siktes til om-
fatter bl.a. forskjellige uromomenter 
som følge av ferdsel, barrierer i forbin-
delse med anleggsvirksomhet, forhold 
som går på reduserte muligheter for 
kalvingsland m.v”.

Med disse forutsetninger mente han 
det var mulig å beregne det ”biologiske 
optimale reintall ”på Hardangervidda. 
Det biologisk optimale reintall er i den 
norsk - svenske reinbeitekommisjon de-
finert som det reinantall som det varig 
kan finnes beite for når en ser bort fra 
en rekke begrensende faktorer som kan 
gjøre seg gjeldende (Tveitnes 1980). 
Med utgangspunkt i disse forutsetnin-
gene, fant Tveitnes at det biologisk 
optimale reinstallet ble 3.4 dyr pr km² 
beiteareal. Totaltallet angir antall dyr på 
vinterbeite. 

På grunn av lavheienes struktur på 
Hardangervidda (mer spredtvise og 
mosaikkartede lavforekomster) sam-
menliknet med den vi kan finne i tilsva-
rende heier i Nord-Norge og spesielt i 
Nord-Sverige, innførte Tveitnes en re-
duserende korreksjonsfaktor for det antall 
dyr som er utledet av beitenøkkelen.  På 
et skjønnsmessig grunnlag satte han 
faktoren til 0.8. Med utgangspunkt i 
de nevnte tall satte han deretter opp et 
regnestykke for det biologisk optimale 
reintall på Hardangervidda:

Foto: Dag K. Bjerketvedt
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3.4 (dyr) x 0.8 x 6000 (beiteareal)
 = 16 320 dyr

Siden utregningen ikke tar hensyn til 
begrensende faktorer som klima, nedbør, 
frost, anleggsvirksomhet m.m. justerte 
Tveitnes tallet ned til 15 000 dyr. I til-
legg påpeker Tveitnes at ved en slik 
beregning kan vi ikke se bort fra større 
eller mindre feilkilder. Han tar derfor et 
forbehold om en viss feilmargin. Han 
anslår denne til +/- 10 %. Det biologisk 
optimale reintallet vil derfor etter hans 
beregninger ligge mellom 13 500 og 
16 500 reinsdyr om vinteren før kal-
ving. Han presiserer at dette dyretallet 
er forutsatt under forhold med optimal 
tilvekst og avkastning i lavheiene, et 
forhold som igjen er betinget av op-
timale lavressurser. Da rapporten ble 
skrevet i 1979 eksisterte, etter Tveitnes 
vurdering, ikke slike forhold på Hardan-
gervidda (Tveitnes 1980). Han avslutter 
rapporten med en antagelse om at det 
praktisk optimale reintall på ca 15 000 
dyr først vil kunne nås om noen år, i 
midten av 80-årene, kanskje enda senere, 
etter en periode med tilfredsstillende 
opplagring av lavressursene på Har-
dangervidda. Som de fleste av leserne 
kjenner til, så hadde villreinstammen en 
ukontrollert vekst på slutten av syttitallet 
og begynnelsen av åttitallet, noe som re-
sulterte i historisk store fellingskvoter i 
1983 og 1984 og sterkt nedslitte beiter.

Etterord
I NINA oppdragsmelding 245, ”Vill-
reinens bruk av Hardangervidda” angir 
Terje Skogland (Skogland 1993) Har-
dangerviddas totale areal til 8000 km² 
hvor av greplyngheier utgjør ca 780 
km², dvs tilgjengelig vinterbeite for 
rein. I den samme artikkelen skriver 
Skogland ”den eneste publiserte felt-
undersøkelse som beskriver samspillet 
mellom lavmattens dekningsgrad og 
reinstammens størrelse over en lang 

tidsperiode, er Tveitnes undersøkelse 
av lav på Hardangervidda som startet i 
1951. Han konkluderte med at lavmat-
tens dekningsgrad var uendret med en 
reinstamme på 15 000 vinterdyr fram til 
1960. Med økende reinstamme, opp til 
over 30 000 i 1968, blei lavmatta sterkt 
nedslitt. Nivået der han mente det var 
balanse mellom lav og rein var 15 000 
vinterdyr, dvs ved ca 20 dyr/km² lavhei. 
Dette tallet samsvarer svært godt med 
erfaringen med maksimal avkastning 
av reinstammer som jeg har funnet ved 
studier av rekruttering i ulike villrein-
stammer med ulik bestandsstørrelse”. I 
boka «Villrein- fra urinnvåner til miljø-
barometer» som Skogland skrev i 1994, 
gjentar han på side 122 de samme be-
traktningene.

Det kan her synes som om Skogland 
ikke har registrert at Tveitnes oppgir 
vinterbeitenes areal til 1680 km² (guls-
kinn/ rishei 960 km² og reinlav/risheier 
720 km²). Bruker vi Tveitnes sine tall 
får vi ikke 20 dyr pr km² lavhei slik 
Skogland oppgir, men 15 000/1680 noe 
som gir 9 dyr/km² vinterbeite. 

Mange har henvist til Tveitnes sin 
rapport når de har uttalt seg om samspillet 
mellom vinterbeite og villreinstammens 
størrelse på Hardangervidda.

Jeg håper at når det i fremtiden refereres 

til Tveitnes sin beregning av hvor stor 
villreinstammen bør være vinterstid på 
Hardangervidda, så tar man med de forut-
setningene han la til grunn.
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Villrein, lavvolum og turistar

Figur 2: Oppsummerte posisjonar, mars og april, 2005-2012. Kjelde: Dyreposisjoner.no

Figur 1. Lavvolum og avstand til næraste turistløype. Etter Sundsgård 2001

Av Johan Vaa

I eit ordskifte i Hardanger Folke-
blad i januar 2013 dukka det opp 
ein gamal påstand:  Lavvolum og 
dermed beitetrykk og arealbruk av 
rein på Hardangervidda (og gene-
relt) er påverka av avstand til tu-
ristløyper. 
Reinen et lav i vel åtte månader, 250 
dagar.  I denne tida er det på Hardanger-
vidda turistferdsle av nemnande omfang 
i påska, 10 dagar, eller  4 % av tida.  Ein 
eventuelt endra arealbruk i så lita tid 
skulle altså kunna påverke vegetasjons-
biletet?   Eller, har folk skræmeeffekt på 
ein stad òg i lang tid etter at dei har vore 
der?  For meg og vonaleg fleire rimar 
ikkje dei føresetnadene.

Studien som fortel dette er omskriven 
av Beate Sundsgård i Villreinen 2001, 
likeeins er han referert til i ein rappport 
frå Norges Forskningsråd same år. Lav-
volum er registrert på ei rad punkt, og 
samanlikna med avstand til turistløype, 
sjå figur 1.  Me ser det er stor spreiing i 
materialet, men ein kan sjå ein tendens 
som peikar i den lei som referert.  Det 
er i artikkelen ikkje sagt om "saman-
hengen" er statistisk signifikant, men eg 
har fått opplyst at så er det.  Vidare er 
det ikkje sagt noko om kor mange km 
turistløype (med kor stor bruk) studien 
refererer seg til, av alle dei km som blir 
stikka (men bruka stutt tid) på Hardan-
gervidda.  Ved ein utvalsstudie må ein 
alltid spørje seg om utvalet er stort nok 
til å vera representativt. 

