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"Dager med sol og gnistrende skiføre. 
Sjøl avsluttet jeg årets påskefeiring med 
en skitur på svensk side. Jeg har nettopp 
pakket ut ryggsekken, hengt skiklærne 
til tørk - og sortert diasfilmene. I mitt 
stille sinn takker jeg Arne A. Tønset 
for følget. Sammen opplevde vi noen 
timer vi aldri kommer til å glemme. I 
den solvarme ettermiddagen rett øst for 
Vigelen-massivet «håndhilste» vi på 
Lagopus mutus. Fjellrypesteggen med 
kreklingsaft i fjærdrakten var ekstra 
medgjørlig. Stolt lot den seg fotografere 
av to nordmenn som snek seg i posisjon 
mellom steinblokkene. På det nærmeste 
var vi seks meter unna. Med fotoutstyr 
som egnet seg for oppgaven, var det 
bare å velge og vrake i bildeutsnitt, vin-
kler og dybdeskarphet.

Fjellrypa hører snaufjellet til, og den 
lever i etasjen over lirypa som er langt 
bedre kjent. I vinterdrakt er artene gan-
ske like, men fjellrypesteggen er den enes-
te som har «briller» - en svart strek som går 
fra nebbet til øynene. Det er det sikreste 
kjennetegnet. I tillegg er fjellrypa noe 
mindre enn lirypa, og det er svært sjel-
den at den drister seg ned i fjellbjørke-
skogen. Årsaken til det er ganske enkel: 
Fjellrypa har for svakt nebb til å nyttig-
gjøre seg de mer grovvokste vekstene 
i skogsområdene. Nei, Logopus mutus 
er tilpasset et liv blant dvergvier, dverg-
bjørk, krekling- og blåbærlyng. Om 
vinteren beiter den på snaublåste fjell-
partier og finner føde nok til å overleve i 
øverste etasje. 

Rypesteggene begynner å forsvare 
sine territorier i begynnelsen av april, 
og her er det ingen forskjell på lirype 
og fjellrype; og ingen låt hører fjellet 
mer til enn rypesteggenes metalliske og 
langtrekkende sang. Vår «flottenfeier» 
øst for Vigelen likte ikke de nærgående 
nordmennene. Derfor varslet han ifra på 
sin måte ved å strekke hals så den røde 

øyekammen kom til syne - og deretter 
bøye seg fram for å rakrak-rakk-rakk-
err-err sin advarsel, uten sjøl å vite at 
slik adferd var noe fotografene satte ek-
stra stor pris på. Etterpå vippet steggen 
kjekt på stjerten  og slapp ut fire por-
sjoner fordøyd kreklingmasse. Da trakk 
vi oss tilbake til tørr-rabbben for å nyte 
ettermiddagskaffen. I vest hadde blåskyg-
gene grepet taket i Vigelenmassivet, fra øst 
nådde skuterduren inn til rabben hvor vi 
satt. Til forskjell fra våre hjemlige fjell 
hvor strenge restriksjoner er med på å 
hindre unødig motorisert ferdsel, synes 
praksisen å være en ganske annen på 
den andre sida av riksgrensa. Deler av 
den første diasrullen min gikk med til å 
fotografere  de fartsglade. Ikke alle holdt 
seg til skuterløypene. Det var beltespor 
over alt i etasjen under fjellrypene, og 
noen hadde moro av å kjøre opp på top-
pene og så slippe seg løs i bratthengene. 
Atter andre kjørte rundt med unger i 
akebrett hektet til skuteren, mens andre 
fraktet familien opp til lune lesider.

Til vår forbauselse skjedde skuter-
kjøringa i et område med mye spor av 
tamrein. På hjemtur kom vi i snakk med 
noen svenske samer. De kunne bekrefte 
at mange kjører der de ikke har lov. Etter 
deres mening holder Norge bedre styr 
på den motoriserte ferdselen i utmarka, 
men Sverige har visstnok til hensikt å 
rydde opp i galskapen. Senere fikk vi 
høre at et politihelikopter hadde stoppet 
flere skutere på ulovlig område inne ved 
riksgrensa. 

Om møtet med de svenske fjell-
rypene ble et solglitrende eventyr, kan 
vi ikke si det samme om broderfolkets 
eksosduftende og støyende fartsmoro 
i påskefjellet. Men fjellrypa, den tar vi 
gjerne en ny tur for å hilse på".

Et tilbakeblikk
I min tid som journalist i lokalavisa 
Arbeidets Rett (17 år) formidlet jeg inn-
trykk fra skog og fjell via egen spalte i 
avisa. En fjelltur på svensk side  i april 
1993 resulterte i både glede og forar-
gelse. Møtet med fjellrypeekteparet ble 
stort, verre var synet av de fartsglade på 
illsinte snøskutere. La oss håpe at det 
ikke blir like ille her hjemme. Følgende 
stod på trykk i AR 14. april 1993:

Foto: A. Nyaas
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Med hilsen
Leder i Villreinrådet i Norge

Villreinrådet samordner og
tilrettelegger for medlemmene

Foto: A. Nyaas

Revisjon av kraftkonsesjoner.
I "Villreinen 2014" tok vi opp villrei-
nens plass i forbindelse med revisjon av 
kraftkonsesjoner. På fagdagen på Øyer 
i juni i fjor ble Villreinrådet bedt om å 
følge opp konsesjonssakene.

Dette har vi gjort. Vi fikk med oss 
Siri Wølneberg Bøthun  (sekretær for 
Nordfjella Villreinområde) og Lena 
Romtveit (Norsk Villreinsenter Sør), i 
en arbeidsgruppe med Christian Hill-
mann og undertegnede fra Villreinrådet. 
Arbeidsgruppa har hatt flere møter og 
flere har blitt involvert i saken som nå 
har fått et omfang som ikke lenger Vill-
reinrådet eller arbeidsgruppa har faglig- 
eller økonomisk styrke til å takle alene 
i fortsettelsen. Status for dette arbeidet 
er nå følgende:

◦ NINA skal ta opp problematikken 
i et større forskningsprosjekt, Energi X, 
hvor man vurderer hvilken kunnskap 
som finnes om effektene av vasskraft-
reguleringer på villrein, samt biolo-
giske- og bestandsøkologiske effekter. 
Både Miljødirektoratet, NVE og Sira 
Kvina deltar som brukerpartnere i dette 
prosjektet.  

◦ Villreinrådet skal bistå i arbeidet 
med ovennevnte prosjekt gjennom å 
gjøre prosjektet kjent for alle villrein-
områdene og samle inn tilgjengelig ma-
teriale fra områdene – (det finnes mye 
materiale om konsesjoner rundt om i 
områdene fra tidligere).

◦ NVS vil, med innleid bistand fra 
Siri Wølneberg Bøthun, bidra gjennom 
sammenstilling av innsamlet materiale 
og tilgjengeliggjøring av innsamlet ma-
teriale på egen nettside for prosjektet.

◦ Prosjektet er planlagt å skulle ende 
opp med en «Samlerapport/Veileder». 
Denne skal gjøres tilgjengelig for alle 
villreinområder og villreinkommuner 
på nettsida for prosjektet. Norsk Villrein-
senter vil bli et viktig «kunnskapssenter» 
som kan bidra med informasjon og vei-
ledning til villreinområder og kommu-
ner som ønsker å åpne revisjon av vass-
dragskonsesjoner framover.

Jeg håper at vi i Villreinrådet, slik 
prosjektet har tatt form fram til nå, har 
gjort det på en måte som kommer våre 
medlemmer til gode på best mulig måte.  

I nær tilknytning til arbeidet med 
villreinens plass i forbindelse med 
fornyingen av vasskraftkonsesjoner, 
antar jeg at vi får noen nye utfordrin-
ger i forhold til oppgradering av nettet 
i Norge. Det skal bygges to nye kabler 
til Europa, og det vil kreves betydelige 
forbedringer av nettet for strømtilførsel 
til disse kablene, en del av nettet vil an-
takelig gå gjennom villreinområder. Vi 
kan også forvente utfordringer i forbin-
delse med bygging av vindkraftverk og 
tilknytning til nettet fra disse. Her vil 
noen av planene berøre villreinområder 
(det foreligger allerede planer for dette, 
og  planleggingen har kommet relativt 
langt).

Klimapåvirkninger.
Villreinen og forvalterne vil også måtte 
takle en annen stor utfordring i tiden 
framover: endringene i klimaet og hva 
dette vil si for villreinen.

Vi har tenkt å utdype temaet gjennom 
faglige innslag på vårt kommende års-
møte i begynnelsen av juni i år. Vi ser 
alle at klimaet endrer seg, og det er selv-
sagt interessant å få belyst om- og hvor-
dan dette har innvirkning på villreinen.

Vil endret klima føre til endring av 
plantelivet og beitegrunnlaget i fjellet? 
Kan vi risikere sterkere nedising av 
vinterbeitet med endret klima? Kan en-
dret klima føre til økt utbredelse av pa-

rasitter og sykdommer?
Det blir mange spørsmål en gjerne 

skulle hatt svar på, og Villreinrådet vil 
prøve å belyse problemstillingene i til-
knytning til årsmøtet som arrangeres 3. 
og 4. juni på Skifer Hotell i Oppdal.

Villreinrådet ønsker alle forvaltere 
og villreinvenner et hyggelig og in-
spirerende møte med årets utgave av 
årboka "Villreinen". Årgang nummer 
30 inneholder mye interessant stoff fra 
fjell-Norge og naturligvis, spesielt om 
villreinen. 

Skribentene, og også leserne av år-
boka, hjelper oss å sette fokus på vill-
reinens behov og krav til areal, leve-
områder og trekkmuligheter, internt i 
villreinområdene og mellom villrein-
områder.

Jeg håper årboka blir brukt som in-
spirerende lesestoff, som nyttig opp-
slagsverk for stoff omkring villreinen 
og ikke minst for å vekke interesse og 
engasjement blant både gamle og unge. 
Vi trenger å skape engasjerte unge arv-
takere til både forvaltningsarbeid og 
jaktutøvelse.



2015

4

La meg få slippe å 
skyte deg til høsten!
Tekst: Tore Andestad,
www.jegeropplæring.no

Flokken kryssa horisontlinja et sted 
østover mot Billingen. Vi var mange 
som hadde satset på flokker i Lorda-
len sør denne dagen. Formiddagshvi-
len i solvarm lyng ble strøket av lista, 
og jeg la østover i seige klyv. Flokken 
tura flere runder mellom skoggrense og 
snaufjell med jegere på slep. Innimel-
lom fikk den en halvtimes fred mens 
jegerne omgrupperte. Etter noen timer 
tok jeg kaffekok på en haug for å av-
vente utviklingen. Foran flokken var det 
en skytterlinje, og trekken fristet dem i 
min retning. Jeg slapp meg litt ned og 
fant en senkning som gav meg skjul opp 
bak haugen over. Myrflata foran meg 
var omkring femti meter brei, før det 
igjen gikk opp ei li. Perfekt for liggende 

skudd. Et sveip med kikkerten bekreftet 
at her var det ingen jegere som kunne 
ødelegge moroa. Flokken kom sakte 
beitende innover flata. Tommelen rørte 
sikringen da lederdyret nølte, kikket 
skrått opp mot lia og flokken begynte 
å trekke tilbake. I øyekroken så jeg 
en liten bevegelse lavt lia, akkurat der 
kula mi skulle ha gått. Helt kamuflasje-
kledd! Ingen kontrastfarger! Jeg kjente 
på kvalmen og sinnet. For to år siden 
dybdeintervjuet jeg en jeger som skjøt 
jaktkameraten sin på hjortejakt. Han 
fortalte om femten år med psykiske og 
fysiske plager. 

Hendelsen satt i. Jeg var utrygg. Litt 
ut på ettermiddagen satt jeg godt til litt 
oppe i en li. Flokken kom beitende vest-
over mot meg. De var velkomne. Jeg 
satt med ryggen mot en stein og med 
tofoten utslått. Noen minutter før hadde 
to grå og grønnkledde karer passert meg 

en hundremeter på nedsida. De var på 
veg fram mot flokken. Jeg fant dem ikke 
igjen i kikkerten. Lå de i kjerra et sted? 
Litt etter kom kalven fri,- men slapp fra 
det med livet. Berget av min utrygghet.

La meg ta et litt eldre eksempel. For 
fem år tilbake satt jeg oppe i en fjellside 
og så på at tusen dyr og femti jegere turet 
rundt i flere dager på de flate Heggebot-
tenflyene. En jeger skrått nedenfor oss 
skjøt, og en ungbukk bikket over ende. 
Femten meter til side for fallet løftet en 
jeger handa med lua og viftet. Den var 
kamuflasjefarget. 

Stor kontrast til hjort- og elgjakta
I de fleste hjorte,- og elgjaktlag er det 
krav om kontrastfarger. Mange steder 

Bildet over: Denne villreinjegeren lever 
farlig. Foto: Tore Andestad
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de seg fram på hverandres bekostning. 
I 1/3 av skuddsituasjonene (Bedre vill-
reinjakt 2006 – 2009) stilte flere jegere 
mot de samme dyrene. I 2007 oppgav 
20 % at andre jegere hadde brutt seg 
inn i deres stilling mot dyr. For min del 
har jeg flere ganger kikket inn i gevær-
løpene til jegere som har stilt midt i mot 
meg. 7 % oppgav det samme i spørre-
undersøkelsen fra 2007. Problemet er 
vesentlig større (42 %) på dager med 
fellesjakt i Ottadalen. Steingrunn øker 

rikosjettfaren. De fleste av oss har tro-
lig hørt den skremmende lyden av hvi-
nende rikosjett. 

Villreinjegere arbeider ofte under 
tidspress.  38 % av jegerne løste skud-
det mindre enn 3 minutter etter at de 
var i posisjon. 8% av jegerne oppgir at 
skuddet gikk omtrent umiddelbart etter 
at de var i posisjon. Dette gjaldt i størst 
grad jegere som stilte mot dyr på trekk. 
I et kort øyeblikk skal jegeren vurdere 
om en har lovlig dyr, om dyret står fritt, 
om bakgrunnen er sikker, andre jegeres 
posisjon, dyrets fart, vinkel og skuddav-
stand. 

Hjernen vår har begrenset kapasitet 
til å ta inn og bearbeide sanseinntrykk. 
Når vi fokuserer sterkt på noe, er det 
andre ting hjernen velger vekk. Hva om 
det som velges vekk er en kamuflasje-
farget  jeger? Sammenhengen er vist i 
en rekke psykologiske eksperimenter. 
Du finner flere slike på YouTube: Søk 
for eksempel på The monkey business 
illusion: http://youtu.be/IGQmdoK_ZfY

Bruk kontrastklær!
Menneskets overlevelse er avhengig av 

bruker driverne refleksvester, og de 
varsler over radio når de nærmer seg 
postrekken. I jegeropplæringa banker 
vi inn betydningen av å bli på posten til 
jaktleder blåser av. Ofte er det forbud 
mot å lade før en er på post. Poster er 
ofte merket med tillatte skyteretninger. 