No har me hatt radiomerking av rein 
i 12 år.  Det gjer at me kan etterprøve 
slike påstandar som referert.  Figur 2 
er oppsummerte posisisjonar i mars og 
april (som  inkluderer påska) i åra 2005 
til og med 2012. (At det ikkje er teke 
med posisjonar heilt attende frå 2001 
skuldast vanskar med dyreposisjoner.
no).  Skiløypa Mårbu-Rauhelleren er 
markert med raudt.   Me ser at ho gjen-
nom Kåsadalen hovudsakleg gjeng lågt 
i lendet.  Eg vågar den påstanden at det 
gjer turistløyper generelt.   Lågt i lendet 
er det meir lausmasser, som gjev betre  
lavvokster enn nake berg.  Det finn ein 
høgt, sjølvsagt, og såleis i ein viss av-
stand frå turistløypene.  Høgt i lendet 
fyk òg snjoen av,  noko som gjev eit 
auka beitetrykk. 

Me ser at reinen i hovudsak held seg 

høgt, både rundt Kåsadalen. og elles.  På 
brotet mot Lågen er det elles nok av po-
sisjonar kring skilåma.

Det mest slåande er likevel at det finst 
så få posisjonar opp mot og nord for 
Lågen.   Her kunne me òg reist spørs-
målet om  dyra likar seg best nær eller 
langt frå turisthytter.   Me vel Mårbu i så 
måte.   Så lagar me ein utvalsstudie og 
dreg ei line mot nordvest.   Då ser me 
at meir enn seks km frå Mårbu finst det 
ikkje dyr.  Konklusjon:  Dyra likar seg 
best mindre enn seks km frå turisthytter! 
Ja, ved Rauhelleren ser dei beint fram ut 
til å hava oppsøkt hytta!

Dette illustrerer betre enn noko anna 

at samvariasjon ikkje er det same som 
samanheng.  Eg vågar påstanden at slik 
er det òg når det gjeld lavmengde og 
merkte skiløyper på Hardangervidda. 

Det er politisk korrekt å seia at 
ferdsle (òg på lågt nivå) og tekniske 
installasjonar er til skade for reinen. 
Ikkje alltid er det sant.  Diverre er ikkje 
denne studien Sundsgård skriv om det 
einaste dømet på at det finst forskarar 
(og sume andre) som er meir opptekne 
av det politisk korrekte enn av å koma  
fram til sanning og samanheng. Aktuell 
minimumsfaktor for ei god reinstamme 
på Hardangervidda er elles ikkje vinter-
beite, men jakteffektivitet
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Blir villrein med tidligere tamrein-
påvirkning mer sky med årene?
Av Eigil Reimers, Knut H. Røed, 
Jonathan E. Colman

Det er forventet at villrein med 
tidligere tamreinpåvirkning og 
som utsettes for omfattende jakt, 
ville reetablere økt vaktsomhet og 
frykt- og fluktatferd lik historisk vilt-
levende villrein. Vi har lenge undret 
oss over at denne forventningen 
ikke synes å slå til. Det har vi sett 
nærmere på og presenterer her 
resultater fra en undersøkelse der 
vi analyserer genetikk og atferd i 
ulike villreinbestander i Sør-Norge. 
Artikkelen er et sammendrag av et 
arbeid publisert i Journal of Evo-
lutionary Biology 25 (2012) 1543-
1554.
Med et økende miljøansvar generelt og 
spesielt mhp. villrein har vi i Norge satt 
ut eller latt tamrein reetablere seg i tid-
ligere villreinområder. Dette gir oss en 
spennende mulighet til å analysere eventu-
elle atferdsendringer som ”villreinlivet” 
har resultert i. Fordi vi antar at domes-
tisering selekterer for redusert vaktsom-
hets- og fryktatferd, var vi interessert i 
om villrein med tamreinpåvirkning og 
utsatt for jakt forblir tamme eller gjen-
oppretter atferd mer lik opprinnelig vill-
rein. Spørsmålet har betydning både i et 
evolusjonært og et bevaringsperspektiv. 
Til nå har utsetting i tidligere villrein-
områder skjedd med rein fra tamrein-
bestander under forutsetning av at "en 
rein er en rein" og at den underliggende 
genetiske og atferdsmessige profil har 
vært den samme. Det har også vært 
antatt, i likhet med tilsvarende reeta-
bleringsprosjekter med andre dyrearter 
med opprinnelse i tamdyrbestander, 
at de innførte individene og deres etter-
kommere vil gjenopprette en atferd 
som tilsvarer deres ville artsfrender. I 
tillegg til de atferdsmessige aspektene 
så er også de genetiske konsekvensene 
av sammenblanding av ville og domes-
tiserte bestander  sjelden vurdert, og til 
vår kunnskap, aldri sammenlignet og 
testet i forbindelse med utsettinger.

Fem villreinområder
Vi konsentrerte oss om 5 villreinområder 
i Sør-Norge: Rondane (1441 km²), Har-
dangervidda (8064 km²), Forollhogna 
(1822 km²), Ottadalen Nord og Sør 
(4550 km²) og Norefjell-Reinsjøfjell 
(308 km²). Store deler av de fire første 
områdene er nasjonalparker med strenge 
vernehensyn og restriktiv praksis mhp 
menneskelig infrastruktur i form av 
hytter, turiststasjoner, kraftutbygging, 
kraftlinjer, veier etc. Fritidsaktiviteter 
er omfattende i Norefjell-Reinsjøfjell, 
men moderat i de fire andre områder 
både innenfor og utenfor nasjonalpar-
kene som følge av barskere topografi, 
lengre avstander til befolkningssentra 
og mindre utviklede turistfasiliteter. I 
alle områdene drives villreinjakt som 
er den eneste viktige dødelighetsfaktor, 
ettersom større rovdyr bortsett fra jerv 
i hovedsak er fraværende i områdene. 
Villreinen i Rondane anses i følge Knut 
Røed og medarbeidere å være hoved-
sakelig av vill opprinnelse på grunn av 
deres distinkte genetiske variasjon sam-
menlignet med tamrein, mens Hardan-
gerviddareinen synes å være av blandet 
opprinnelse. Villreinen på Hardanger-
vidda er rapportert å ha gått gjennom 
betydelige genetiske endringer i pe-
rioden fra tidlig middelalder til i dag. 
Endringene synes å være relatert til inn-
blanding av tamrein i det 20. århundre i 
perioder da tamreindrift ble praktisert i 
denne fjellregionen. Ottadalsreinen er i 
hovedsak etterkommere av tamrein inn-
kjøpt fra Trio tamreinlag da selskapet 
ble avviklet i 1964. Kontinuerlig tam-
reindrift i Forollhogna fra 1784 frem 
til 1914 med bestandsstørrelser opp til 
10.000 dyr har trolig fordrevet villreinen. 
Den nåværende villreinbestanden an-
tas å stamme fra dyr som i 1950-årene 
rømte fra de omkringliggende tamrei-
nområdene. Villreinbestanden i Nore-
fjell-Reinsjøfjell har sitt opphav i rundt 
30 rein som unngikk nedslaktingen da 
Norefjell tamreinlag avviklet i 1968. 
Men, fordi vi ikke kjenner til mengden 
opprinnelig villrein som befant seg i 
Ottadalen, Forollhogna og Norefjell-
Reinsjøfjell på det tidspunkt stammene 
ble opprettet, eller om villrein fra om-

liggende villreinområder senere har 
vandret inn og blandet seg med reinen 
i områdene, kan det stilles spørsmål om 
den genetiske konstitusjon som i dag er 
rådende i de ulike bestandene. 

Vevsprøver
Våre genetiske undersøkelser er basert 
på vevsprøver av rein fra Ottadalen (n 
= 36), Forollhogna (n = 44), Norefjell-
Reinsjøfjell (n = 37) og Rondanere-
gionen (25 prøver fra Snøhetta og 31 
fra Sølnkletten). DNA ble isolert og 
analysert for 14 reinspesifikke mikro-
satellitter. Genotypene ble slått sammen 
med tidligere analyser av de samme 
mikrosatellittene i villreinflokkene fra 
Hardangerviddaregionen (Nordfjella, 
Hardangervidda og Setesdal-Ryfylke, 
n = 83), og Rondane-/Dovreregionen 
(Snøhetta, Knutshø, Sølnkletten , Ron-
dane Nord og Rondane Sør, n = 211) og 
tamrein fra Sør-Norge (Filefjell, Vågå 
og Røros, n = 106) (Røed et al., 2008).

Videofilmet beitende rein
Våre atferdsdata inkluderer vaktsom-
hetsmålinger og frykt- og flukt regi-
streringer. Vi videofilmet beitende rein 
og definerte beiting som det å innta fôr 
med mulen ned. Beitende rein ble filmet 
i fortrinnsvis 10 minutter eller til reinen 
la seg, ble skjult av nabodyr eller for-

I denne artikkelen gir forskerne svar på 
en rekke spørsmål knyttet til villreinen i 
Rondane, Hardangervidda, Forollhogna, 
Ottadalsområdet og Norefjell-Reinsjøfjell. 
Foto: Arne Nyaas
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Et genetisk avstandstre bekreftet 
disse resultatene (Fig. 1). Villreinen i 
Rondane er plassert langt fra de andre 
bestandene. Selv om den lange gene-
tiske avstanden til reinen i Ottadalen, 
Forollhogna og Norefjell-Reinsjøfjell 
illustrerer deres genetiske tilhørighet, 
viser forgreningen en betydelig nær-
mere genetisk avstand av disse flokkene 
mot tamreinbestandene enn mot reinen 
på Hardangervidda og i Rondane. Det 
bekrefter disse tre bestandenes hoved-
sakelige tamreinopphav.

Den samme genetiske hovedstruktu-
ren ble funnet ved bruk av en algoritme 
basert på genetisk slektskap mellom 
enkeltindivider. Algoritmen baserer seg 
på fordeling av individer til grupper 
(delbestander) med genetisk fellesskap 

uten kjennskap til hvor enkeltindividene 
kommer fra. Analysene ble gjort ved å 
teste for oppdeling av totalmaterialet i 
økende antall delbestander og hvor vi 
får angitt grad av genetisk tilhørighet 
av enkeltindivider til disse. Analysene 
viste at den genetiske hovedstrukturen 
var best forklart ved oppdeling i to del-
bestander (K = 2), men hvor det også 
var en understruktur som pekte mot en 
inndeling av materialet i opp til fire del-
stammer (K = 4) (Figur 2). Hovedstruk-
turen (K = 2) viste en klar adskillelse av 
Dovre/Rondane reinen fra alle de andre, 
mens for K = 3 er de fleste Hardanger-
vidda dyrene skilt ut fra klyngen av rein 
med tamreinopphav (Figur 2). Dette ty-
der på et nært slektskap mellom villrei-
nen i Norefjell-Reinsjøfjell, Ottadalen 

svant ut av syne. En vaktsomhetsbegi-
venhet ble definert som det å avbryte 
beiting og løfte hodet over boghøyde og 
observere omgivelsene i ≤ 10 s før retur 
til beiting.

Vi registrerte vaktsomhet for 2934 
rein i løpet av dagslystimer i de fire 
områdene i tre år (2004-2006) under tre 
perioder: mars-april (vinter), juni-juli 
(sommer før insektsesongen) og okto-
ber (brunst etter jakt- og insektsesongen); 
Rondane (n = 683), Hardangervidda (n 
= 1024), Ottadalen (n = 663), og Nore-
fjell-Reinsjøfjell (n = 564).

Fluktatferd ble målt i de samme tre 
periodene i de fire områdene (n = 671) 
over en lengre tidsperiode: Rondane 
(1993, 2003-2006), Hardangervidda 
(2004-2006), Ottadalen (1992, 2004-
2006), Norefjell-Reinsjøfjell (1992, 
2002-2006) og i et femte område For-
ollhogna (1996). Når en reinflokk ble 
observert, målte observatøren start-
avstand og deretter ca-flokkstørrelse, 
flokksammensetning, atferd (dvs. lig-
gende, beitende eller stående), vindret-
ning i forhold til observatøren og topo-
grafi (kupert eller flatt). Observatøren 
beveget seg deretter mot flokken med 
en hastighet på ca 4 km/time med ≤ 6 
s pauser for å måle fryktavstand (av-
standen der dyrene stimler sammen) og 
fluktavstand (avstanden til nærmeste 
dyr i det reinen starter flukten). Obser-
vatøren fortsatte til den posisjonen der 
reinen var ved starten av forstyrrelsen 
og målte avstand flyktet (korteste av-
stand fra der reinen tok flukt til der rei-
nen gjenopptar normal og tilsynelatende 
ustresset atferd). Alle avstander ble målt 
med laser avstandsmåler og ved lengre 
avstander, på kart.

Den genetiske variasjonen uttrykt 
ved allelantall, allelrikdom og mangfold 
var klart lavere hos reinen i Norefjell-
Reinsjøfjell enn i de andre bestandene 
(Tabell 1). Det tyder på at det har opp-
stått et genetisk tap ved nedslaktingen 
av tamreinflokken i 1968 da bare rundt 
30 dyr unnslapp og ble stammødre/fedre 
til dagens villreinbestand på rundt 600 
vinterdyr. Det var store genetiske for-
skjeller mellom bestandene. Reinen 
i Rondane viste høy differensiering 
til alle de andre bestandene, men med 
minst differensiering mot Hardanger-
viddareinen, som igjen var mer lik be-
standene med tamreinopphav enn med 
Rondanereinen. Reinen både i Ottada-
len og i Forollhogna var genetisk mest 
lik tamreinbestandene.

Reinbestander N A Ar H

Tamrein 106 8.07 6.65 0.716

Norefjell-Reinsjøfjell  37 4.43 4.36 0.635

Ottadalen  36 6.42 6.27 0.693

Forollhogna  44 5.71 5.46 0.676

Hardangervidda  83 9.14 6.89 0.724

Rondane 211 8.43 7.41 0.755

Tabell 1. Genetisk variasjon i 14 mikrosatellitter i villreinbestander i Sør-Norge sammen-
lignet med referanseverdier fra prøver av tamrein. Verdier er antall individer analysert (n), 
samt gjennomsnittlig verdier per locus for antall alleler (A), allelrikdom (Ar) og heterozy-
gositet (H).