Kontrasten til villreinjakta er stor. 
Der er det omtrent ingen kommunika-
sjon mellom jegerne. Fremdeles er en 
god del jegere uten kontrastfarger. Je-
gerne er konkurrenter og ofte presser 

I de fleste hjorte- og elgjaktlag er det krav om kontrastfarger. Dette elgjaktlaget i Dals-
bygda i Os vises godt i terrenget. Foto: Arne Nyaas

Villreinjegere som vises i terrenget. Tenk 
sikkerhet, du også! Foto: Tore Andestad
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at vi raskt kan forutsi en farlig situasjon,- og reagere. Hjer-
nen vår lar oss i mange situasjoner «se» det den forventer 
de neste sekundene. Dette er velkjent av tryllekunstnere og 
illusjonister. Prøv et nettsøk på «optiske illusjoner» og du 
vil få en sunn skepsis til egen hjerne. Naboposten har meldt 
skadeskutt kolle på veg mot deg. Sekunder etter hører du 
kvistknekk i krattet og noe brunt er på veg fram. Øynene ser 
en brunkledd mann, men hjernen sier hjort. Opplevelse av 
sterkt tidspress kan gjøre at skuddet går før hjernen korrige-
rer tilbake til det øyet ser. Du hadde ikke skutt om den som 
kom fram hadde refleksvest. Skjønner du nå betydningen av 
kontrastklær og rydding av synsfelt rundt poster?

Villsvinjakta gir ofte raske skudd i tett skog. Det svenske Jä-
gareförbundet var bekymret for om dette ville gi en økning 
i antall vådeskuddsulykker. Det synes ikke å være tilfelle. 
En nøye gjennomgang antyder at innføring av kontrastklær 
i samme periode har mer enn kompensert for økningen i 
antall risikosituasjoner. 

Grunneiere har rett til å kreve bruk 
av kontrastklær
Det er best for oss begge om jeg får slippe å skyte deg under 
høstens villreinjakt. Jeg lover å være forsiktig. Kan du bidra 
med å bruke kontrastklær? Da tror jeg jakta blir triveligere 
og mer effektiv for oss begge. 

I valdavtalen min står det at alle jegere som vil delta, skal 
ha kontrastklær. Det er en privatrettslig avtale, og grunn-
eiere har rett til å sette slike krav til oss jegere. Det store 
flertallet av villreinjegere ville trolig sette pris på om kort-
selgerne tok inn en slik bestemmelse i avtalen med høstens 
villreinjegere. 

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

Nord-Torpvegen 375
2880 Nord-Torpa
Tlf.: 61 11 95 70

Mobil: 905 52 790
Epost: jan.hageland@fjellstyrene.no

Vis hvor du er 
i villreinjakta!

1. Tenk sikkerhet i alt du gjør som jeger
Tenk sikkerhet med jaktvåpen – all-
tid! Våpen lagres nedlåst utenom bruk. 
Behandle alltid våpenet som om det er 
ladd, og pek aldri på noen. Sett aldri fra 
deg et ladd våpen. Brekk hagla og ha 
sluttstykket i bakre stilling når du mø-
ter andre for å vise at våpenet er sikkert. 
Signalfarger gjør at du synes bedre for 
andre jegere (reds. utheving).

2. Skyt kun gode skudd
Skudd plasseres i lungeområdet. 70 me-
ter på stillestående dyr med bredsiden 
til er nok for nybegynnere. 150 meter er 
for langt for de fleste. Vær varsom når 
dyr er i bevegelse: Selv erfarne jegere 
har problemer når dyr løper. Øvelse gjør 
mester: Jegere med mange trenings-
skudd og fellingserfaring skyter bedre.
De unngår risikosituasjoner.

3. Behandle skutt vilt riktig
Vilt er en verdifull ressurs som du skal 
ta godt vare på. Kunnskap om slakting 
og ivaretagelse er viktig.

4. Lær deg førstehjelp
Lær deg grunnleggende førstehjelp, og 
ha alltid med førstehjelpsutstyr.

5. Sett minst mulig spor etter deg
Jegere bestreber seg på sporløs ferdsel.
Søppel og tomhylser hører ikke hjemme 
i naturen. Slakteavfall bør om mulig 
fraktes ut, alternativt graves ned, eller i 
det minste legges slik at det ikke sjene-
rer andre.

6. Ta hensyn til andre naturbrukere
Vi er mange som bruker naturen, også i
jaktsesongen. Det er plass til alle. Ta 
hensyn til andre naturbrukere. Gi deg til 

kjenne, vær imøtekommende og snakk 
med folk.

7. Kom deg trygt hjem
Å gå seg vill rammer flere enn deg selv.
Lær deg å bruke GPS, kart og kompass
og ha det med alltid. Last ned NJFFs 
«Rett hjem»-app til smarttelefonen. Ha 
med et signalfarget plagg i tilfelle du 
skader deg, slik at redningsmannskap 
kan finne deg.

8. Vær stolt av å være jeger
Som jeger er du en kulturbærer, og det
skal du være stolt av. Vi høster av na-
turens overskudd uten at den forringes. 
Husk at du er en ambassadør for hele je-
gerstanden, og oppfør deg deretter.

NJFFs åtte jaktvettregler:
Før jaktstarten høsten 2014 laget Norges Jeger- og Fisker-
forbund åtte jaktvettregler. Mens fjellvettreglene skal fore-
bygge ulykker til fjells, skal jaktvettreglene forhindre ulyk-
ker under jakt og sørge for et knirkefritt samkvem mellom 
jegere og vanlige friluftsfolk. 
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Varme somre, et helvete for reinen

Tekst og foto: Erik M. Ydse, 
Statens naturoppsyn (SNO)

Reinen sliter i varmen og kjemper en 
fortvilet kamp mot svelgbrems og hud-
brems. En sommer med høy temperatur 
er herlig for oss, men et sant helvete for 
reinsdyr. Når vi kan kose oss i shorts og 
t-skjorte i fjellet, må reinen løpe unna 
en enorm insektsplage vi neppe kjen-
ner eller føler noe til. Løpingen, som 
for uvitende kan se ut som målløs og 
lekende aktivitet, fører til redusert beite-
tid og høyt energibruk som igjen fører 
til tap av vekt. Tap av vekt gir redusert 
reproduksjon og derfor mindre inntekter 
for eiere eller rettighetshavere. Høy-
ere gjennomsnittstemperaturer er veldig 
negativt for arter som reinsdyr som er 
tilpasset ekstreme forhold og lave tem-
peraturer og som i hovedsak skal bruke 
sommermånedene på å bygge opp fett-
reserver til fjellets mange vintermåneder. 

Den karakteristiske summingen fra 
bremsene får dyrene til å løpe i panikk 
og til steder som er kjølige. Man kan se 
dyrene stå med sprikende ben, stampe 
med føttene og riste på pelsen uavlatelig, 
stikke mulen i bakken og fnyse og hoste 

og harke. Som oftest søker dyrene til 
topper og vindutsatte steder, noen gan-
ger til åpent vann eller myrer eller enda-
til huler i fjellet. Snøfonner og isbreer 
gir best beskyttelse fordi reinbremsene 
er varmekjære og nødig flyr over kalde 
områder. Enkelte dyr blir så hardt an-
grepet av brems at de dør, enten som 
direkte følge av angrepet eller indirekte 
ved sykdom pådratt som følge av svekket 
allmenntilstand. Klimaendringer slik 
det forventes, vil gi færre snøfonner og 
isbreer og større insektsplager. I tidligere 
tider med høyere gjennomsnittstemperatu-

rer enn i dag, kunne reinen vandre uhin-
dret til områder med god beskyttelse for 
brems. Nå er villreinens tidligere store 
leveområder oppdelt av menneskelig 
arealbruk og infrastruktur som fungerer 
som klare barrierer og stengsler. Reinen 
er satt i bås og undergitt de arealer og 
livsbetingelser vi tilbyr de. 

To storbukker har oppsøkt ei nordvendt 
berghule, i forsøket på å unnslippe plage-
åndene.

Denne snøfonna pleier å være mye større. 
Reinen til venstre står med sprikende ben 
og rister intenst på pelsen, mens de andre 
løper i panikk.
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Den ville fjellreinen
Tekst og foto: Bjørn Rangbru

Jeg super i meg nykokt kaffe mens jeg 
kikker på den ville fjellreinen. Det blei 
ei kort natt. 02.50 blei jeg vekket av to 
fjellrever som sto og bjeffet 30 meter 
bak teltet. Men det var greit, jeg har 
aldri blitt vekket av fjellrev før. Dess-
uten så begynte det å lysne på de øverste 
fjelltoppene, og det var rett og slett for 
vakkert å sove bort soloppgangen i fjellet. 
Og nå står det rein foran teltet. Men jeg 
er trøtt ja, og kaffen er viktig.

Det er viktig å ha trua. Vi må aldri gi 
opp. Vi må gjøre det best mulig for våre 
etterkommere. Alle er enige om det. Jeg 
også. Men for meg, må det følge med 
noe praktisk. Noe som gjør at jeg får 
trua. Nå synes jeg det begynner å bli vri-
ent. Jeg sliter med trua. Det er over 25 
år siden jeg lærte om den farlige driv-
huseffekten på skolen og det går fortsatt 
ikke rett vei. Ikke engang her i Norge. 
Her hvor vi er «så opplyst». Så nå lu-
rer jeg på hvor pessimistisk det er lov å 
være. Eller om jeg skal satse all tru og 
håp på et teknologisk under. Det virker 
så forlokkende og befriende.

Dyra går spredt. Noen ligger, noen 
beiter seg nordover, mens andre går mot-
satt vei. De bruker hele fjellsida. Slik de 
har gjort i tusener av år. Kalvene er små, 
men allerede raske til beins. Evolusjo-
nen har gjort at de som hadde gener til 
å bli raskt løpedyktige, ble vinnere. De 
klarte å løpe fra rovdyrene og førte ge-
nene videre. Det er etterkommerne av 
disse vinnerne som beiter foran meg. 
De beste av de beste. Men hvor mye er 
løpegenene verdt i framtida? Hvilke ge-
ner er viktig å ha når leveområdet, selve 
livsgrunnlaget, forringes? 

Jeg drar soveposen oppunder ar-
mene. Selv om vi er kommet til juni er 
fjellnatta kald, for meg. Jeg har kikket 
litt i klimapanelet sine rapporter. Rei-
nen har selvfølgelig ikke det. Klima-
endringene er i full gang, og det vil bli 
varmere. Vi har allerede begynt å sette 
varmerekorder i Norge. Og det er blitt 
varmere i fjellet. Da blir det mindre 
fjellareal. Rett og slett mindre villrein-
fjell. Det må jo bli det. Og det sies at 
det skal bli dårligere beiter. Eller ret-
tere sagt, det vil bli mer nedbør. Mer 
regn, også om vinteren, slik at beitene 

iser ned og dermed ikke er tilgjengelig 
for reinen. Kanskje reinen får behov for 
lengre vandringer på leiting etter mat? 
Kanskje det blir nødvendig for reinen å 
vandre mellom dagens villreinområder 
for å finne egna beiter? At reinen rett 
og slett må ha større leveområder? Det 
hadde tatt seg ut.

Dyra har utrolig god tid. Antagelig 
hele dagen. Dyra finner en matbit der, 
der, og der. Det er mye næring i vår-
skudd, og hvis de har alt de trenger her, 
så er det vel ingen grunn til å stresse. 
Simlene skal jo produsere melk og alle 
skal legge på seg ganske mye fett før 
høsten. Ja, og så er det jakta. Om 2,5 
måneder starter jakta. Når stuper egent-
lig fellingstalla? Når blir kalveproduk-
sjonen så liten, og eller dødeligheten 
så stor at kvotene svinner hen? For det 
kommer vel til å skje? Hvor mange år er 
det til? 20? 40? Hmmm. Hvis vi slutter 
å jakte, så vil reinen med tid og stunder 
bli mindre sky. Kanskje går det an å be-
vare den på mindre areal? Eller får vi 

Bildet over: Hvor mye er løpegenene 
verdt?
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skogsrein? Kanskje tilpasser reinen seg 
et varmere klima og trekker inn i sko-
gen? Det finnes jo skogsrein andre ste-
der i verden. Man vet jo aldri. Kanskje 
de vil leve mer spredt, mer som elg? Det 
er jammen ikke godt å vite.

Det er vel kanskje sikrest å satse på 
å bevare fjella. Særlig de høyeste? Det 
er kanskje viktigere enn noen gang å 
ivareta de høyeste fjella? Sikre at de 
passer for reinen i årene som kommer? 
Kanskje det finnes noen høye fjell som 
vi kan flytte dem til? Jeg veit ikke. Hva 
kan vel jeg gjøre? Jeg kan jo ikke berge 
en europeisk arv. Den ville fjellreinen. 
Jeg må tenke positivt. Før trudde jo 
menneskene at jorda var flat... Jeg tar en 
kaffe til.

Må reinen vandre lenger for å finne mat?
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Små marginer i villreinfjellet

Tekst og foto: Kjell Sandåker

Den som jakter mye, har ofte jakt-
opplevelser som er så spesielle at de 
ikke fortelles videre. Unntatt til nære 
kamerater eller etter at det er gått 
mange år. Kanskje er det enklere å 
fortelle sin historie når alt gikk godt. 
Så lar en kanskje være å fortelle om 
de gangene en gjorde feil eller tab-
ber slik at alt gikk galt. Og det helt 
normale fenomenet at en historie 
blir mer og mer fantastisk etter som 
årene går, og jo flere ganger den for-
telles. 
Her skal jeg fortelle om egne jaktopple-
velser som ikke er blitt året gamle. Og 
nesten ikke fortalt videre, før nå. Mine 
jaktopplevelser er viktige deler i mitt 
liv. Og som jegere flest, har jeg glede av 
å fortelle de videre. De trenger ikke all-
tid være gode eksempler i opplærings-
øyemed. Men mange erfarne jegere vil 
nok nikke gjenkjennende til en slik be-
skrivelse. Å komme seg velberget gjen-
nom en helt marginal situasjon, har jo 
mange opplevd. Og mer erfaring du har, 
større er sjansen for at du ikke strekker 
så strikken ryker. 

Høsten 2014 rant med jakt i Lordals-

fjellene og på Hardangervidda. Kortene 
var bukk under 50 kilo i Lesja og fire 
simle-/ungdyrkort på Hardangervidda. 
Fire simlekort ble straks til to simler og 
to kalver i mitt hode.

Vanskelig avgjørelse
Lordalsfjellene har jeg omtalt mye tid-
ligere. Men for å følge opp innlednin-
gen, må jeg ta med det som skjedde. Jeg 
gikk opp fra Bjøknesetre midt på dagen. 
Sør- og østlig vind tilsa at det hadde 
vært sikrest å ta opp på sørsiden av da-
len. Men det er godt å få en mjuk start 
på jakta. Det gjør ikke noe om det ikke 
blir fangst første dagen! 