Forklaring (red.): Mikrosatelitt (kort sekvens av DNA), alleler (alternative utgaver av 
samme gen, dvs. genvarianter), heterozygositet (en populasjons sunnhet betegnes ofte ut i 
fra heterozygositet)

ERLING FIMLAND Nordisk Genbank Husdyr, IHA, UMB:
Genetisk variasjon skapes av ulikheten mellom dyr med hensyn til frekvenser av gener i 
de ulike lokus, uttrykker strukturell diversitet, samt diversitet i allel rikdom, det så kalla 
private allel mangfoldet. Genetisk materiale er også et uttrykk som brukes og defineres som 
et hvert materiale som inneholder funksjonelle nedarvingsenheter. Genetiske ressurser og 
genetisk materiale er dermed i praksis, nærmest synonyme begreper

Figur 1. Beregning av parvis genetisk avstand mellom tamrein og villreinbestander i Sør-
Norge.
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m) og Hardangervidda (338 m) enn i 
Norefjell-Reinsjøfjell (66 m), Ottadalen 
(142 m) og Forollhogna (151 m) (Figur 
4). Små og mellomstore flokker hadde 
lengre fluktavstander enn store flokker 
og avstandene var lengst i ulendt terreng.

Avstanden reinen flyktet vinterstid 
var kortere i de tre villreinbestandene 
med tamreinopprinnelse; 166, 405 og 
242 m henholdsvis i Norefjell-Rein-
sjøfjell, Ottadalen og Forollhogna vs. 
1495 m på Hardangervidda og 1064 m i 
Rondane (Figur 4). Små og mellomsto-

re flokker flyktet lengre avstander enn 
store flokker.

De genetiske analysene viser at vill-
reinen i Rondane opprettholder en ge-
netisk profil forskjellig fra reinen på 
Hardangervidda og tydelig forskjellig 
fra flokkene i Norefjell-Reinsjøfjell, 
Ottadalen og Forollhogna. Vaktsomhet 
og fryktatferd sammenfaller med det 
genetiske mønsteret, med høyest vakt-
somhetsnivå i Rondane, middels på 
Hardangervidda og lavest i Norefjell-
Reinsjøfjell og Ottadalen. Dette reflek-

og Forollhogna mot tamrein også på in-
dividnivå. Tilhørigheten av rein i fjerde 
klyngen (K = 4) var konsekvent villrein 
fra Norefjell-Reinsjøfjell (Fig. 2), som 
illustrerer et genetisk særtrekk som vi 
antar skyldes det lille antall rein (rundt 
30 individer) i startflokken.

Antall vaktsomhetsbegivenheter per 
minutt beiting i sommersesongen var la-
vere i Norefjell-Reinsjøfjell (0,11) og i 
Ottadalen (0,14) enn på Hardangervidda 
(0,21) og i Rondane (0,37) (Fig. 3A). 
Reinen uttrykte maksimal årvåkenhet i 
brunsttiden, middels  i vintersesongen 
og minst om sommeren (Fig. 3A). Simler 
med kalv var ikke mer vaktsomme enn 
gjeldsimler (simler som hadde mistet 
sine kalver eller som ikke hadde kalvet). 
Reinens vaktsomhet avtok med økende 
flokkstørrelse. Villrein i små flokker var 
33% mer vaktsomme enn rein i store 
flokker. Reinen i Norefjell-Reinsjøfjell 
og Ottadalen tilbrakte minst tid på vakt-
somhet mens Rondanereinen tilbrakte 
mest tid med Hardangerviddareinen i en 
mellomstilling.

Frykt- og fluktavstandene økte med 
økende startavstand og viser at når vi 
nærmer oss villrein fra lengre avstander 
svarer de med lengre responsavstan-
der. Kontrollert for ulike miljøforhold, 
viste flokkene frykt på kortere avstand i 
Norefjell-Reinsjøfjell (118 m) i forhold 
til Forollhogna (180 m), Ottadalen (196 
m), Hardangervidda (332 m) og Rondane 
(325 m) (Figur 4). Fryktavstandene var 
kortere om sommeren og i brunstperioden 
enn om vinteren og lengre for små flok-
ker (<20 dyr) enn for store flokker (> 50 
dyr).

Fluktavstandene var lengre om vinte-
ren enn om sommeren og i brunsten, og 
innen områdene lengre i Rondane (335 

Figur 2. Genetisk plassering av enkeltindivider av rein. Individuell karakteristikk er gitt til 
hver av de to (K = 2), tre (K = 3) og fire (K = 4) klynger. Tallene nedenfor angir villrein-
områdene vevsprøvene er hentet fra: 1 = Snøhetta, 2 = Knutshø, 3 = Rondane Nord, 4 = 
Sølenkletten, 5 = Rondane Sør, 6 = Nordfjella, 7 = Setesdal-Ryfylke, 8 = Hardangervidda, 
9 = Norefjell-Reinsjøfjell , 10 = Forollhogna, 11 = Ottadalen, 12 = Fillefjell, 13 = Vågå, 
14 = Røros.

Figur 3a. Antall ganger reinen ser opp og inspisere sine omgivelser 
per minutt beitetid  i de ulike villreinområdene over tre sesonger (± 
95% konfidensintervall). Bestandene er ordnet fra venstre i økende 
genetisk avstand fra tamreinbestander.

Figur 3b. Antall sekunder reinen er vaktsom per minutt beitetid over 
tre sesonger i de ulike villreinområdene (± 95% konfidensintervall). 
Bestandene er ordnet fra venstre i økende genetisk avstand fra 
tamreinbestander.
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terer trolig en genetisk påvirkning fra 
tidligere tamreindrift på Hardangervid-
da og tamrein som dominerende opphav 
til villreinbestandene i Ottadalen, For-
ollhogna og Norefjell-Reinsjøfjell. Selv 
om de genetiske avstandene mellom 
bestandene i Ottadalen, Forollhogna 
og Norefjell-Reinsjøfjell viser at de tre 
er forskjellige, gir forgreningen en be-
tydelig kortere genetisk avstand mellom 
disse tre og tamreinbestandene i forhold 
til avstanden til villreinen på Hardan-
gervidda og i Rondane. Dette støtter en 
hovedsakelige tamreinopprinnelse av 
villreinbestandene i Norefjell-Reinsjø-
fjell, Ottadalen og Forollhogna.

Reinen i Norefjell-Reinsjøfjell do-
minerte den fjerde klyngen (K = 4) i de 
genetiske analysene og sannsynliggjør 
at reinen i dette området utviklet seg 
fra et fåtall individer som unnslapp ned-
slaktningen av tamreinbestanden i 1968. 
Redusert genetisk variasjon hos reinen 
i Norefjell-Reinsjøfjell sammenholdt 
med den lange genetiske avstanden til 
reinen på Hardangervidda tyder på at det 
ikke har skjedd en innblanding av Har-
dangerviddarein i Norefjell-Reinsjøfjell 
bestanden. En i hovedsak tamreinopp-

rinnelse av bestandene i Norefjell-
Reinsjøfjell, Ottadalen og Forollhogna, 
sammen med redusert vaktsomhet og 
frykt- og fluktatferd, tyder på at tidlige-
re domestisering har bevart en genetisk 
sterkt forankret atferd som omfattende 
jakt siden 1956 i Forollhogna, 1967 i 
Ottadalen og 1992 i Norefjell-Reinsjø-
fjell bare i liten grad har påvirket.

Hyppig kontakt med mennesker
Ettersom alle de 5 villreinbestandene er 
jaktet, må det være andre faktorer enn 
forskjeller i genetisk opprinnelse som 
forårsaker forskjeller i fryktatferd hos 
reinen i områdene. Ettersom rovvilt-
trusselen er liten i alle områdene, er tro-
lig fritidsaktiviteter som er omfattende 
i Norefjell-Reinsjøfjell og lav i de an-
dre områdene en aktuell kandidat. Det 
er vel etablert at hyppigheten av møter 
med mennesker er en viktig faktor i at-
ferdsmessige samspill hovdyr og  men-
nesker imellom. Klauvdyr i områder 
med hyppig kontakt med mennesker, vi-
ser redusert frykt- og fluktrespons sam-
menlignet med områder der møter med 
mennesker er sjeldne. Selv om atferds-
responsen er medfødt, spiller læring 

en viktig rolle for på hvilken måte og 
i hvilken grad hovdyr reagerer på men-
nesker og rovdyr. Redusert vaktsomhet 
og kortere frykt- og fluktavstander i 
Norefjell-Reinsjøfjell i forhold til i Otta-
dalen, på tross av sammenlignbar tam-
reinopprinnelse og omfattende jakt, kan 
gjenspeile habituering (tilvenning) til 
det langt høyere nivået av fritidsaktivi-
teter i Norefjell-Reinsjøfjell. Ottadalen 
er et større område, mindre tilgjenge-
lig og med begrensete fritidsaktiviteter. 
Situasjonen her vil derfor motvirke ha-
bituering på grunn av sjeldnere møter 
mellom rein og mennesker.

En høy grad av vaktsomhet vil i mange 
tilfeller føre til redusert beiteaktivitet. Ver-
ken vaktsomhetsfrekvens eller tid brukt 
på vaktsomhet synes å kunne påvirke 
reinens beiteatferd og dermed inntak 
av næring i vår studie. Imidlertid kan et 
vaktsomhetsnivå to til tre ganger høyere 
på Hardangervidda og i Rondane, sammen-
lignet med Norefjell-Reinsjøfjell og Otta-
dalen indikere et generelt høyere nivå 
av nervøs vaktsomhet blant rein i de to 
førstnevnte områdene. Fra studier på 
ville klauvdyr vet vi at selv en liten øk-
ning av et dyrs årvåkenhet kan resultere 
i et betydelig øket stoffskifte og derved 
energibehov med tilsvarende mindre 
energi til økning av vekst og kropps-
masse (totalvekt). En mulig sammen-
heng mellom årvåkenhet og frykt- og 
fluktatferd og lavere total kroppsmasse 
hos voksne 2 år og eldre simler på Har-
dangervidda og Rondane (54 vs. 66 kg) 
i forhold til vesentlig høyere totalvek-
ter  i Norefjell-Reinsjøfjell, Ottadalen 
og Forollhogna (74-77 kg) kan trolig 
supplere den tradisjonelle forklarings-
modellen der beitekvalitet og kvantitet 
spiller hovedroller. Vi ser nærmere på 
denne utfordringen i et GPS-prosjekt 
som vi nå har under bearbeidelse.  

Takksigelser
I årenes løp har vi hatt omfattende fel-
tassistanse av S. Eftestøl., K. Flydal, 
Ø. Flaget, E. Lurås, C. Egeland, T. K. 
Tveitehagen, B. Dahle, M. Jenstad, A. 
Muniz og L. Dervo. Det takker vi for.  
L .E.  Loe, T. Ergon og D. T. Alemu har 
bidratt med statistikkråd. Økonomisk 
støtte er gitt fra Norges forskningsråd, 
Trygve Gotaas Fond, Direktoratet for 
Naturforvaltning, Stiftelsen Thomas Fearn-
ley, Heddy og Nils Astrup.

 

Figur 4. Fryktavstand, fluktavstand, avstand flyktet, og sannsynligheten for flukt samtidig 
med fryktreaksjon hos villrein i tre sesonger i fem områder: Norefjell-Reinsjøfjell (NR),
Ottadalen (O), Forollhogna (F), Hardangervidda (Hv) og Rondane (R). Flokkene ordnet 
fra venstre i økende genetisk avstand fra tamreinbestander.
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Vi har i de senere år gjennomført 
omfattende undersøkelser av ulike 
villreinbestander i Sør-Norge og på 
Svalbard og vist at deres vaktsom-
hets-, frykt- og fluktatferd er sterkt 
genetisk forankret men selvfølgelig 
også styrt av miljøfaktorer (Rei-
mers, 2010; Reimers et al., 2011a; 
Reimers et al., 2011b; Reimers et 
al., 2012). Siden isbjørnen i Arktis 
ble fredet i 1973 har bestanden på 
Svalbard øket. Samtidig har isfor-
holdene i polbassenget presset is-
bjørnen til lengre opphold på land 
og oftere interaksjoner med reinen 
på Svalbard. I denne artikkelen 
som er en forkortet utgave av artik-
kel i Arctic, Antarctic, and Alpine 
Research 44 (2012) rapporterer vi 
hvordan disse endringene kan på-
virke samspillet mellom de to ar-
tene, både på kortere og lengre sikt.

Studiet ble gjennomført på Edgeøya (ca. 
5150 km²).  Edgeøya som er et naturre-
servat og en del av øygruppen Svalbard 
(Figur 1), er preget av isbreer, brede 
daler, platåfjell på rundt 400 moh, og 
kystsletter. I sommerhalvåret (juni-sep-
tember), oppholder reinen seg i dalene, 
kystslettene, og til en viss grad på platå-
fjellene. Reservatets strenge miljøkrav 
hindrer turistaktiviteter på øya og mot-
virker dermed tilvenning til mennes-
ker (habituering) slik vi har registrert i 
Longyearbyområdet (Adventdalen) 
(Reimers et al., 2011a). Totalbestanden 
av rein på  Edgeøya er ukjent, men ble 
anslått til ca 1730 dyr i perioden 1969-
1996 (Øritsland, 1998). Antall rein i stu-
dieområdet var 181 dyr  i 2006, ned fra 
227 dyr i 1976 (Reimers, 2012). Etter at 
isbjørnfredningen trådte i kraft i 1973, 
har isbjørnbestanden på Svalbard økt og 
ble anslått til 2650 dyr i 2004, hvorav 
halvparten trolig reproduserer på Sval-
bard (Aars et al., 2009). Edgeøya er et 
viktig hiområde for isbjørn.

I siste uken av vårt frykt- og flukt 
feltarbeid i studieområdet på Edgeøya 
i juli/august 2006 (Figur 1) registrerte 
vi en isbjørn som stilte innpå en gruppe 
på fire Svalbardrein. Tidligere hadde vi 

observert isbjørn ved 5 anledninger og 
ferske isbjørnspor på Grunnlinjesletta, 
langs elva Plura og i den indre delen 
av Plurdalen ca. 13 km fra kysten. Om 
kvelden den 4. august ble en gruppe på 
ni reinsdyr (2 bukker, 5 simler og 2 kalver) 
observert beitende i en liten sidedal i 
den indre delen av Plurdalen. To dager 
senere så vi en isbjørn som lå på samme 
sted og reinen var da fraværende i om-
rådet. 