Nordvest av Brattmannshøe oppda-
get jeg en liten flokk på 15 dyr. Men 
så samtidig at to andre jegere som kom 
nordfra, også jaktet på denne flokken. På 
lang avstand så jeg at flokken sannsyn-
ligvis hadde alle dyrekategorier. Blant 
disse en stor og nesten helt kvit bukk. 
Men det så ut til å være to-tre mindre 
bukker også. Etter et par kilometers for-
følgelse, skjøt de to andre denne kvit-
bukken. Deretter kom dyrene opp mot 
søndre toppen av høe. Så at det iallfall 
var to bukker til, men kanskje for store? 
Jeg lå og observerte bukkene i nesten én 

time, var både av og på i vurderingen 
om jeg skulle felle en av disse. Noe for 
langt hold og i silhuett gjorde at det var 
bare å vente. Dyrene lå, beitet og la seg 
på nytt. Etter hvert startet hele flokken 
beitinga, og kom smått mot meg. Etter å 
ha ligget vondt i nesten én time, var det 
lett å ta en feil avgjørelse. Valget falt på 
ja, og enda større usikkerhet da jeg stod 
ved det felte dyret. Men dødt er dødt, 
her var det bare å fullføre! 

Det ble to bæringer; en neste dag. 
Om det var dyktighet eller flaks lar jeg 
ligge. Faktum var at vekta stoppet akku-
rat på 50 kilo! Det var nesten vemodig 
å forlate disse flotte områdene etter bare 
én dags jakt.

Nesten alene på Vidda
Å være i fjellet sammenhengende lengst 
mulig er en del av målet for meg under 
reinjakta. Jeg hadde nordlandsbåten stå-
ende klar i Morgedal. Etter en liten supple-
rende runde på butikken, var jeg klar med 
båten innover Bitdalsvatnet. Den gamle 
båten fra 1920-tallet har sannelig fått 
være med på litt av hvert i det norske 
høyfjellet. Og ført i land tonnevis med 

Ville bukken holde slaktevekta på 50 kilo?
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fisk, både i min ungdom og før den tid. 
Det tok en liten time inn vatnet, til 

Rolegholet og ei overnatting der. Jeg 
hadde bestemt meg for statsallmennin-
gen og hyttene til Rauland Fjellstyre. 
Med gjensidige overgangsavtaler fra de 
to kortutstederne. Tidlig neste morgen 
var jeg på tur innover mot Kostveithytta, 
som skulle bli mitt hjem i elleve netter 
framover. Kun med besøk av noen fis-
kere et par netter og en raulending på 
jakt den siste natta. Snakk om å ha fjel-
let for seg selv!

Vinden hadde i mange dager vært 
ugunstig. Dyrene stod for det meste nord 
for Kvenna og til dels ganske langt øst. 
Det betydde at det både behøvdes hard 
vestlig og så sørlig vind før jeg kunne 
vente betydelig med dyr inn i området. 
Selv hele dager med frisk sønnavind var 
ikke nok til å få de over elva og sørover. 
For å få fart på trekket, behøvdes et or-
dentlig «mainnskjitver». Som vi sier på 
min dialekt.

Det ble lange turer, mye venting og 
lite rein! Men andre dagen gikk jeg på ei 
simle med to kalver. Den ene kalven var 
nok en morløs som fulgte denne simla. 
Noen dager senere gikk jeg på simle og 
kalv en gang til. Og nokså typisk begge 
gangene; fem minutter fra hyttetrappa 
var jeg ikke oppmerksom nok til å opp-
dage slike enslige dyr. Jeg kom uforva-
rende på og skremte de begge gangene. 
De siste to la til og med på svøm. Jeg 
satt med fingeren på avtrekkeren idet 
simla gikk i land. Håpet den skulle Om det var dyktighet eller flaks lar jeg ligge. Faktum var at vekta stoppet på akkurat 50 kg!

Kostveithytta på Hardangervidda ble mitt hjem i elleve netter, og her var jeg nesten helt alene!
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bruke to sekunder på å riste av seg vatn. 
Men nei, det skulle den ikke. Avstanden 
var for lang og ikke forsvarlig mot dyr i 
bevegelse. I mellom de to simletreffene 
hadde jeg vært borti fire bukker i vest-
kant av Fliseggi. 

På den 8. jaktdagen tok jeg ut mot 
terrengets nordøstlige hjørne. Skulle jeg 
skyte der, ville det bli langt heim. Først 
fant jeg de fire bukkene jeg så i Fliseggi 
noen dager tidligere. Så fant jeg en li-
ten flokk på 25-30 dyr. Og bare smådyr! 
Men de var urolige i det ekstremt varme 
været, sprang fra skyggefelt til snøflekk 
og opp på topper. Etter ei stund kom de 
rett imot meg, i stor fart helt innpå på 20 
meters avstand. De stanset så 100 meter 
unna, og jeg fikk ei simle. Her var det 
bare å vente på kalven! Etter to timers 
venting var den ikke tilbake. Men nye 
dyr dukket opp på en topp 4-500 meter 
unna. Et par bukker, og ei simle med to 
kalver. Var dette samme simla som jeg 
fant og skremte for akkurat ei uke siden? 
Jeg hadde nok ikke kontroll på samtlige 
dyr i området, men sjansene for at det 
var den samme tror jeg var stor. Da de 
forsvant over høyeste toppen, stakk jeg 
etter. Etter bratt motbakke og andpus-
ten, lurte jeg meg over toppen og kikket 
over. Plutselig står de foran meg, på 15 
meters avstand med ræva til! Jeg måtte 
bestemme meg – hva gjør du nå Kjell? 
Jeg har bra kontroll med børsa, og sit-
tende på fjellet bestemte jeg meg fort. 
Straks simla snudde på hodet smalt det. 
Og rett i bakken med henne. Kalvene sto 
fortsatt som påler. Det samme på nytt – 
straks en av dem snudde på hodet smalt 
det. Rett i bakken med den også. Og det 
samme med den siste. Jeg hadde tre dyr 
liggende på et område på kjøkkengolvs 

størrelse. Med tre knuste skaller, men 
alle tre tungene uskadd! Med ei simle 
i sekken og tre dyr liggende, hadde jeg 
noe å gå i gang med. Det var torsdag 
ettermiddag, og jeg skulle gjerne være 
heime søndags kveld. I løpet av freda-
gen hadde jeg samtlige dyr halvvegs 
heimover, på snøbreen rett sør av hyt-
ta. Søndag kveld klokka 18 slengte jeg 
siste børa i båten. Og da hadde jeg med 
både kjever, kalvelever og nyrer, hjerter 
og tunger. I tillegg ei død rype som jeg 
hadde funnet etter rypejakstarten. 

Fjellet gir i mangfold tilbake
Når du er alene om å ta vare på fire dyr, 
har like mange bører som skal heim og 
vet at det tar en hel dag én veg og inn 
igjen, skal du være glad i dette før du 
gjør det samme, år etter år. Men fjellet 
gir i mangfold tilbake. Jeg skulle hilse 

fra storbukken jeg møtte på tilbaketuren i 
kveldinga rett før mørket tok den. Dens 
to-tre loddrette hopp på stive bein ga 
klar beskjed om hvem som er best til-
passet livet i disse fjellene. Og elgoksen 
som måtte opp i høgfjellet på 1200 meter 
for avkjøling. Plutselig sto vi bare 50 
meter fra hverandre. Slik sto vi ei god 
stund og så på hverandre.

Under slike lange kjøttbæringer, gjelder 
det å se det positive i slitet. Jeg minnes 
med ærefrykt fortellingene om John 
Ruste og hans jaktliv i Dovre. I boka 
«I minnenes lauvhytte» skrevet av John 
Angard. 

Helt i bortkanten av disse fjellene skjøt jeg 
dyrene - her halvvegs heim.

Simla og de to kalvene.
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- Min første rein, takk pappa!
Tekst og foto: Irene Bøen

Jeg er ganske ny som reinsjeger, 
men på bare noen år har det gitt meg 
fantastiske opplevelser og minner for 
livet. Det skjer noe med fjellet på høs-
ten, ikke bare væromslag og farger, 
men også atmosfæren endrer seg, 
det samme gjør folk og fe. Det ligger 
en forventning i lufta. 
Jeg har sitti på fjellet, på samme plassen og 
kikra i timevis, ingenting å se. Lurer på 
hvor de to bukkene som vi så i himmel-
synet i dag tidlig, har blitt av?

Hmm, skal jeg gå bortover dit tru, 
bedre oversikt der. Pappa sitter like stø-
dig…

Jeg er trøtt og fortsatt svett etter turen 
opp fra Sæbrekkstaulen te Brynun, men 
det ser ikke ut til å påvirke ham nevne-
verdig. Han var oppe én time før meg. 
Tror forresten ikke at han har sovi hel-
ler...

Jeg drikker litt kaffe, prøver å holde 
meg våken under fjellduken. Været er i 
ferd med å bli lettere, litt vind fra "su-
aust", tinndølretning altså, så vi sitter 
perfekt til, tilsynelatende. 

Da bestemmer pappa seg for å gå en 
runde, mens jeg blir sittende. Like etter 
kommer han krypende tilbake og peker 
febrilsk "suover". 

NÅ, er det min tur! 

Jeg hiver av meg ørepropp, fjellduk, 
jakke og kommer meg på beina. 

Krabber bort på kanten, og der står 
bukken med hele breisida til. Et perfekt 
opplegg helt til jegeren gjør alle feil en 
nybegynner kan gjøre. 

Det er litt langt.., er det ikke… Jeg 
skal bare litt lengre den veien, bort til 
den steinen og legge meg der. Men der 
er det skrått, og ikke noe skikkelig an-
legg for  geværet... 

Sikter,  ingen bukk... 
Lengre oppe i lia sitter en ihuga, erfa-

ren reinsjeger og river seg i håret! 
Jeg hiver børsa på ryggen og tenker 

at så langt har ikke den bukken ha kom-
met. Etter å ha rundet ei lita høyde, der 

ser jeg honna på bukken! Sniker meg 
fram igjen, fast bestemt på ikke å gjøre 
samme feilen to ganger. Jeg kryper fram 
til en stein. 

Bukken er "sjerr" og værer, står ikke 
stille. Jegeren vurderer og vurderer, så 
plutselig skjer det. En hundreprosent-
sjanse. Ingen tvil om det. Skuddet går 
og bukken deiser i bakken. 

Min første rein. Jeg er rimelig stolt. 
Takk pappa! 

Irene Bøen jakter på Hardangervidda, som 
i fjor høst (2014) hadde en fellingskvote 
på 9000 dyr. Irene jakter i Tinn kommune i 
Telemark.



2015

14

En høstdag i villreinfjellet
Tekst og foto: Per Skotvedt

Takk alle urbane mennesker.
Takk alle som drar til sydlige strøk.
Takk alle som haster forbi i tog eller bil.
Takk for at vi som elsker fjellet, får 
beholde ro i sjel og kropp og får 
være omtrent alene i dette paradis.
En tidlig septembermorgen fjellet, eller 
"Septembris" som latinerne kalte den, 
vår niende måned. I følge kalenderen 
var det Julius Cæsar (den julianske) og 
pave Gregor (den gregorianske) som 
fant på det. 

God og kraftig frokost og på med 
sekken mens sola gjør sine første for-
søk på å tørke dugget som har hengt seg 

fast i grasstråene utenfor bua. Jeg er på 
reinsjakt.

Kikkerten sveiper over viddene, fram 
og tilbake. Et enkeltdyr  i sikte. Setter 
meg ned for å ta det bedre i syne. Nei, 
som så ofte før viser det seg å være en 
stein. Merkelig hvor spenningen i kroppen 
kan få en til å se syner. Svetten merkes 
på kroppen selv om tempoet er bedage-
lig og med mange kikkertstopp.

En kongeørn sitter på en stein og føl-
ger med sitt skarpe blikk alle rørelser. 
Skulle ønske jeg hadde et slikt syn! Den 
slipper seg ut over elvedalen på majes-
tetiske vinger. Rolig seilende forsvin-
ner den ut av syne. Dette er opplevelse 
som fester seg godt i minnet. Nydelige 
fugler!

 En liten moskusflokk kommer dil-

tende mot meg der jeg sitter og nyter 
utsikten sammen med en varm kopp 
sjokolade og brødblings med nøkkel-
ost. Ser utover mot et bønnestilt fjell-
vann. Det er som et sakralt naturrom der 
fjella er kirkespir og himmelen er tak-
hvelvinga. Kanskje er det Michelangelo 
som har tatt turen fra sitt arbeid med 
Himmelhvelvet i Det Sixtinske kapell 
og lekt seg med sine pensler i det blå 

"Fjellet er tusen år - og likevel nytt hver 
morgen; omskapt av vind og vær i de 
dunkle timene". Peder W. Cappelen i "Alene 
med vidda".

Flokken ble forstyrret av moskusene, og 
dyrene beveger seg unna i rolig beitetrekk.
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luftlaget. 
Moskusene tusler forbi i sitt bedagelige 

tempo. En liten flokk reinsdyr som lå i 
myrkanten ved vannet, reiser seg. Li-
ker nok ikke moskusens nærvær. Sakte 
trekker de avgårde. Blir sittende å se på 
disse grasiøse dyra der de forsvinner i 
rolig beitetrekk bort fra meg. Det kom-
mer sikkert en mulighet til å få fylt sekken 
med reinskjøtt senere.

En nydelig dag kan fort slå om i fjel-
let. Det blå himmelhvelvet forandres til 
raske skyer, etter hvert mørkere. Vinden 
øker fra en sval bris til laber bris og 
videre til liten kuling. Vindkastene tar 
med seg et og annet strå som har knekt 
av morgenduggets vekt. En tom ølboks 
kommer rullende. Et tydelig bevis på at 
også "ikkefjellelskere" har beveget seg 
utenfor alfarvei. Så kommer regnet og 
dårlig kikkertsikt. Som det står i sal-
menes bok: ‘’Gud er den som dekker 
himmelen med skyer, han sørger for at 
jorden får regn, som lar gress spire fram 
på fjellene. Dyrene gir han føde, ravn-
unger som skriker. Han er den som gir 
snø som ull. Sine hagl kaster han ut som 
smuler, han lar sin vind blåse og van-
net renner”. Vi gir ham skylda for dette 
været!

Det er ettermiddag og tid for å beve-
ge seg litt igjen. Tar en lang runde mot 
bua. Regnet trekker gjennom Goretex-
jakka, capsen blir regntung og presser 
mot ørene, fingrene kalde under søkk-
våte vanter. 

Gjennomvåt og sent på kveld låser 

jeg opp døra til bua. Av med sekken og 
våte ytterklær før fyrstikken settes inn 
i ovnen for å få liv i de tørre vedkub-
bene som er lagt klar til bruk. Stearinlys 
tennes. Det blir fort varmt og lunt i den 
lille bua, mens livfulle bevegelser fra 
stearinlysene danser rundt på de gamle 
mørke veggene. Kraftfull middag lages 
og nytes sammen en del glass friskt 
fjellvann fra bekken som renner forbi.

Mørkt, vått og vindfullt ute. Det finnes 
fine septembernetter ‘og. Særlig de ro-
lige og milde, myksvarte som ravnedun.  
Tid for å få en god natts søvn. Soveposen 
lukker seg kjærlig og innbyr til den 

dypeste søvn, mens drømmene svirrer 
rundt dagens herlige tur.

Moskus i rolig beitetrekk. Flotte dyr, men 
hold god avstand. Et voksent dyr veier 
rundt 200 kilo og kan ha en toppfart på 
rundt 60 kilometer i timen.

Været i høgfjellet skifter raskt, fra vindstille 
og tørt til vindfullt og vått. Og nysnøen, den 
er ekstra bløt.
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50-årsjubilant med ny villreinbok
Tekst og foto: Arne Nyaas

I fjor var det 50 år siden Ottadalen ble 
reetablert som villreinområde. Jubileet 
ble markert på Sota Sæter i Skjåk, i slutten 
av juni 2014. Her ønsket Stig Aaboen, 
leder i villreinutvalet, et tredvedtalls 
gjester velkommen til middag og bok-
lansering. Praktboka "Reinheimen og 
Breheimen. Frå pil og boge  til lasso og 
gevær" med Per Jordhøy som redaktør, 
ble meget godt mottatt.

Et tredvetalls gjester var innbudt, 
blant disse Eigil Reimers (professor og 
villreinforsker), Vidar Holthe (utmarks-
konsulent i Norges Skogeierforbund) og 
Rolf Sørumgård (viltforsker og ressurs-
person).

«Fyrste halvdelen av 1960-talet var 
ei skjebnetid for både villrein og tam-
rein i fjella mellom Gudbrandsdalslå-
gen, Romsdalen, Tafjordfjella, Stryn, 
Sognefjellet og Ottadalen. Etter ei lengre 
epoke med tamreindrift i store delar av 
området, bles det ein vind i retning av 
reetablering av villrein. Det var sterke 
krefter i begge leirane, og resultatet var 
lenge uvisst. I 1964 vart loddet kasta. 
Da gjekk Trio tamreinlag til avvikling, 
og Skjåk, med sine enorme fjellområde 
både sør og nord for Ottadalføret, kom 
med i villreinplanane. Det hadde vore 

arbeid godt alt sidan 1962, og nå drog 
dei fleste aktørane i same retning koor-
dinert gjennom Villreinutvalet for Otta-
dalsområdet med den diplomatiske og 
entusiastiske sekretæren Øystein Møl-
men, i spissen», skriver Stig Aaboen i 
forordet i den nye jubileumsboka.

Praktbok
Den nye jubileumsboka er på 300 si-
der, rik på bilder, illustrasjoner og kart. 
Tredve forfattere har skrevet et førtitalls 
saker. Inntrykket er udelt positivt med 
stor spennvidde i innhold og presenta-
sjon. Mange av bildene er unike. Snø-
hetta Forlag på Lesja har stått for layout 
og sats.  Undertegnende liker presenta-
sjonsformen som gir leserne ro til både 

Bildet over: Fra boklanseringen på Sota Sæter søndag 29. juni 2014: Første rekke fra 
venstre: Runar Hole (arkeolog), Per Jordhøy (NINA, redaktør og hovedforfatter), Eigil 
Reimers (professor i biologi, UIO), Vidar Holthe (Utmarkskonsulent, Norges Skogeierfor-
bund), Knut Granum (sekretær villreinutvalget), Bjørn Dalen (nasjonalparkforvalter Bre-
heimen), Jo Trygve Lyngved (almenningsbestyrer Skjåk Almenning) og Esben Bø (SNO). 
Andre rekke fra venstre: Arne Granlund (politioverbetjent Lesja-Dovre), Per Dagsgard 
(sektorleder Skjåk kommune, fangstminneregistrator), Rolf Sørumgård (tidl. Viltforsknin-
gen Ås, ressursperson for bokkomitèen), Stig Aaboen (pensjonert almenningsbestyrer, leder 
av villreinutvalget og bokkomitèen), Johan Berge (leder av villreinnemda), Einar Fortun 
(pensjonert fjelloppsynsmann i Luster), Astor Furseth (pensjonert tannlege, bokforfatter og 
fangstminneregistrator), Øyvind Angard (SNO), Oddvar Romundset (språkvasker i boka), 
Knut Øyjordet (fjellopsynsmann Vågå), Mathias Øvsteng (pensjonert lærer, radiomann, 
kåsør, jeger og skribent) og Bjarne Fossøy (Snøhetta Forlag). 

å lese og studere bildene. Redaktør Per 
Jordhøy og de øvrige i redaksjonsrådet 
har gjort en utmerket jobb, innholds-
messig. Her er det lesestoff – og opple-
velser - i rikt monn!

For bestilling, ta kontakt med Stig 
Aaboen, aaboen@nalf.no, tlf. 415 14 
655 eller Knut Granum, knut.granum@
broadpark.no, tlf. 917 95 303. Prisen er 
350 kr pluss porto.

300 sider med villrein-
stoff fra Breheimen og 
Reinheimen. Denne 
boka blir du glad i.
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Endrer navnet

"Som det tidligere har vært gjort rede for, har Villreinutvalget 
for Ottadalsområdet og Villreinnemnda for samme område søkt 
Miljødirektoratet om navneendring til: 

Reinheimen-Breheimen Villreinområde
Reinheimen-Breheimen Villreinutvalg 
Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen 

Det har vært knyttet forhåpninger til at navneendringen kunne 
være klar til årsmøtet i Stryn 25. april 2015, men saken ser ut til 
å dra ut i tid. Årsmøtet i Stryn blir det siste for sittende utvalgsleder. 
Dette blir en litt vemodig avskjed, etter at jeg stiftet bekjentskap 
med Villreinutvalget allerede i 1988, den gang som sekretær. 
Engasjementet ble relativt kortvarig, da jeg i 1992 tiltrådte en 
nyopprettet stilling i miljøforvaltningen i Skjåk kommune. Jeg 
følte at jeg fikk for mange «hatter», siden jeg også var medlem 
i den første villreinnemnda. Fra 1994 var jeg igjen på plass i 
Skjåk Almenning, og var vanlig årsmøteutsending til 2001, da 
jeg ble valgt inn i Villreinutvalget fra arbeidsgiveren. Jeg var 
nestleder i perioden 2002-2008, og har senere vært utvalgsleder. 

Med hånden på hjertet kan jeg si at Villreinutvalget, uten for-
kleinelse for andre, er det organet jeg har hatt størst glede av å 
delta i og arbeide for. Hele vegen har det vært et enestående godt 
samarbeide mellom rettighetshaverne, og innad i Villreinutvalget. 
Sjelden har årsmøtesaker skapt høye bølger, men jeg erindrer at 
spørsmålet om nattjaktforbud fikk opp temperaturen på Dombås 
i 1988, og ikke minst under årsmøtet i Bismo et par år senere. 
Da måtte Villreinutvalget ta en timeout for å drøfte sitt framsatte 
forslag. Vi kom i mål på en god måte også den gangen, takket 
være diplomati og et uttalt ønske om å unngå splittelse.

Vi har inntrykk av at Villreinutvalget nyter allmenn anerkjen-
nelse i distriktet for sitt arbeide til det beste for hele Ottadals-
området, og for rettighetshaverne. Vi har også blitt anerkjent av 
Miljøverndepartementet ved at vi fikk sete i Forvaltningsstyret 
for Reinheimen nasjonalpark, som det eneste villreinutvalget 
i verneområder i hele villrein-Norge. Argumentasjonen om at 
«uten villrein ingen Reinheim» gikk rett hjem. Ikke minst histo-
rien rundt tilblivelsen av det nye villreinområdet, der spiren ble 
sådd øverst i Romsdalen allerede på midten av 1950-tallet, ble 
godt mottatt av daværende statssekretær Heidi Sørensen under 
et møte i departementet i 2010. 

Ottadalsområdet markerte sitt 50-årsjubileum med bokutgi-
velse i 2014. Boka har fått svært gode skussmål, men så langt 
har ikke salget helt svart til forventningene. Heldigvis er ikke 
boka «ferskvare», og den vil være like aktuell i lang tid. Jubi-
leumsboka blir stående som dokumentasjon for all ettertid. Det 
er nødvendig å legge opp til bred markedsføring, og aktivt salg 
inneværende år, særlig til sommeren og høsten, ikke minst i for-
bindelse med Landsskytterstevnet på Lesja første uka i august.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg, og jeg ønsker 
Villreinutvalget med sekretær, den nye utvalgslederen og rettig-
hetshaverne all mulig lykke til videre i det viktige arbeidet til 
beste for villreinstammen og dens leveområder. Til slutt vil jeg 
ønske alle hjertelig vel møtt til årsmøte på Alexandra Hotel i 
Stryn 25. april. Vi håper på god deltagelse.

Skjåk, den 18. mars 2015, Stig Aaboen, Leder i Villreinutvalget "

I forordet til årsmeldingen for Ottadalen Villreinområde for 
2014, skriver utvalgsleder Stig Aaboen følgende:
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Matpakka var spist, og elevene lå i 
jervendukene og slappet av. De hadde 
til og med fått lov til å sove – midt 
på dagen. I skoletiden. «Se! Reins-
dyr!», ropte Ovedie (11). Gjennom 
kikkerten kunne vi konstatere at der, 
et stykke unna oss, hadde det dukket 
opp en flokk på 50-60 dyr. Aldri før 
har ti sjetteklassinger hørt så godt 
etter læreren og pakket sekkene så 
lydløst og effektivt som da.

Villrein - videreføring av kulturarven

Høsten 2014 startet Aune barneskole i 
Oppdal med et prosjekt der elevene skal 
følge i våre forfedres fotspor. Da isen 
trakk seg tilbake etter siste istid, trakk 
reinen etter. Siden den gang har villreinen 
og nordmannen hatt en tett sammen-
vevd historie. Den moderne reinjeger er 
en kulturbærer som viderefører urgamle 
tradisjoner og er deltaker i en jaktkultur 
som har røtter tilbake til slutten av isti-
den. Det viser de eldste funn etter men-

nesker i oppdalsfjella. For mer enn ni 
tusen år siden jaktet steinaldermennesket 
på reinen med pil og bue. 

Fremtidens press på naturressursene, 
med færre naturlige landområder, økt 
befolkningsvekst og endringer i klima, 
skaper behov for gode naturforvaltere 
som forstår bruken og utnyttelsen av 
naturressursene. Vi ønsker å lære elevene 
hvordan vi kan høste av naturen på en 
måte som kommer både dem og de neste 
generasjonene til gode. 

Skolen søkte "Den naturlige skole-
sekken" (DNS) om midler til å starte 
dette prosjektet. DNS har som mål å 
bidra til at barn og unge gjennom opp-

læringen får bevissthet om bærekraftig 
utvikling og klodens miljøutfordringer. 
De skal bli i stand til å forstå og utvikle 
løsninger på dagens og framtidas mange 
miljøutfordringer. DNS er et samarbeid 
mellom Kunnskapsdepartementet og 
Klima- og miljødepartementet.

Populært villreinprosjekt
Aune barneskole på Oppdal:

Tekst og foto: Andreas Randen og 
Heidi Riise, Aune barneskole

Bukken er felt, flådd og partert - klar for 
transport ned fra fjellet. Her lyser det opp-
levelse og jaktglede. Om noen år drar noen 
av disse på reinsjakt sjøl. Hvem vet?

Dyrene er oppdaget. Nå gjelder det å snike 
seg i skjul for ikke å bli oppdaget. Spennende!
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oss en fin plass med god utsikt. Niste og 
jervenduk ble raskt funnet fram. Mens 
vi satt der å koste oss i sola fikk noen 
elever plutselig øye på sauer med horn. 
Sauene viste seg fort å være reinsdyr, og 
dermed ble 10 elever (og en lærer) fulle 
av adrenalin. I knestående stilling fikk 
vi pakket sekkene, før vi måtte komme 
oss i skjul for dyrene. Vindtrekken var 
ikke på vår side, den sto rett fra oss mot 
dyrene. I tilnærmet utforstilling gikk 
vi tett sammen, og kom oss i dekning 
uten at dyrene ble stresset. Det var ikke 
fritt for at det ble litt fnising og fliring 
blant elevene, det var nok en litt uvant 
situasjon de hadde havnet i. Mens vi 
krabbet opp på en liten høyde, kunne vi 
nesten høre hjertene som hamret både 
av adrenalin og den hurtige manøveren 
vi hadde foretatt. Det var ikke fritt for at 
dette både var veldig artig og litt skum-
melt for elevene – «Jeg er litt redd», var 
det ei jente som sa. Det var nok flere av 
elevene som satt med den tanken. 

Et stolt "jaktlag"
I skjul var vi nå kommet tett innpå dyrene. 
Elevene fikk beskjed om å legge seg 
helt i ro på bakken, mens læreren snek 
seg innpå. Litt bak flokken stod en liten 
bukk helt aleine. Denne bukken endte 
sine dager denne dagen, med ivrige og 
stolte elever på tilskuerplass. Dette var 
en mektig opplevelse både for små og 
store, og opplevelsen ble ikke mindre da 
vi skulle slakte reinen. Guttene deltok 
ivrig under slaktinga, de var med på ut-
vomming og flåing. Det var spennende 
å se på luftrøret og spiserøret, og hjer-
tet tok vi selvfølgelig med hjem. Jen-
tene syntes det hele var ganske ekkelt 
og holdt seg litt i bakgrunnen, men de 
gjorde jobben sin med å vaske kniver og 
hente vann. Ryktet om reinsfall hadde 
nådd leiren. Da vi kom ned, ble vi møtt 
av entusiastiske elever og foreldre. Det 
var en stolt gjeng med fremtidige reins-
jegere som ivrig og med stor innlevelse 
skildret den fantastiske opplevelsen. 
Og aldri før har tacosuppe laget på bål 
smakt så nydelig som den gjorde da.

Konstruktivt etterarbeid
Prosjektet innebærer mer enn bare jakt-
turen. Vi har brukt en del tid på skolen i 
høst og vinter der det er to problemstil-
linger elevene har søkt å finne svar på: 
Hvordan skaper klimaendringer utfor-
dringer for reinen? Hvilke tilpasninger 
gjør reinen med tanke på beite, kalving 
og menneskelig ferdsel? Varmere somre 

fører til økt nedsmelting av is- og snø-
breer i fjellet. Dette er viktige områder 
for villreinen om sommeren hvor den 
kan avkjøle seg og komme seg vekk fra 
insektplager. Reduserte is- og snøbreer i 
fjellet fører dermed til økte forstyrrelser og 
stress for villreinen. Villreinens normale 
beskyttelse mot det meste er å flytte på 
seg. For å finne beiter gjennom hele året 
er reinens naturlige atferd å vandre til 
nye eller bedre beiteområder. I dagens 
situasjon hvor infrastruktur og menneske-
lig aktivitet stenger for de gamle trekk-
veiene, har villreinen færre muligheter 
til slike vandringer. Målet med prosjektet 
og etterarbeidet er at elevene skal se sitt 
ansvar for å ta vare på og forvalte vill-
reinen slik at fremtidige generasjoner 
kan få oppleve levedyktige bestander.

Positiv respons
Oppdal Bygdealmenning var svært po-
sitive til prosjektet vårt, og innvilget 
ett dyr, kostnadsfritt. Ved hjelp av pro-
sjektmidlene fra DNS, forventningsfulle 
elever, ivrige lærere og hjelpsomme 
foreldre, reiste 62 elever og 6 lærere på 
todagers telttur til seterdalen Unndalen 
i Knutshø landskapsvernområde. Vær-
meldinga bar bud om mye regn og en 
værtrekk som tilsa at dyrene skulle stå 
langt sør – i Folldal. Både foreldre og 
andre jegere ristet på hodet av oss, øn-
sket oss riktig god tur, men syntes det 
var synd vi ikke kom til å få se rein.