 På dette tidspunktet hadde vi 50 
frykt- og fluktregistreringer av rein som 
vi forstyrret ved å gå mot dem i gangfart 
og måle oppdagelsesavstand, fryktav-
stand, fluktavstand og avstand flyktet 
(Reimers et al., 2011a) (se metodebeskri-
velse i annen artikkel i dette nummeret 
av Villreinen). Vi bestemte oss derfor 
for å improvisere og utkle en person 
som isbjørn (Figur 2) for å sammenligne 

reinens reaksjon på person i isbjørn-
forkledning  med våre andre frykt- og 
fluktobservasjoner. Siden rein på Ed-
geøya har vært fredet siden 1925 da 
Norge overtok forvaltningsansvaret på 
Svalbard, antok vi at hvis reinen så på 
isbjørnen som en potensiell predator, 
ville de  vise sterkere atferdsmessige re-
aksjoner på møter med isbjørn i forhold 
til mennesker. I så fall ville vi forvente 
lengre responsavstander når reinen ble 

Svalbardrein og isbjørn
Av Eigil Reimers og Sindre Eftestøl,
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Figur 1. Studieområdet: Plurdalen, Siegel-
fjellet, Burmeisterfjellet og Grunnlinjesletta 
på Edgeøya, Svalbard i juli-august i 2006.

Figur 2. E. Reimers forkledd som isbjørn 
nærmer seg en gruppe Svalbardrein. 
Mangel på hvite klær etterlot observatøren 
med udekket bakpart. (Foto M. Kardel)
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usannsynlig at oppdagbarhet (hvit farge 
vs. mørke klær) vil resultere i lengre 
frykt- og fluktrespons for ”isbjørn” med 
mindre reinen oppfatter det hvite objektet 
som nærmer seg som en trussel, dvs. et 
rovdyr. Selv om antallet isbjørnsimule-
ringer er lite, støtter våre resultater en 
fluktatferd basert på erfaringer og ikke 
en reaksjon styrt av forskjeller i oppdag-
barhet.

Ved en anledning, mer sentralt i Plur-
dalen, observerte vi også en isbjørn som 
i svak motvind nærmet seg en gruppe 
på fire rein fra en startposisjon på ca. 
1500 m. Reinen oppdaget bjørnen på 
ca 400 m, viste frykt og startet flukt i 
samme øyeblikk på ca. 300 m. De roet 
seg ned etter ca. 350 m og iakttok bjørnen 
på en nærmeste avstand av ca 250 m 
(tilsvarende en fluktavstand på ca. 350 
m); bjørnen hadde da endret retning 
mot en annen liten gruppe av beitende 
rein. Bjørnen nærmet seg denne andre 
gruppen av rein via bekkefar og skjult 
bak terrengforhøyninger, tilsynelatende 
uoppdaget av reinen. På et punkt der 
skjult fremrykking ikke lenger var mulig, 
la bjørnen seg med front mot dyrene. 
Slik ble den liggende til vi returnerte til 
teltet etter ca. en time. Bjørnen endret 
ikke sin langsomme fremrykningshastig-
het i ved sine to fremstøt.

Vår ene observasjon av en tilsynela-
tende reell isbjørnjakt (N = 1) har ikke 
bevistyngde rent vitenskapelig sett, men 

den bekrefter at våre isbjørnsimulerin-
ger kan tilsi at Svalbardreinen faktisk 
oppfatter isbjørn som et rovdyr og ser 
på isbjørn som en større fare sammen-
lignet med mennesker. Dette støttes av 
Derocher et al. (2000) som i 1983-1999 
(mars-april) samlet observasjoner av 
7 predasjonshendelser og 6 tilfeller av 
åtseleting av Svalbardrein med isbjørn 
som aktør. Videre i to artikler i Svalbard-
posten, rapporterer K. R. Hovelsrud og 
T. Sandal om to reinsbukker drept av 
isbjørn henholdsvis på våren 1991 og 
i september 2008. Begge bukkene var 
tilsynelatende angrepet i et bakholdsan-
grep eller en vellykket jakt. Isbjørnjakt 
på rein er også registrert i Hudson Bay 
området i juli måned. Selv om dette sy-
nes å være sjeldne hendelser, viser de 
at isbjørnen kan jage og drepe rein i 
alle årstider, og dermed gir støtte til et 
rovdyr - byttedyrforhold mellom de to 
artene.

Vår konklusjon om et rovdyr-byttedyr-
forhold blir videre støttet av at vi også 
har dokumentert en 2,2 ganger høyere 
vaktsomhet hos rein på Edgeøya med 
en tett isbjørnbestand i forhold til rein 
i Nordenskiöld Land med færre isbjørn 
(Reimers et al., 2011a). Vaktsomhet er 
en antipredator adferd som kan gå tapt, 
eventuelt reduseres kraftig, etter en ge-
nerasjon i fravær av rovdyr, men som 
raskt gjenopprettes hvis rovdyr reintro-
duseres. 

Ifølge en fersk rapport fra IUCN 
Polar Bear Specialist Group, har det 
sannsynligvis vært en økning i isbjørn-
bestanden i Barentshavregionen siden 
1973. I tillegg er havisen i Arktis om 
sommeren redusert og forventes å fort-
sette å reduseres i årene som kommer. 
Dette har ført til en økning av tiden is-
bjørn befinner seg på land og dermed en 
øket frekvens av møter mellom isbjørn 
og Svalbardrein. Vi tror ikke at denne 
frekvensøkningen foreløpig vil få noen 
betydning for Svalbardreinen utover lokale 
og midlertidige endringer i atferd og 
områdebruk. Men, muligheten for at-
ferdsendringer både for Svalbardrein og 
isbjørn ved fremtidig hyppigere møter 
mellom de to krever en oppfølgnings-
studie.

Vi takker Sysselmannen på Svalbard 
for nødvendige landingstillatelser på 
Edgeøya, Norsk Polarinstitutt for leie 
av nødvendig feltutstyr, M. Kardel og 
K. Reimers Kardel for feltassistanse 
og D. T Alemu for statistikkassistanse. 
Økonomisk støtte ble gitt fra Norges 

konfrontert med et menneske forkledd 
som en isbjørn enn personer uten for-
kledning.

Svalbardreinen viste frykt på 220 m, 
startet flukten på 231 m og flyktet 366 m 
når de ble oppsøkt av person i isbjørn-
forkledning (N= 5). Tilsvarende avstan-
der var 137 m, 92 m og 156 m når reins-
dyrene, under tilsvarende forhold, ble 
forstyrret av person i mørkt turutstyr (N= 
11). Det innebærer at frykt- og fluktav-
standene og avstandene flyktet var hen-
holdsvis 1.6, 2.5 og 2.3 ganger lengre 
når Svalbardreinen ble forstyrret av 
person i isbjørnforkledning i forhold til 
person i mørkt turutstyr (Figur 3). Hvis 
vi inkluderer alle forstyrrelsene utført 
av person i mørkt turutstyr, med unntak 
av forstyrrelser av simle med kalv (N = 
56), var avstandene 2.0, 3.2 og 4.0 gan-
ger lengre for ”isbjørnprovokasjonene”.