Vi hadde fått låne en setervang for å 
etablere teltleir, og fra denne basen skulle 
elevene få bli med på ulike aktiviteter 
som jakt, fiske og tilbereding av middag 
på bål. Værmeldinga stemte irriterende 
bra, det var mye regn den første kvel-
den. Teltene kom opp, elevene fikk i 
seg mat, og uten TV, Ipad og telefon har 
selv dagens unge evnen til å underholde 
både seg selv og andre. Kvelden gikk 
med til kortspilling, gjemsel og andre 
«gammeldagse aktiviteter».

Stor forventning
Tirsdag var første dagen da drømmen 
om storørreten på stang og reinsfall 
skulle realiseres. Tjukk skodde og sterk 
vind på fjellet gjorde sitt til at det ble en 
kort tur på de to jaktgruppene.  Lærings-
messig var dette en fin dag – hvordan 
skal vi kle oss i fjellet? Hva bør vi ha i 
sekken? Og hva gjør vi hvis vi begynner å 
fryse? Selv om humøret nesten var like 
surt som vinden da vi våte, kalde og 
tomhendte kom tilbake til leiren, ble det 
en real opptur å få servert varm grønn-
sakssuppe fra gjengen som hadde kjøk-
kentjeneste. Snart var smilet på plass 
igjen, og vi fikk tørket litt klær på bålet.

Onsdag var siste dagen vi skulle på 
tur. Foreldrene skulle hente oss på etter-
middagen så vi måtte komme oss på jakt 
så fort som mulig. Frokosten ble inntatt 
og teltene ble revet og pakket sammen. 
I motsetning til dagen i forveien, var 
det nå oppholdsvær og sola truet med å 
bryte gjennom skylaget. Dette så ut til å 
bli en fin dag – i hvert fall værmessig.

- Se, sauer med horn!
To grupper med forventningsfulle elever 
dro sammen med hver sin, litt mer pessi-
mistiske lærer, opp i fjellet. Drømmen 
om å få se reinsdyr var til stede, selv om 
vi anså sjansene som små. Turen opp 
var bratt, og gleden var stor da vi fant 

Forventingsfulle sjetteklassinger på plass i 
fjellheimen. Nå gjelder det!

Når en kommer våt og kald ned fra fjellet, 
smaker varm grønnsaksuppe meget godt.

Guttene var med på utvomming og flåing, 
mens jentene vasket kniver og hentet vann.

Etterarbeidet er viktig. Etter å ha vært på 
jakt sjøl, blir alt så mye mer realistisk.
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Norges forskningsråd (NFR) har 
tildelt 18 millioner til ECOFUNC, 
et 4-årig forskingsprosjekt i NINA, 
som skal undersøke  hvordan klima-
endring og andre miljøfaktorer på-
virker det biologiske mangfoldet i 
høyfjellet.
Fjellområdene i Norge er oppstykket i 
mange større og mindre høyfjellsom-
råder, omsluttet av et skogkledt land-
skap.  Varmere klima og vår bruk og 
forvaltning av fjellområdene fører til 

ytterligere fragmentering. Forflytning 
av skoggrensa og økt menneskelig ak-
tivitet legger til rette for at invaderende 
arter kan etablere seg i høyfjellet. Inva-
derende arter kan fortrenge både planter 
og dyr som hører hjemme i høyfjellet. 
I framtida kan vi forvente store endrin-
ger, som vil kunne gi ringvirkninger for 
fjellområdenes evne til å levere varer 
og tjenester til oss og samfunnet. Disse 
endringene vil på litt lengre sikt trolig 

gi store forandringer også i mer tradi-
sjonell bruk av fjellet, som jakt, fiske, 

Varmere klima - hva skjer 
med artene i høyfjellet?

Nytt stort fjelløkologi-
prosjekt med fokus på
menneskeskapte endringer

Av Nina E. Eide, Øystein Flagstad, 
Annika Hofgaard, Stefan Blumentrath 
og Arild Landa, Norsk institutt for 
naturforskning (NINA)

I februar 2015 ble det satt ut 16 fjellrev-
valper fra Avlsprogrammet for fjellrev på 
Hardangervidda og 8 valper i Junkeren 
sør for Saltfjellet. Her er en valp satt ut 
ved Hellehalsen, Hardangervidda. Avls-
programmet for fjellrev er et eksempel på et 
målrettet tiltak mot en enkeltart. 
Foto: Arild Landa (Copyright)

Skogen kryper opp på fjellet. Hvilken 
innvirkning vil dette ha? I framtida kan 
vi forvente store endringer, som trolig vil 
endre bruken av fjellet. 
Foto: Annika Hofgaard, NINA
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gang. En viktig målsetning for prosjek-
tet er å utvikle verktøy som kan gi råd 
om framtidig forvaltning av høyfjellet. 
Slike verktøy kan blant annet gi viktige 
bidrag i planleggingen av bevaringspro-
gram og tiltak for restaurering av land-
skap og artssammensetning i et høy-
fjellslandskap i stor endring. Prosjektet 
vil også levere ny kunnskap som kan 
målrette tiltak knyttet til bestemte arter 
og aktuelle problemstillinger, som f.eks.  
kontroll inn mot spredning av sykdom-
mer hos planter og dyr, og som er på vei 
inn i norsk natur. 

Naturlig hjemmehørende arter i høy-
fjellet er ikke passive for nye arter som 
kommer inn. Alle rovdyrarter påvirkes 
for eksempel av variasjon i mattilgang, 
samt konkurranse både innen arten og 
med andre rovdyr. Når endringer opp-
står, vil artene ha ulik evne til å tilpasse 
seg, avhengig av deres innebygde egen-

skaper, så vel som endringer i konkur-
ransebildet med andre arter. På den 
måten vil endringer i både biologiske 
og ikke biologiske faktorer føre med 
seg endringer i balansen mellom artene. 
Et varmere klima vil for eksempel føre 
til høyere primærproduksjon i høyfjel-
let. Dette kunne vært en fordel for en 
karakteristisk høyfjellsart som lever så 
marginalt som fjellreven, men dessverre 
kan det føre til at rødreven også etablere 
seg og får fastere tilhold i høyfjellet. 
Resultatet blir dermed økt konkurranse 
mellom to arter, der fjellreven vil tape.

Smågnagersvingninger, med rike 
forekomster av særlig lemen, kan lette 
konkurransen mellom to nærstående ar-
ter som fjellreven og rødreven, og slik 
lette stresset disse artene utsettes for.  
Variasjon i faktorer som påvirker stress 
innen en art påvirker sannsynligvis 
hvordan de ulike rovdyrartene gjensidig 

beitebruk og rekreasjon (såkalte øko-
systemtjenester).

Skoggrensa - indikator for endring
Målsetningen til dette nye høyfjellsø-
kologiprosjektet ECOFUNC er å forstå 
hvordan et varmere klima og mennes-
kets bruk av fjellet og overgangsområ-
dene mellom fjell og skog vil påvirke 
artene sin ekspansjon og tilbakegang i 
høyfjellsøkosystemet. Som indikatorer 
for endring i det store bildet bruker vi 
den ekspanderende skoggrensa, at rød-
reven også etablerer seg og den kritisk 
trua fjellreven for å undersøke de meka-
nismene som ligger bak en endret arts-
sammensetning i høyfjellet. 

Sentrale tema i prosjektet
Hvordan rødrevens ekspansjon opp i 
høyfjellet kan knyttes til høyere skog-
grense og økt forekomst av teknisk in-
frastruktur, er sentrale tema i prosjek-
tet. Rødrevens ekspansjon vil kunne 
påvirke mange arter i fjelløkosystemet, 
blant annet den kritisk utryddingstruede 
fjellreven. Rødreven er en indikatorart 
for boreal invasjon, mens fjellreven er 
en indikatorart for alpine arter i tilbake-

Jerv og fjellrev har en lang og felles utviklingshistorie i høyfjellet. Her er to jerver i ferd 
med å grave seg inn i et fjellrevhi mens en av de voksne fjellrevene prøver å jage dem vekk. 
Dette er sikkert en av årsakene til at fjellreven nesten alltid fordeler valpeflokken i forskjellige 
innganger. Noen ganger kan et fjellrevkull være fordelt på hilokaliteter som ligger flere 
hundre meter fra hverandre. På dette hiet ble det merket seks valper i juli.  
Foto:  Avlsprogrammet NINA  (Copyright).
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påvirker hverandre.   

Delmålene i prosjektet
De viktigste delmålene i prosjektet er:

• Undersøke hvor fort skoggrensa 
kryper oppover og hvordan dette 
påvirker mangfoldet av funksjo-
nelle plantegrupper.

• Forstå hvilke faktorer som fø-
rer til at nye arter etablerer seg i 
høyfjellet og dokumentere øko-
logiske effekter knyttet til dette.

• Vurdere mulighetene for at den 
kritisk trua fjellreven kan over-
leve i det skandinaviske høyfjel-
let på lang sikt.

Viktige dataleverandører
NINA har lang tradisjon innen økolo-
gisk forsking i høyfjellet og dette NFR- 
prosjektet baserer seg på, og knytter 
sammen data, fra et mangfold av på-
gående og tidligere utførte høyfjellsø-
kologiprosjekter. Langvarig forskning 
på skoggrenseutvikling og pågående 
fjellrevprosjekter (Avlsprogrammet for 
fjellrev, Felles Fjellrev, Fjellrev i Finn-
mark, Nasjonalt overvåkingsprogram 
for fjellrev) og en rekke pågående over-
våkingsprogram er viktige dataleveran-
dører til prosjektet. I tillegg er det plan-
lagt å gjøre en rekke nye undersøkelser 
knyttet tett opptil de pågående prosjek-
tene.  

Hvordan menneskeskapte faktorer 
påvirker enkeltarter er godt dokumen-
tert for en rekke arter, mens forskning 
på effekter av klimaendring, bruk og 
forvaltning og hvordan dette samlet 
påvirker høyfjellsøkosystemet bare er 
i startfasen. Dette nye NFR finansierte 
NINA-prosjektet vil forhåpentlig være 
et viktig bidrag i så måte.   

Bildene, fra toppen og ned: En jerv ødelegger en fôrautomat satt opp for fjellrev. Så stikker 
jerven av med tuten, som skal hindre jerv og rødrev å komme til maten. Mindre enn én time 
senere er rødreven inne og forsyner seg. Foto: Avlsprogrammet NINA (Copyright).

Generalister som rødrev og kråkefugl, er på 
veg inn i fjellet. Foto: Viltkamera, NINA
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I august samles verdens ledende 
forskere og forvaltere av rein og 
moskus i verdensarvbyen Røros. 
Dette blir en sjelden anledning til å 
bli oppdatert på kunnskapsfronten 
og delta i diskusjoner om store og 
små utfordringer i tida framover. 
Arctic Ungulate Conference (AUC) er 
en internasjonal konferanse som arran-
geres hvert fjerde år, og som tematisk 
omfatter alle problemstillinger knyttet 
til villrein/caribou, tamrein og moskus. 
Arrangementet går på omgang mellom 
landene på den nordlige halvkule som 
har disse artene, og samler normalt om-
kring 250 deltakere. Norge framsatte 
tilbud og fikk tildelt neste konferanse 
under 13th AUC i Yellowknife, Canada 
i 2011. Konferansen har vært avholdt i 
Norge to ganger tidligere – på Røros i 
1979 (da under navnet 2nd International 
Reindeer and Caribou Symposium) og 
i Tromsø i 1999. Målgruppen for kon-
feransen er både forskning, forvaltning, 
næringsutøvere og andre brukere.

Miljødirektoratet og Norsk institutt 
for naturforskning (NINA) er hovedar-
rangører for konferansen, som går i da-
gene 16. – 21. august. Det er etablert en 
organisasjonskomitè med flere aktører 
som bidrar både faglig og økonomisk 
– Landbruksdirektoratet (reindriftsav-
delingen), NVE, Statkraft, Norsk Vill-
reinsenter, Fylkesmannen i Vest-Agder, 
Rørosmuseet og Sveriges Lantbruks-
universitet. Organisasjonskomitéen 
ledes av Vemund Jaren fra Miljødirek-
toratet, og den vitenskapelige komitéen 
ledes av Olav Strand fra NINA.

Konferansen er lagt til Røros Hotell, 
og har dermed nærhet både til viktige 
reindriftsområder og flere av villrein-
områdene. Da konferansen ble arrangert 
på Røros i 1979 samlet den mange av 
forskerne som senere skulle bli ledende 
autoriteter innen sine fagområder. Årets 
konferanse har derfor tatt mål av seg til 
å presentere et faglig program der en 
ikke bare får en omfattende oppdate-
ring på dagens forskning og forvaltning, 
men også en anledning til å se tilbake til 
1979 og den faglige utviklingen som har 
vært siden den gang. Dette er et meget 
godt utgangspunkt for å belyse fram-
tidas utfordringer og hvordan en skal 
klare å møte disse. Presentasjoner ved 
konferansen kan være både foredrag 
i plenum og presentasjon av postere. 
Konferansespråket vil være engelsk.

Konferansen går over fem dager fra 
mandag til fredag. Hver dag vil bli fylt 
med et spennende og omfattende pro-
gram som dekker aktuelle tema som: 
effekter av klimaendringer, effekter av 
tekniske inngrep og forstyrrelser, for-
valtningens kunnskapsbehov, genetikk, 
sykdommer og parasitter, predasjon, 
bestandsforvaltning av villrein/caribou 
og produksjonsforhold i reindrifta, kul-
turelle aspekter, samfunnsøkologiske 
aspekter ved forvaltning og bevaring, 
overvåking og adaptiv forvaltning. 
Konferansens program blir organisert i 
sesjoner der internasjonalt ledende for-
skere og forvaltere i nøkkelposisjoner 
vil holde innledende foredrag. 

Onsdag vil alle deltakerne på kon-
feransen dra på heldags ekskursjon til 
Dovrefjell og Norsk Villreinsenter på 
Hjerkinn. Besøket vil omfatte både den 
nye fangstminneparken og Viewpoint 
Snøhetta på Tverrfjellet, og det vil blant 
annet bli orientert om arealforvaltnings-

problematikk og tilbakeføringen av 
det tidligere skytefeltet, som er Nor-
ges største naturrestaureringsprosjekt. 
På fram- eller tilbaketuren vil vi også 
besøke Grimsdalen med et av Norges 
største massefangstanlegg for villrein i 
Einsethø.

Helga i forkant av konferansen til-
bys det organiserte fagturer til Røros fra 
henholdsvis Oslo og Trondheim. Turen 
fra Oslo har et program som er lagt opp 
rundt villrein, nasjonalparker og det 
vestnorske fjordlandskapet, blant an-
net med besøk hos Norsk Villreinsenter 
med den nye utstillingen på Skinnarbu, 
og Norsk Fjellmuseum i Lom. Turen fra 
Trondheim er organisert rundt områdets 
kulturhistorie og reindrifta i Rørosregio-
nen.

Konferansen tilbyr ukesopphold med 
et meget godt tilbud om fullpensjon fra 
Røros Hotell. Det vil også bli mulig å 
registrere seg for dagpakke uten over-
natting for de som har lyst til å få med 
seg en mindre del av programmet.

Se konferansens hjemmeside http://
gyroconference.event123.no/NINA/
AUC/ for mer informasjon, detaljert 
program og for registrering. Hjemmesida 
vil bli løpende oppdatert i tida framover 
mot konferansen.

Stor fagkonferanse på Røros i august
Olav Strand, Norsk institutt for natur-
forskning (NINA) og Vemund Jaren, 
Miljødirektoratet (MD)

Foto: A. Nyaas
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Den lange historien
Av Olav Strand, Per Jordhøy og Frid 
Kvalpskarmo Hansen; Norsk institutt 
for naturforskning (NINA)

Vi har en lang og felles historie 
med villreinen, ukjent for de fleste, 
men likevel en høyst levende og 
mangfoldig historie. Det er en his-
torie om oss sjøl, vår bakgrunn og 
vår utviklingshistorie. I tillegg er 
dette også en historie som handler 
om framtida, om å ta valg og om å 
finne løsninger som balanserer ut-
vikling og vern. 

Historien, eller den delen av historien 
som skal fortelles her, starter en maidag 
for omtrent 30 000 år siden. Tre fødsler 
finner sted denne dagen. Ingen uvan-
lige hendelser med andre ord, men tre 
nyfødte liv med ulike forutsetninger og 
svært så forskjellig framtid. Den ene av 
disse nyfødte er et menneske, ikke som 
oss riktignok, men definitivt et men-
neske. Den andre av de nyfødte er også 
et menneske, et jentebarn – som oss, og 
hennes slekt skal komme til å dominere 
verden. Den siste av de tre er noe så 
vanlig som en kalv, en reinkalv. 

Denne vårdagen for lenge siden er 
en merkestein i vår historie. Den før-
ste av de nyfødte ble nemlig den siste 
av sin art. Fram til for omtrent 30 000 år 
siden hadde det levd flere menneskearter 
samtidig, også i Europa. Neandertalerne 
kom hit for 500 000 år siden og var en 
av mange menneskelige arter som utviklet 
seg i Afrika og som senere spredte seg 
over store deler av verden. Vi, derimot, 
var nykommerne i Europa. Vi var de andre, 
arten som skulle overleve. 

Våre første abstrakte uttrykk
De første moderne menneskene som 
kom til Europa hadde en marginal til-
værelse og etterlot svært få spor for 
ettertiden. Men omtrent på samme tid 
som neandertalerne forsvant for 25 
000-30 000 år siden, skjedde det store 
endringer som viser at de første europe-

erne hadde fått et bedre og sikrere liv. 
De hadde overskudd, – også i kulturell 
forstand og de skapte kunst, på huleveg-
ger – med fett og kull, og vi kan i dag 
se levende bilder fra ei tid og et liv som 
er oss svært så fjern. I disse maleriene 
finner vi også den første dokumentasjo-
nen på at menneskene i Europa hadde 

utviklet et abstrakt forhold til naturen. 
Hulemaleriene var nemlig ikke pynt på 

I den sørlige delen av Frankrike, i 
Grotte Chauvet, finnes de eldste kjente hule-
maleriene av villrein, dyret som for 30 000 
år siden utgjorde hovedføden til kunstneren. 
Foto: Per Jordhøy

For omlag 300 000 år siden bosatte
neandertalerne seg i Europa. Men så, for 
rundt 40 til 45 000 år siden, innvandret de 
første moderne menneskene till Europa. 
Foto: Olav Strand
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Varangerhalvøya og Alta i nord til Har-
dangervidda og Setesdalsheiene i sør. 

Det var derfor ikke uventet at stats-
makten tok kontroll over noe av denne 
innbringende virksomheten. Et av de 
største kjente fangstanlegg finner vi på 
Dovrefjell, og her etablerte kongen sin 
fjellgård – sentralt beliggende i dette 
fangstområdet. Dette er Europas største 
fangstminne og strekker seg over mer 
enn 40 km langs E6 og jernbane. I viking-
tid og fram gjennom tidlig middelalder 
fikk villreinfangsten her et industrielt 
preg. Kamproduksjon av reinsdyrgevirer 
var en viktig eksportvare fra både Bergen 
og Trondheim. Mye tyder på at driften 
av massefangstanleggene opphørte 
nærmere 100 år før Svartedauen og det 
kan være at fangsten da hadde redusert 
bestandene så mye at fangstanleggene 
ikke lenger var drivverdige. 

Mens folkegruppene sør i landet har 
hatt jordbruket som sin sikreste leveveg 
i bortimot 3000 år, har den samiske kul-
turen hatt et tettere forhold til reinen. 
Vest på Dovrefjell, ved Aursjøen, kan 
de karakteristiske rekkeildstedene be-
vitne deres tilstedeværelse her for rundt 
1100-1200 år siden. På omtrent samme 
tid sier Snorre at finnen Svåse holdt til 
i en gamme ved kongsgården på Dovre, 
og at hans vakre datter Snøfrid ble fridd 
til og ektet av selveste kong Harald Hår-
fagre. Kongen forgudet Snøfrid, som 
fødte ham fire sønner – og like intenst 
sørget han over henne da hun plutselig 
døde.

Selv om samefolket etter hvert har 
temt reinsdyra, er det fortsatt rein de har 
med å gjøre. Derfor har de da også en 
langt mer inngående kjennskap til selve 

dyret, enn vi som mer sporadisk er i 
kontakt med reinen.  Det er ikke uten 
grunn at våre naturfolk i nord har blitt 
hyret inn for å gi råd når rein skulle fan-
ges inn og overvåkes i forbindelse med 
vitenskapelige undersøkelser. Den sa-
miske betydningen og deres ekspertise 
i forbindelse med bygging av de mange 
spektakulære massefangstanleggene i 
Sør-Norge er et spennende og alt for lite 
kjent tema.

Bruken av dyregraver ble forbudt 
ved lov i 1899 og vi er nå i en ny epoke i 
forholdet mellom villrein og mennesker 
i Sør-Norge. I Nord-Norge ble en stadig 
større del av reinen domestisert og be-
stander av vill rein ble mer et unntak. 
Tilgangen til moderne våpen og uregulert 
jakt førte i sør til overbeskatning, og ved 
begynnelsen av 1900-tallet var villreinen 
så å si utryddet i Skandinavia. Det var 
bare i fjellområdene i Sør-Norge at det 
var enkelte spredte flokker tilbake. Vill-
reinen ble derfor for første gang fredet 
og det var på nippet at den europeiske 
ville fjellreinen slo følge med de andre 
artene som ble malt på hulevegger for 
30 000 år siden. Ullnesehorn, mammut, 
villhester, kjempehjort, huleløver og hule-
bjørner er i likhet med neandertalerne 
borte for godt. Men villreinen berget, 
fredning og nytt lovverk som regulerte 
jakta ga villreinen den beskyttelsen den 
trengte og vi er i dag heldige som har 
livskraftige villreinbestander i den sør-
norske fjellheimen. 

stueveggen, men var malt i til dels ek-
stremt utilgjengelige områder. I dag er 
disse hulene noen av verdens fremste 
kulturskatter og besøk tillates ikke i de 
mest verdifulle lokalitetene. Utgravnin-
ger viser at så mye som 90 prosent av ma-
ten til disse første fangstfolka i perioder 
besto av villrein. 

Det er et enormt tidsspenn vi skuer 
over når vi ser så langt tilbake. Genetisk 
sett er vi stort sett lik de første mennes-
kene og det er i første rekke i kulturell 
forstand at vi har endret oss. Før jord-
bruket fikk et skikkelig fotfeste levde 
menneskene i Europa som jegere og 
sankere i små og enkle samfunn. Med 
jordbruket kom også fast bosetning, 
mer komplekse samfunnsformer og mer 
dominerende religiøse forestillinger og 
maktsystemer. Sjamanen og transen hos 
jegerkulturene ble gradvis erstattet av 
mer opphøyde funksjoner. Kontakten 
med gudene ble etter hvert en fulltids-
jobb med prestekrage og kjole. 

Klimaendringene etter siste istid ga 
menneskene i Europa bedre muligheter for 
å drive jordbruk og vi kan i dag spore 
disse endringene gjennom folkevand-
ringer og det genetiske slektskapet hos 
ulike befolkningsgrupper. Vi regner i 
dag med at så mye som 47 prosent av 
dagens europeere kan føre sitt genetiske 
slektskap tilbake til en kvinne. Ikke i 
overført betydning, men en kvinne. Hun 
var født for omtrent 20 000 år siden, 
trolig i det sørlige Frankrike. Der spiste 
hun i stor grad villrein og hennes folk 
malte på stein. 

Menneskene og reinen
Sammenhengen i denne historien og 
vårt forhold til de første folkene som 
bosatte seg i Europa, er derfor villreinen 
og oss selv. Som følge av klimaendringene 
fant villreinen nye leveområder i nord 
etter siste istid, og har nå sitt naturlige 
tilholdssted i Norge. Menneskene fulgte 
i reinens fotspor og jakt på rein har vært 
et viktig næringsgrunnlag helt fram til 
vår tid. De kulturhistoriske sporene etter 
villrein er mange og både boplasser, 
fangstgraver og helleristninger doku-
menterer vår egen fortid og forhold til 
villreinen. Dette er våre hulemalerier. 
De eldste kulturfunnene er naturlig nok 
spredte og fåtallige og består av flintavs-
lag og små spor etter fangstfolket. Fram 
gjennom tidene ble villreinfangsten mer 
omfattende og fangstanleggene større.  
Det ser vi tydelige kulturspor etter langs 
hele det langstrakte fjellandet vårt, fra 

Bølareinen som ble oppdaget av en gård-
bruker på Stod i Steinkjer  i 1842, og har 
i ettertid bergtatt både turister og viten-
skapsfolk. Foto: Per Jordhøy
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dusert tilgang til viktige beite- og funk-
sjonsområder som følge.  Dette er ikke 
naturlig for villreinen, som har utstrakt 
vandring og forsiktig utnytting av et 
sårbart og skrint beite som sin viktigste 
tilpasning. 

Presset på utmarksressursene og vill-
reinfjellet er stort. Såkalte vinn-vinn 
situasjoner er et nytt mantra, hvor næ-
ringsutvikling i tilknytning til nasjonal-
parkene er blitt et uttalt mål. Vi vil så 
mye med fjellet. Det skal være tilgjenge-
lig, vi skal tjene penger på det, det skal 
være omgitt av livskraftige bygder, det 
skal brukes og oppleves, det skal være 
stille og uberørt og vi skal ta vare på 
planter og dyr. Vår bruk og verdsetting 
av fjellet endres også. Det er en gjen-
sidighet mellom våre verdier, vår bruk 
av fjellet og hvordan fjellet endres. Med 
overgangen fra høstingsbruk til fritids-
bruk og industrialisering de siste hundre 

årene ser vi mange eksempler på dette. 
Forsvarets skytefelt på Dovre er ett av 
mange her; I nær fortid var det riktig og 
fornuftig å anlegge et stort skytefelt her 
og det ble ikke stilt store spørsmål med 
dette valget eller ved at vi testa klase-
bomber ved foten av Snøhetta. I dag til-
bakeføres dette området i Norges største 
naturrestaureringsprosjekt. Bevaring av 
natur og bærekraftig bruk handler i stor 
grad om samfunnet vårt, hva vi priorite-
rer, verdier vi har, verdier vi har hatt, og 
viktigst av alt, verdier vi kommer til å 
ha. Verdsettingen av fjellet kommer gjen-
nom bruk, opplevelser og de kollektive 
historiene om oss og fjellet. Derfor må 
også fjellet og villreinen oppleves for å 
ha verdi og for å bli verdsatt.

Den vanskeligste øvelsen
Langsiktig bevaring er en vanskelig 
oppgave og krever samarbeid på tvers 
av interesser, lokale som sentrale. I 
noen sammenhenger er dette enkelt, i 
andre situasjoner er de gode løsningene 
langt mer ressurskrevende og er sek-
torovergripende slik at viktige samfunns-
interesser må koordineres. Finsetunellen 
på Bergensbanen er et slikt eksempel. 
Denne tunellen har gitt sikrere drift av 
jernbanen samtidig som barrieren for 
villreinen er betydelig redusert. Et av de 
største vannfangstanleggene vi kjenner 
ligger nettopp her, ved Finsbergvatnet 
like øst for Hardangerjøkulen. Her har 
det vært en mer enn 9000 år kontinuer-
lig fangst av villrein. Med kunnskap 
om den sentrale trekkorridoren mellom 
Nordfjella og Hardangervidda, var det 
slett ikke underlig at fordums jegere satset 

Naturvitenskapen får fotfeste
Renessansen ble vendepunktet for kultur 
og utvikling i Europa og var starten på 
et vitenskapsbasert og rasjonelt natur-
syn. Forskningen har lært oss mye om 
oss sjøl og vi har funnet ut at vi ikke 
er skapelsens midtpunkt. Vi har isolert 
vårt eget arvemateriale (DNA) og vi har 
bevist vårt eget slektskap til, og utvik-
ling fra andre arter. Utviklingslæren er 
derfor ikke lenger å betrakte som en teori 
– og det er få vitenskapelige hypoteser 
som har bestått så mange tester som 
Darwins utviklingslære. Kunnskapen 
har ført oss nærmere naturen og de dyra 
vi var og er avhengige av. Forskning og 
utvikling har gitt oss et lettere og lengre 
liv. Før den medisinske revolusjon var 
for eksempel levealderen den samme 
som blant hulemalerne i Frankrike for 
20 000 - 30 000 år siden. Den samme 
forskningen har også vist oss at vår egen 
framgang og velstand har satt sterke og 
uutslettelige på spor på naturmiljøet, 
og at overforbruk av naturressurser har 
konsekvenser.

Industrisamfunnet og reinen
Kunnskap berget villreinen fra uvettig 
overbeskatning og utdøing ved begyn-
nelsen av forrige århundre. Men sam-
funnsutviklingen i forrige århundre har 
satt sterke spor i fjellet i form av vann-
kraftmagasiner, veger og jernbane. Effek-
tive barrierer som skjærer på tvers av 
reinens gamle vandringsveger med re-

Produksjonen av kammer av reinsgevir var 
en viktig handelsvare i tidlig Middelalder, 
her fra utstillingen på Vitenskapsmuseet ved 
NTNU i Trondheim. Foto: Olav Strand

Dovrebarrieren. Foto: Olav Strand
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tungt akkurat her. Barrierene av Rv7 og 
Bergensbanen førte til at dette området 
ikke har vært brukt av reinsdyr de siste 
30-40 åra. Det er først de siste åra, etter at 
Finsetunellen ble bygd, at reinen har tatt 
tilbake områdene ved foten av Hardan-
gerjøkulen. I flere år har NINA hjulpet 
Statens Vegvesen med å overvåke vill-
reinstammen på Hardangervidda. Vi har 
dokumentert både de negative effektene 
av vegen og hvordan en eller flere tunn-
eler vil ha positive effekter for bilister 
og villrein.