Det er rimelig å anta at person el-
ler isbjørn i kontrasterende hvit farge 
øker oppdagelsesavstanden i forhold 
til mørkkledd. Dette fremgår klarere i 
det større materialet (N = 56) enn i det 
mindre (N = 11) (Figur 3). Bortsett fra 
forskjellene i oppdagelsesavstand, gir 
ikke de to datautvalgene (N = 11 og N = 
56) statistisk sett forskjellige responsav-
stander selv om det større datamaterialet 
måler noe kortere avstander. Ettersom 
oppdagelsesavstandene ikke var korrelert 
til verken fluktavstand eller avstand 
flyktet (Reimers et al., 2011a), er det 

Figur 3. Beregnete verdier (± SE) av Svalbardrein’s oppdagelsesavstand, fryktavstand, 
fluktavstand og avstand flyktet ved møte med person kledd i mørkt turantrekk eller person 
forkledd som isbjørn (N = 5) i Edgeøya på Svalbard i juli-august 2006. Person; N = 11 
betegner forstyrrelser der påvirkningsfaktorer som flokkstruktur, terreng, vind, etc.) var 
sammenlignbare med forstyrrelser av person i isbjørnforkledning (N = 5). Person; N = 56 
betegner alle forstyrrelser av person kledd i mørkt turantrekk (simler med kalv viste gene-
relt en kraftigere frykt- og fluktrespons og er fratrukket denne gruppen). Isbjørn betegner 
forstyrrelse av en enkelt isbjørn av en gruppe på 4 rein (tre simler og en bukk).
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For at fremtidige generasjoner også kan 
høste av naturen må vi ha en forvaltning 
som er økonomisk lønnsom, samfunns-
messig akseptabel, og med et langsiktig 
ressurs- og miljøperspektiv.  

Høgskolen i Hedmark gir deg slike 
studier på Blæstad og Evenstad med 
gode jobbmuligheter.
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Med reinen som læremeister
Tekst og foto: Dag Nyøygard

I samband med skuleprosjektet 
«Vaken og Vågal i Vågå», har mel-
lomsteget ved Lalm skule i Vågå 
kommune utvikla det tverrfaglege 
prosjektet «Med reinen som lære-
meister.» 
Dette er eit pedagogisk undervisnings-
opplegg med reinen som utgangspunkt. 
Omtrent samtlege fag i barneskulen er 
inkludert, og prosjektet skal gå rett inn i 
skulekvardagen.

Frode Sandum, kontaktlærar for mel-
lomsteget, er arkitekten bak prosjektet. 
Han har vore flink til å dra nytte av lo-
kale aktørar i næringslivet, som vil vere 
samarbeidspartnarar i åra framover. Når 
ein dessutan har ein lidenskapeleg vill-
reinjeger som rektor, har prosjektet alle 
moglegheiter for å lykkast!

Hausten 2012 fekk 7. klasse ved 
Lalm skule fellingsløyve på ein reins-
kalv i Skjåk søraust, gjennom firmaet 
«Fjelleventyret.» Det var ein forvent-
ningsfull gjeng som reiste til Skjåk på 
villreinjakt fyrste veka i jakta saman 
med kontaktlærar Frode Sandum og 
rektor Dag Nyøygard.

Med utgangspunkt i Tundradalen 
vart det jakta i området Skjellflyi og 
Skjellom. Det vart kontakt med ein 
flokk på ca. 200 dyr, men det var ein 
del jegerar i området og vinden var lei, 
så flokken forsvann etter kvart. Ei eins-
leg simle gav seg att etter flokken, men 
dessverre ingen kalv. Synet av flokken 
gjorde uansett inntrykk på elevane, eit 
mektig skue i urørt og vill natur.

Elevane imponerte med stor uthol-
denhet og naturglede, og det var ein 
svært tilfreds gjeng som avslutta jakta, 

sjølv om det ikkje hadde vorte fangst. 
Nokre dagar etterpå vart kalven felt 

på Sotflya. Kalven skulle nyttast i faget 
mat og helse, og elevane skulle blant 
anna salte ned hjerte og båe låra.  Dess-
utan steikte dei ytrefilètane av kalven, 
noko som sjølvsagt smakte fortreffeleg!

Elles vart kvart gram med kjøtt nytta, 
og det vart kokt kraft på beina. Elevane 
skulle lære å nytte reinen som ressurs.

I løpet av året har dessutan mellom-
steget opplegg med Fjellmuseumet,  
Klimaparken og Spiterstulen i Lom, 
Vågå Tamreinlag og Sinclair Mur & 
Bygg i Vågå. Nortura Otta er dessutan 
behjelpelege med reinskjøtt, og stiller 
med profesjonelle kjøttskjærarar som 
lærer elevane å partere og behandle 
kjøtt. «Fjelleventyret» i Skjåk stiller 
med jaktkort. 

Håpet vårt er at vi skal auke kunn-
skapen i fleire fag hjå elevane gjennom 
sansebasert læring med reinen som ut-

gangspunkt. Gje elevane meistrings-
kjensle, store naturopplevingar, kunn-
skap om lokal natur, og lære elevane å 
ta vare på seg sjølv og andre i all slags 
ver. Dessutan vil vi sjølvsagt auke 
kunnskapen rundt reinen som vandrar i 
fjella rundt oss, og vi håpar sjølvsagt at 
vi rekrutterer framtidige villreinjegerar 
blant elevane våre.

Reinen har i alle tider vore ein viktig 
ressurs for Ottadalsbygdene, og det skal 
den vere i framtida òg.

7. steg med Frode Sandum

Reinskalv på Sotflya
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"Skole-
jakt" 
i 21 år
Dalsbygda skole i Os i Østerdalen har 
bare gode erfaringer med "skolejakt-
opplegget". Det bekrefter virksomhets-
leder Sidsel K. Eggen. 

- Forollhogna er jaktområdet vårt. 
Skolen har siden 1992 søkt og fått til-
delt jaktkort på kalv. Villreinjakta er et 
høydepunkt for sjuendeklassingene våre 
hver eneste høst. I tillegg til fjellturene 
og sjølve jaktopplevelsen, er elevene 
vertskap for foreldre og andre gjester 
senere på høsten. Da inviterer vi til fest. 
De er med på matlaginga, de dekker på 
og de serverer. Og alt tilbehøret til kalve-
kjøttet sørger elevene også for. De tar 
opp poteter og de sanker bær. Og etter 
endt festmåltid, står oppvasken for tur. 
Dette er utmerket læring, understreker 
Sidsel K. Eggen som i år søker på kalv 
nummer 22.

SPENNENDE: Villreinflokken er oppdaget. Nå gjelder det å være stille. Foto: Geir Moseng

VELLYKKET: Endelig kom jeger Vegar Lillebakken på godt skuddhold. Sjuendeklassingene 
ved Dalsbygda skole har grunn til å juble, etter mye venting. Foto: Geir Moseng

ARBEIDSFORDELING: Mens Ragnar Stenseth skjærer kjøtt, sørger Erik Lillebakken og 
Magnus Ryen Lapland for oppvasken. Foto: A. N.

FESTMÅLTID: Dette smakte! Foto: A. N.

DEKKER PÅ: Anna Brynhildsvoll sørger 
for festbordet. Foto: A. N.