Norge har tatt ansvar for bevaringen 
av villreinen og dens leveområder og 
regjeringen har bedt om at det skal la-
ges regionale planer for forvaltningen 
av villreinens leveområder.  Dette er en 
krevende oppgave som betinger balanse 
mellom bruk, bevaring og utvikling. 
Fylkeskommunene har ansvaret for pla-
nene og det er kommunene som seinere 
skal bruke planene som grunnlag for sin 
forvaltning av fjellområdene. Villreinen 
har dermed blitt satt på den nasjonale 
og politiske dagsorden og inngår nå i 
våre arealbruksplaner. Villreinen kan 
representere alle de miljøutfordringene 
vi står ovenfor –  i miniatyr. Det vil 
uten tvil bli utfordrende å bevare vill-
reinen innenfor rammene av det som er 
naturlig for denne arten. Vi har stadig 
mer god og presis kunnskap, men en 
må samtidig ha verktøy og arenaer for 
å bygge felles kunnskapsplattform for 
samfunnsaktørene som berører villrein. 
Det må også utvikles arenaer for dialog 
mellom aktørene. På den annen side har 
vi et langvarig forhold til villrein, og det 
er knapt noen annen art som vi kan følge 
på samme måte tilbake til vår egen til-
blivelse. Høstingskulturen står fortsatt 
sterkt i Norge og villrein betyr mye for 
tilhørighet og identitet i mange av byg-
dene som omkranser fjellet. Grunnlaget 
for å ta vare på villrein er derfor stort, 
og en kan spørre seg om hvilke andre 
miljøutfordringer vi kan løse dersom vi 
ikke lykkes med å bevare villreinen og 
dens leveområder.

Villreinen er kosmopolitten som ble nordboer. Arkeologisk og genetisik kunnskap viser at 
villreinen (som her i Fjellheimen), utgjør de siste rester av en ressurs som våre europeiske 
forfedre levde av i tusener av år, mens store deler av nordområdene var dekket av is. 
(Sitat: "Villrein & Samfunn, 2004"). Foto: Per Jordhøy

Langsiktig bevaring er en vanskelig oppgave og krever samarbeid på tvers av interesser, 
lokale som sentrale. Foto: Per Jordhøy

Gode forvaltningsløsninger som i varetar både hensynet til villrein og folk, krever god 
kunnskap og samarbeid mellom ulike aktører og sektorinteresser. Her forteller Vegard 
Gundersen, NINA, om ferdsel i Rondane i et møte med Nasjonalparkstyret i Rondane. 
Foto:OlavStrand
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Villreinen som bygde Norge
Av Frid Kvalpskarmo Hansen, Norsk 
institutt for naturforskning (NINA)

For 1000 år siden spilte villreinen 
en sentral økonomisk og politisk rolle 
i Norge – i tillegg til at den sørget 
for nykjemmet hår i hele Europa. 
Vi befinner oss i Rondane, 1000 år tilba-
ke i tid. Det er en kald, klar høstmorgen, 
og duggen perler seg i pelsen til rein-
flokken som er på vei opp fjellryggen 
mot Formokampen. 

Ser du flokken ovenfra danner den 
en spiss, med en ledersimle helt i front. 
Gamle reinjegere kaller ofte slike leder-
simler for varsimler, siden hun alltid er 
på vakt. 

Også denne morgenen er det varsimla 
som reagerer først. Flokken er nesten på 
toppen, da en rekke med staver kom-
mer til syne på vestsiden av fjellryg-
gen. Øverst i stavene er det festet en 
bit bjørkenever, som fanger varsimlas 
oppmerksomhet når de flagrer i vinden. 
Hun blir utrolig, og stopper et øyeblikk 
opp mens hun speider mot stavene. Bak 
henne presser dyra seg sammen. Alle 
prøver å komme seg til inn den tryggeste 
plassen i flokkens sentrum. Med ett 
skyter varsimla fart, og trekker med seg 
flokken opp mot toppen – bort fra stav-
rekken. Villreinen trekker alltid oppover 
når de blir skremt, slik at de får best mulig 
oversikt over mulige rovdyr på både to 
og fire bein. 

Ved toppen griper panikken  rein-
flokken. Enda en stavrekke dukker opp 

på østsida av ryggen, det er kun en smal 
passasje som er åpen for flukt. Flokken 
prøver å skifte retning, men med ett 
dukker det opp jegere i bakkant av flok-
ken. 

Varsimla er desperat. Den eneste ut-
veien er passasjen mellom stavrekkene. 
Det er først når hun kommer over toppen 
hun oppdager at flokken er ledet inn i en 
felle – rett inn i et massefangstanlegg. 
Veien er stengt av en halvsirkelformet 
fangstbås, med høye vegger murt i stein. 
Hun prøver å rygge bakover, men trykket 
fra flokken bak er for sterkt. Reinen 
presses inn i fella, og når båsen er full, 
stenges den effektivt av jegerne. Så han-
kes en og en rein gjennom en port på 
den ene sideveggen. Én mann holder 
reinen fast, en annen løfter øksa til et 
dødelig slag. Inne i båsen går reinen i 
ring, i desperat jakt på en utvei. En grov 

neve kommer gjennom porten igjen, 
og med et fast grep røskes varsimla ut. 
Øksa løftes.

Når alle dyrene er slaktet, bunter en 
av jegerne skremmestavene sammen. 
Mens de andre mennene laster fangsten 
på hesteryggen, går han et stykke nedenfor 
varden. Mellom to steiner gjemmer han 
stavbunten, klar for neste fangst. 

En reise i tid
Tilbake i nåtiden bøyer arkeolog Runar 

Værsimla blir utrolig, og stopper et 
øyeblikk opp mens hun speider mot stavene. 
Bak henne presser dyra seg sammen. 
Foto: Per Jordhøy

Skremmestavene og snøret er på plass. Så 
festes gaffa-teipen, som etter hvert, flagrer 
kraftig i vinden. Foto: Frid K. Hansen
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Hole seg over en grønn tursekk, og spen-
ner fast en bunt meterlange bjørkestaver. 
Han har fremtoningen til en sjenert ten-
åring, selv om han har passert 40. Vi 
befinner oss i 1000 meter over havet i 
den gamle setergrenda Høvringen – sør-
vest i Rondane, med utsikt mot Jotun-
heimen. Herfra har turistene funnet veien 
til fjells helt siden 1800-tallet, da de første 
engelskmennene slang geværet over nak-
ken og stakk til fjells på reinsjakt. I dag 
går imidlertid ferden enda lengre tilbake 
i tid. Målet er et over 1000 år gammelt 
fangstanlegg for rein – et såkalt masse-
fangstanlegg – som ligger på toppen av 
Formokampen. En konstruksjon bygd 

på en tid da Norge var et land i borger-
krig, slagmarkens kjemper var ikledd 
rustning i skinn og villreinen var fjellets 
gråe gull. 

– Vet du hva jeg kom til å tenke på? 
Runar reiser seg og vipper sekken på 

ryggen. Han kompenserer for lavt stemme-
volum med høyt engasjement.

– Dette er antagelig første gang på 
1000 år at noen setter opp skremmesta-
vene i dette massefangstanlegget. Tenk 
på det!

Norge i borgerkrig
For tusen år siden lå Norge og bikka 
mellom vikingetid og middelalder.  Vi 

hadde så smått begynt å få våre første 
rikskonger i folk som Harald Hårfagre, 
Håkon Gråfell, Eirik Blodøks og Olav 
den hellige – navn vi enda hører gjenlyd 
av i dagens monarker. Striden mellom 
kongsemnene ble stadig mer opphetet 
utover 1000-tallet, og perioden mellom 
1130 og 1240 kalles av den grunn ofte 

Skremmestavene leder ned mot fangstbåsen. 
Nå skal Per og Runar feste snøret. Foto: 
Frid K. Hansen

Massefangstanlegget på toppen av Formo-
kampen i Rondane er over 1000 år
gammelt. Foto: Frid K. Hansen
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borgerkrigstiden. Tross stridigheter var 
dette en periode med stor vekst.  Be-
folkningen ble fordoblet fra 200 000 til 
400 000 innbyggere mellom 1000- og 
1200-tallet, og den første håndfullen 
byer vokste frem. 

– Det var likevel mindre enn tre pro-
sent av Norges befolkning som bodde i 
byer i sein vikingetid og tidlig middel-
alder. Du må huske at de minste byene 
på denne tiden bare hadde noen hundre 
innbyggere, og de største – slik som 
handelsbyen Bergen – ikke hadde mer 
enn noen tusen. 

Det forteller Jon Vidar Sigurdsson som 
er professor i Historie ved universitetet i 
Oslo. Han forklarer at selv om Norge 
var i vekst, så levde folk flest fra hånd 
til munn. 

– Vanlige folk hadde stort sett ett sett 
med klær. De rike kunne du kjenne igjen 
på lang avstand, siden de var de eneste 
som hadde farget tøy.

Eksport av villrein
Generelt kummerlige kår gjorde at det 
var vanlig for høvdingene å kjøpe bøn-
denes lojalitet gjennom store fester, 
med fri flyt av kjøtt og mjød. 

Denne smøringen av lekmannsstanden 
var ikke gjort bare med tanke på krig, 
det var også viktig for høvdingene å 
ha god tilgang på arbeidskraft. Makt-
kampen som hadde preget samfunnet 
siden starten av vikingtida gjorde at det 
var viktig for kongene og høvdingene 
å skaffe seg et økonomisk overskudd. 
Dette gav grunnlag for en større hird og 
økt makt. Naturressursene var – da som 
nå – en viktig måte å skaffe seg inntekter 
på, og dette gav villreinen en sentral 
rolle på den politiske scenen. 

– Villrein var en ressurs som kunne 
utnyttes nokså intensivt. Så lenge du 
hadde arbeidskraft nok, kunne du skaffe 
store mengder fangstprodukter på kort 
tid, forklarer arkeolog Runar Hole.

Hole legger til at de største mas-
sefangstanleggene ligger i tilknytning 
til store gårder, noe som støtter teorien 
om at villreinfangst var en kilde til rask 
profitt. Tofte kongsgård i Gudbrandsda-
len – som i sin tid gav husly til Harald 
Hårfagre – ligger for eksempel i tilknyt-
ning til to fangstanlegg med rom for over 
tusen dyr. Disse anleggene fungerer som 
en innhegning, slik at reinen kunne bli 
slaktet over en periode på flere uker.  

– Slike anlegg produserte for eksport 
til utlandet. Det var stor etterspørsel i 
Europa etter gevir, som ble brukt til pro-
duksjon av bruksgjenstander som kam-
mer. I tillegg ble skinn i denne perioden 
brukt til alt fra å lage rustninger til å kle 
tak på borger. 

Arkeolog Hole forteller at Trond-
heim ble en svært viktig handelsplass 
mot slutten av vikingtida. Det er rime-
lig å anta at mye av fangsten fra Gud-
brandsdalen ble fraktet over fjella, og 
eksportert herfra. 

– Etter 1030 utviklet også kirken seg 
til en betydelig samfunnsinstitusjon, som 
utfordret kongemakten. Handelsinntekter 
fra villrein ble dermed enda viktigere 
for å holde på makten, utyper Runar 
Hole. 

 
Siste skanse
Tilbake på Høvringen krysser vi parke-
ringsplassen og svinger inn på stien som 
går opp til Formokampen 1428 meter 
over havet. Med på turen er også Per 
Jordhøy – en lystig nord-gudbrandsdøl 

med bart. Etter en dag med Per vet jeg 
både nøyaktig lokasjon for alle bilulyk-
kene han hadde på 70-tallet, og når på 
80-tallet han kjøpte sin første Bergans-
jakke. Han er i tillegg en mann som har 
skrevet en god bunke bøker om villrein, 
ved siden av at han i mange år har arbei-
det med å kartlegge massefangstanlegg i 
NINA – Norsk institutt for naturforskning. 

– Legger du merke til hvor frodig det 
er her vi går nå?  

Vi har passert tregrensen med om-
kring hundre høydemeter når Per leder 
oppmerksomheten min ned til stien. 
Med ett oppdager jeg at det er som om 
det renner en elv av grønt nedover den 
ellers steinete fjellsiden.  

– Det er fordi villreinflokkene har 
trukket over fjellryggen her i hundrevis 
av år, og gjødslet veien etter seg, forkla-
rer Per entusiastisk. 

Men villreinen som en gang hersket 
disse fjellene, holder i dag stand bak 
siste skanse. Norge er i dag det eneste 
landet i Europa som enda har rester av 
den opprinnelige ville fjellreinen.

– Til sammen finnes det anslagsvis 
35 000 dyr fortelt på ulike fjellområder i 
Sør-Norge. Det er likevel bare omkring 
en femtedel av disse som stammer fra 
den opprinnelige ville reinstammen. 
Resten har enten sitt opphav i tamrein, 
eller en salig blanding av vill- og tam 
rein. Tamreindriftene i Sør-Norge hadde 
sin glanstid på 1800- og langt inn på 
1900-tallet, forteller Jordhøy. 

Han legger til at det enda er tamrein-

Det blafrer heftig i gaffateip når lede-
gjerdet ned mot fangstbåsen til slutt står 
klart. Foto: Frid K.  Hansen
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Disse intensiverte utnyttelsen av natur-
ressursene, for å kunne drive handel. 

– Det er funnet mange romerske 
prestisjegjenstander som bronsekar og 
glass fra denne perioden. Dette tyder 
på at det var en elite som etterspurte 
luksusgjenstander, som samtidig hadde 
kontroll over handelsnettverket, legger 
Runar Hole til. 

Skremmestaver i isbreer
Vi når toppen av Formokampen 1428 
meter over havet, og i det vi bikker var-
den dukker fangstbåsen frem. Selv om 
veggene er halvannen meter tykke på 
det breieste, er den vanskelig å se før 
den er rett foran deg. Vi setter oss ned 
med ryggen inn mot båsen og tar en 
kaffepause. Jeg skrur av termoskoppen, 
men i det jeg tipper flasken blåser kaffen 
innover fjellheimen i et blaff. 

Selv om vinden skaper utfordrende 
kaffepauseforhold, var den nyttig når 
man drev med reinfangst. I flere isbreer 
har det nemlig smeltet frem skremme-
staver, som har gitt ny kunnskap om 
hvordan fangsten foregikk. 

– Stavene er omtrent en halv meter 
lange, og noen av de har en bit never 
eller spon festet i en snor på toppen. 
Reinen er oppmerksomme på ting som 
stikker opp i silhuett, men reagerer først 
og fremst på bevegelse. Det var derfor 
viktig å feste på en neverbit som kunne 
flagre i vinden, forklarer Runar. 

Liknende metoder er også brukt andre 
steder med villreinjakt. I Sibir ble gåsevin-
ger montert på varder som reinskremsel, 
mens de på Grønland brukte trepinner 
med torv på toppen. I dag får metoden 
ytterligere én variasjon i form av gaffa-
teip, som Runar leiter frem fra sekken 
samtidig som han løsner bunten med 
bjørkestaver. Entusiasmen er nesten ster-
kere enn vinden, når han og Per går i 
gang med å sette opp skremmepinnene 
inn mot fangtsbåsen. 

– Du kan tydelig se akkurat hvor de 
har stått! 