SALAT: Ragnhild Jorde og Maria Elisabeth 
Dalbakk ordner opp. Foto: A. N.
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Kikkerten hadde vore brukt flittig 
heile dagen før eg endeleg fekk sjå 
rein høgt oppe i Drugshøa i Lesja-
fjellet. 
Eg var på veg attende frå eit strategisk 
pass, som dyra bruker jamnleg, mellom 
Kjelsungdalen og Leirsjøtelet. Det var 
ikkje dyr å sjå i Kjelsungdalen, så eg 
gjekk snøgt attende mellom tydelege og 
tradisjonssikre reinsstigar. I slike tronge 
parti er det lurt å bruke stutt tid under 
jakta, fordi her har ein minimal over-
sikt, samstundes som ein støkkjer dyr på 
trekk mot vinden. Terrenget vidar seg ut 
mot Kjelsungbandet og eg stogga for å 
kikra. Då fekk eg løn for strevet. Ein 
flokk på rundt 75 dyr beita roleg oppe i 
den druge høa.

Det leid langt på ettermiddagen, så 
eg sette opp tempoet i retning Løype-
skollen og flokken. Eg håpa dyra trekte 
ned mot Langvassbekken, men i staden 
drog dei i retning mot Langvatnet. 
Flokken drifta sakte med vinden, og eg 
hadde ikkje noko anna val enn å fylgje 
på parallelt i same retninga. Eg satsa på 
at dyra før eller seinare kom til å roa 

seg. Jau, flokken stoppa etterkvart opp, 
og det i ein grunn botn i skråninga på 
Drugshøa. No kunne eg kanskje koma i 
forkant av flokken og få dei rett på meg. 
Men fyrst måtte eg gå oppover ei god 
stund i bratte bakkar og steinur, utan å 
kunne sjå dyra. Eg hivde etter pusten på 
veg oppover, usikker på om eg rakk opp 
på ein rande før dyra kunna vera der. Etter 
eit kvarter var eg oppe og kikra i alle 
retningar, før eg smaug meg mot botnen 
der flokken sist vart sett. 

Med eit intenst blikk og små steg 
fekk eg fullt oversyn, men dyra var søkk 
borte! Slettes ikkje noko uvanleg feno-
men under reinsjakt! Eg tok ut proppane 
i øyro og patrona i kammeret!  Nå gjaldt 
det å handle raskt for å finne att flokken, 
for klukka nærma seg seks på kvelden. 
Eg byrja og leite i terrenget bak botnen. 
Men her var det småkupert og uråd å få 
oversikt i nokon retning. Flokken kunne 
vera både rett til venstre, til høgre eller 
gjerne rett framfor meg. Eg torde ikkje 
rykkja for langt fram, før eg hadde opp-
klara flankane. Erfaringsvis så er det lett 
å gå forbi flokkar i slike situasjonar, og 
da skjer det ofte at ein støkkjer dyra med 
lukt eller rørsle. Men randane var mange 
og tida gjekk. Eg sette opp tempoet for 

å kunne vinnast over eit større område, 
vel vitande om at risikoen for å støkkje 
dyra vart større. Eg måtte kompromisse 
mellom dette, og risikoen for å finne att 
flokken så seint at det vart uforsvarleg 
å skjota. 

Brått så fekk eg auga på noko som 
var mura i steinura nedanfor eit berg-
parti. Dette måtte eg undersøkje før eg 
leitte vidare etter grådyra. Sanneleg var 
det ikkje ei steinmura fangstgrav! 

Eg visste om fleire slike i nærleiken, 
men akkurat denne hadde eg ikkje sett 
tidligare. Eg stod og kikka litt på fangst-
minnet før eg løfta blikket mot terren-
get bak. Jøss, der var flokken 150 meter 
unna i eit søkk i terrenget! Kikkerten 
vart løfta sakte mot augo, og eg konsta-
terte at ikkje eit einaste dyr stirra, og alle 
beita roleg. Så utruleg at denne gamle 
grava dukka opp nettopp her sidan flok-

Alle tiders jakt, takka 
vera ei gamal fangstgrav!
Av Runar Hole Ei av semlene i flokken var merka med 

grøn GPS-sendar, nr 47 (25. august 2012). 
Data frå NINA sine dyreposisjonar viste i 
ettertid, at dette dyret var ved Storkollen 
i Sunndalen dagen i førevegen. Etter at 
flokken vart støkt av skotet ved Drugshøa, 
strauk dei opp i Mjogsjøhøene. 
Foto: Runar Hole ©
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ken nesten var passert! Eg kraup attende 
i dekning, og gjekk ein stor halvsirkel 
og fekk oversikt over dyra med over-
høgd og sikker vindretning. Haldet vart 
i underkant av 100 meter ned mot dyra, 
etter å ha åla meg fram til kanten.

Flokken var roleg. Det var eit flott 
syn. Nokre stod og resten la seg ned. Eg 
låg vel ein halvtime før ei semle bevega 
seg litt frå dei andre, samstundes som ho 
speida utover terrenget. Fyrst trudde eg 
dette var varsemla, og lot vera å skjote. 
Fekk heller vente på neste semle eller 
ungdyr som kunne klargjere situasjonen.  
Men det frie dyret brydde seg etter kvart 
berre om å beite mellom steinane. Nei, 
det var nok ikkje varsemla likevel. Etter 
nokre minutt så stod dyret så lagleg til 
for skot, at eg måtte berre gjera jobben 
min. Sikta litt lågt på bogen til dyret for-
di eg hadde stor overhøgd. Regelen er at 
ein skal sikte litt lågare om ein må skyte 
skrått nedover eller oppover. Dette fordi 
då vert kulebana vinkelrett på gravita-
sjonskrafta kortare, noko som fører til 
eit høgare treffpunkt. Idyllen vart brått 
broten og semla sprang gjennom ura 
med blodet strøymande ned på lavdekte 
steinar før ho vart liggande. Flokken 
var på føtene med ein gong, og flykta ei 
kort strekning før dei stoppa opp litt og 
stirra i retning det urøyrlege dyret. Et-
ter nokre sekund så bar det av garde att 
i fullt tempo, og etter nokre minutt var 
dei langt av lei.

Eg rusla ned mot det daude dyret. 
Der, midt i steinura, kom det overras-
kande to semler og ein kalv i full fart. 
Eg kasta meg ned og fann ei heller 
ukomfortabel stilling på harde steinar. 
Dyra hadde sett meg fordi dei stoppa 
opp på omlag 50 meters hald, og retta 
augo og øyro mot der eg låg. Kalven 
stod fri! Men sluttstykket laga metall-
klikkelydar, og tomhylsa som spratt på 
steinane klirra høglydt. Reaksjonen var 
kontant, eg rakk ikkje ein gong å sikte 
på kalven, før dei fordufta. 

Like greitt var det! Slaktearbeid og 
ein times gange ned mot Lesjøen venta, 
før natta seig på. Dette hadde uansett 
vore ei alle tiders jakt. Det er ikkje sikkert 
eg hadde fått felt semla utan den gamle 
fangstgrava. Slik sett så rettar eg ein 
takk til både fjellnatur og gamal fangst-
kultur for godt reinskjøt!

Denne gamle fangstgrava dukka opp da eg var i ferd med å passere reinsflokken. Nokre av 
dyra kan så vidt skimtas i søkket rett bak grava og nedanfor berget i bakgrunnen. 
Foto: Runar Hole ©

Eit felt reinsdyr i eit vidt høgfjell. Dette er tradisjon, naturoppleving, spenning, jaktkultur, 
forvaltning og matauk på sitt beste! Skamsdalen og Lesjøen i bakgrunnen. 
Foto: Runar Hole ©