Villreinkjenner Per spenner et snøre 
mellom stavene, mens arkeolog Runar 
teiper fast rikelig med sølvfarget gaffa. 
Det blafrer heftig i teip, når ledegjerdet 
ned mot fangstbåsen til slutt står klart. 

– Dette er helt fantastisk, sier Per an-
dektig. 

– Ja, det er bedre enn jeg kunne fore-
stilt meg, kommer det kjapt fra Runar. 

Brå stopp
Selv om det er gaffa som flagrer i vinden, 

trekker disse bjørkestavene like fullt en 
linje mellom oss og de folka som fulgte 
etter reinen hit for 10 000 år siden. 
Hele veien gav villreinen grunnlag for 
at menneskene i Skandinavia overlevde 
og at samfunnet utviklet seg. På slutten 
av 1200-tallet forsvant imidlertid masse-
fangstanleggene i Nord-Gudbrandsdalen 
brått.

– Jeg tror dette kan ha sammenheng 
med at Hanseatene overtok nordmennenes 
handelsnettverk mot utlandet i denne 
perioden. Uten eksportmuligheter gav 
villreinfangst i storskala lite økonomisk 
utbytte. Årsaken kan imidlertid også 
være knekk i bestanden, etter en lang 
periode med intensiv fangst, forteller 
Runar Hole.

Bunnen for villreinen var likevel 
langt fra nådd. På starten av 1900-tallet 
førte intensivert jakt og økt tamreindrift 
til at villreinen ble utryddet i mange 
fjellområder i Norge. Fra 60-tallet har 
det blitt jobbet aktivt med å gjeninn-
føre villrein i den norske fjellheimen, 
og verne om artens leveområder. Sist-
nevnte kan være vanskelig siden vill-
reinen skyr både kraftlinjer, jernbane og 
vei – og derfor lett får sitt habitat kraftig 
begrenset. 

– Kanskje er det århundre med jakt 
og fangst som har gjort villreinen så var 
for menneskelig inngripen i terrenget, 
funderer Per – mens han snører hetta så 
stramt rundt hodet at bare barten stikker 
ut. 

Før vi går samler Runar Hole bjørke-
stavene sammen. Han går litt nedenfor 
varden og gjemmer stavbunten mellom 
to steiner.

– Til neste gang, sier han.  

drift i noen sør-norske fjellstrøk – for 
eksempel i Vågå og Lom. 
Fulgte reinen nordover
Hvis den norske villreinbestanden skulle 
gå tapt vil det også bety punktum for 
en innholdsrik historisk relasjon. Ar-
keologiske spor viser at villreinen var 
en viktig ressurs for folk i Sør-Europa 
allerede for 30 000 år siden. Faktisk er 
det rimelig å anta at vi har villreinen å 
takke for at vi i det hele tatt tok turen 
nordover. Da istida tok slutt for 10 000 
år siden begynte nemlig dyrene å trekke 
nordover – og menneskene fulgte etter. 
Gradvis lærte vi oss mere effektive me-
toder for jakt, og norske fjell er full av 
spor etter fangstfolkets læringskurve. Vi 
er et kvarter fra toppen når Runar Hole 
stopper opp, og viser meg ett av punktene 
på denne kurven. 

– Dette er en fangstgrav tilpassa for 
å fange én rein. Som du ser er den lagt 
akkurat i reintrekket opp mot Formo-
kampen.

Den rektangulære gropa er et par me-
ter lang, og selv om noen steiner har rast 
ut kan du enda tydelig se hvordan den er 
murt opp. 

– Dette er gammel teknologi – de 
eldste fangstgravene i Norge er datert til 
omkring 1500 f.Kr, forteller Runar. 

Han legger til at de fleste fangst-
gravene bare tar ett dyr, siden det er 
komplisert å konstruere en type som tar 
flere i samme slengen. Det har like fullt 
vært drevet utstrakt fangst med hjelp av 
denne metoden.

– Mellom Dombås og Oppdal er det 
et område med over tusen fangstgraver. 
Det er nesten som et minefelt for rein. 

Impulser fra Romerriket 
Etter hvert fant fangstfolket i Skandinavia 
ut at det gikk an å kombinere passiv 
fangst – altså fangstgraver – med aktiv 
jakt. Resultatet var massefangstanlegg, 
som lurte mange rein inn i en fangstbås 
ved hjelp av skremmestaver eller terreng-
formasjoner. 

– De som drev disse anleggene må 
ha hatt enormt god innsikt i villrei-
nens adferd og reaksjonsmønster, for at 
fangsten skulle bli vellykket, skyter Per 
Jordhøy inn. 

Trolig ble enkle versjoner av masse-
fangstanlegg tatt i bruk allerede i den ro-
merske jernalderen, som strakk seg fra 
Kristi fødsel frem til år 400. Impulsene 
fra Romerike gjorde at Norge i denne 
perioden utviklet seg til å bli et lagdelt 
samfunn med sterke høvdingdømme. 

Det blåser, og Per snører hetta så stramt 
rundt hodet at bare barten stikker ut. 
Foto: Frid K. Hansen
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Spennande kulturspor i
Grovåskaret i Romsdalsfjella

Av Per Jordhøy, Runar Hole og Dag 
Ringstad. Foto og illustrasjonar: 
Per Jordhøy

Når det ligg fonner inntil store 
fangstanlegg kan det føra til store 
utmaningar i desse klimatider, men 
også verdifull tilleggskunnskap. 
Sommaren 2014 var den varmaste 
i manns minne, og når det i tillegg 
kom lite snø vinteren i førevegen 
vart det sterk nedsmelting av gamle 
fonner i Romsdalsfjella. Dette var 
også tilfelle ved fangstanlegget vi 
her skal skildra.
Mellom ville og bratte tindar
Fangstanlegget ligg i Nesset kommune, 
Møre og Romsdal fylke og i Snøhetta 
vest villreinområde. Her er kupert fjell-
terreng med markerte, og ofte smale 
trekkpassasjar for reinsdyra. Kalbottinden 
(1854 moh.) stig bratt opp i vest og Gro-
våkampen (1534 moh.) i aust.  I botnen 
mellom desse ligg Grovåskaret som eit 
trongt lite fjellpass, som skapt for reins-
fangst.

Største fangstgropanlegget i
Romsdalsfjella 
Alt i 1973 vart dette anlegget kartlagt 

(Mølmen 1978) og fangstlokaliteten vart 
vurdert å vera ein svært viktig «port» til 
og frå dei nordaustlege delane av Roms-
dalsfjella. Under bestandsekspansjonen 
på 1950- og 60-talet trekte store mengder 
rein gjennom her jamleg, særleg i bar-
marksesongen. I 1961 vart det observert 
at det trekte ikring 1200 rein gjennom 
skaret på ein dag. Det er område og botner 
med rike sommarbeite både sør- og nord 
for anlegget. Med sine åtte fangstgroper 
er dette største fangstanlegget av denne 
typen i Romsdalsfjella. I staden for 
konvergerande murar inn mot anlegget/
fangstgropene er det her berre bygd ein 
enkel sperremur mellom gropene. Dette 
ville nok vera tilstrekkeleg i eit så trongt 
og viktig trekk. 

Kva kan gamle og nye lausfunn fortelja?
For 60-70 år sidan vart det funne ei 
mengd trestavar i kanten av fonna ved 
fangstanlegget. Dei var om lag 1 meter 
lange og kan ha vore såkalla skræme-
pinnar. Desse er i dag borte og ei soge 
går ut på at dei vart brukt til å laga kaffibål 
under reinsjakta. Desse skræmepinnane 
vart nytta til å styra reinsdyra mot boge-
stillingar eller fangstanlegg. Elles fann 
den kjente reinsjegeren Edvard Kvisvik 
(1901-1982) frå Eikesdal eit spyd i Gro-

våskaret ein gong han var på reinsjakt. 
Dette sette han opp mot ein stein, men 
han fann det aldri att. 

Også dei siste åra er det funne fram-

Grovåbotnen mot nord med Grovåskaret og 
fangstanlegget i bakgrunnen (markert med 
pil). Til venstre stig Kalbottinden opp og til 
høgre Grovåkampen

Oversyn over Grovåskaret mot vest med 
Kalbottinden bak. Pilene markerer 6 av dei 
mura fangstgropene i fangstanlegget.
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tilhøve for jegerane, slik den var skapt 
av naturen sjølv. Kan skræmepinnane 
ha vore nytta til å styra reinsdyra mot 
feller eller skyteskjul på sjølve fonna? 
Frå Canada er det kjent at inuittane fan-
ga reinsdyr ved hjelp av fangstgroper 

gravi ut i snø (til dømes Mowat 1953). 
Kan det og ha vore tilfelle på fonna ved 
Grovåskaret? Enklare har det i alle fall 

smelta objekt her som kan knytast til jakt 
og fangst på rein. I 2014 var det særleg 
sterk nedsmelting av fonna (omlag stor-
leik framgår på kartet). Av interessante 
lausfunn ved fonna kan nemnast:

• Liten trespade (om lag 1800 år 
   gamal)
• Taustump av fletta vier
• Spon/flagre til skræmepinne
• Never
• Gevirdel av rein med merke etter
  kniv
• Diverse trerestar

Arkeologar frå Midt-Noreg er i gang 
med undersøkingar her og det blir svært 
spanande å sjå resultata.

Kan det ha vore nytta andre fangst-
metodar i Grovåskaret?
Det er klart at fonna ved fangstanlegget 
har vore mykje større enn den er i dag. 
Det viser mellom anna sperremurane, 
som med dagens nivå på fonna har vore 
heilt overflødige – ettersom nedsmel-
ting har blottlagt loddrette bergveggar 
som no utgjer eit effektivt trekkhinder 
på staden. Kva funksjon skræmepinna-
ne har hatt i dette anlegget er eit stort 
spørsmål. Ein skulle tru at den smale 
trekk-korridoren her ga nær optimale 

Fangstanlegget i Grovåskaret med detaljar 
(innfelt).

Øvste delen av sperremuren på austsida av Grovåskaret. Bak den går berget bratt ned mot 
nord og utgjer i dag eit naturleg stengsel på austflanken av anlegget. Muren må ha vore 
bygd i ei tid da fonna var mykje større og gjekk heilt opp til platået vi ser her. Kanskje den 
dekte mykje av inngangspartiet til anlegget frå nord. Fjelloppsyn i Nesset fjellstyre, Dag 
Ringstad (bildet) har samla mykje verdifulle data frå dette anlegget, og elles frå Eikesdals-
fjella.
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med ei styrking av overvakinga i fonn-
områda slik at framsmelta lausfunn blir 
forsvarleg innsamla og sikra. Tverrfag-
leg innsats mellom arkeologar og øko-
logar må også stimulerast. Det handlar 
om ein nasjonalt verdifull kulturskatt 
som kan styrka vår forståing av både 
kultur- og naturarven vår.

Litteratur 
Mowat, F. 1953. Villreinens folk. 
Cappelens forlag. Oslo. 272 s.
Mølmen, Ø. 1978. Villreinen i Snøhetta-
feltet. DVF-Viltforskningen Trondheim.

vore i høve til det svært krevjande byg-
geprosjektet vi ser resultatet av i dei 
mura fangstgropene. Eit spørsmål er det 
også om det kan ha vore gravi ut skyte-
skjul i fonnene med tilhøyrande bægjer/
skræmepinnerekker inn mot desse. Her 
kunne bogeskyttarane halda seg skjult 
heilt til dyra kom, og så koma raskt i 
skytestilling når dyra var på kloss hald. 
Kunne dette moglegvis vera eit forsøk på 
å koma på nærare skothald enn det som 
var mogleg frå urlendet ikring fonna? Vi 
veit at det vart jakta frå oppmura boge-
stillingar ved mange fonner i sør-norske 
fjell. Kunne reinsdyra etter kvart tillæra 
seg frykt for desse farene og så unnvika 
dei?

Jakt og fangst på fonnene hadde elles 
store føremoner i høve til slakting og 
ivaretaking av kjøt. 

Ved mange fonner i Jotunheimen er 
det og funne ei mengd skræmepinnar 
dei siste åra. Også dette aktualiserer 
spørsmålet om moglege alternative 
fangstmåter på fonnene. 

Utfordringar framover
Dette er berre eit lite innspel i diskusjonen 
om gamle jakt- og fangstteknikkar i 
fonnområder i høgfjellet. Etter kvart vil 
fleire framsmelta objekt fortelja oss sta-
dig meir om dei gamle fangstkulturane i 
fjellet. Dersom nedsmeltinga av fonnene 
held fram slik ein fryktar, er det viktig 

Alle fangstgropene utanom nr 6 er mura opp over bakkenivå av di det er berg i dagen 
mange stader her. Det er difor mura opp ei bru/trapp i foten av gropene slik at reinsdyra 
fann det naturleg å passera her. Mange av gropene er no svært samanrasa. Bildet er teke 
mot nord.

Fangstgrop nr 6 i skråninga mot aust er relativt «intakt» og den einaste som er mura under 
bakkenivå. Bildet er teke mot nord.
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I høgfjellet i kystnære strøk kan ein 
finna spor av bågåstø som langt at-
tende i tid vart brukt som skyteskjul 
under jakt på villreinen. I fjella på 
Møre finn ein ei mengd med slike 
bågåstøer eller soter som dei gjerne 
vert kalla lokalt. Her ligg dei som 
oftast samla i konsentrasjonar på 
strategiske stadar. Det er difor na-
turleg å sjå på desse som eigne an-
legg for organisert jakt på rein. Vi 
har hatt liten kunnskap om alderen 
på slike kulturminne. Men sumaren 
2014 fekk vi for fyrste gong datert 
eit slikt anlegg temmeleg nøyaktig. 
Det viste seg bokstavelig talt å være 
steingammalt!

Nye registreringar 
Dei siste seks åra har det vore drive ei 

Fetegga: bågåstøer og alpin 
fangst i eldre steinalder

Av Morten Ramstad og Runar Hole Helikoperfoto over lokaliteten med bågå-
støer der fjellpartiet er smalast. Den raude 
pila markerar buplassen som ligg omtrent 
midt i utstrekninga på jaktanlegget (sjå 
kart). Fotoet er teken mot søraust og Fet-
egga. Foto: Universitetsmuseet i Bergen©

meir eller mindre systematisk kartleg-
ging av kulturminne i fjellet på Møre. 
Lokalhistorikar Astor Furseth med fleire 
frivillige registrantar har stått for stør-
ste delen av desse nye registreringane. 
Men Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) har også vore i felt og doku-
mentert spor relatert til jakt- og fangst 
på villrein. Kartlegginga har gjeve betre 
kunnskap om mengde, lokalisering og 
geografisk fordeling av ulike kulturminne 
i høgfjellet på Møre. Mesteparten av 
spora dreiar seg om bågåstøer. Men det 
er og ein del stadar der folk kunne bu 
eller overnatte, slik som til dømes en-
kle oppmuringar under bergoverheng. 
Fangstgraver og fangstgroper er det nokre 
av. Elles kjem ein av og til over spor der 
det vart urda ned kjøt.

Kva er alderen?
Fangstgroper og fangstgraver høyrer 
særleg heime i den austlege fjellheimen, 

men det vert langt færre av dei desto 
lenger vest og nærare fjordane ein kjem. 
Derimot vert bågåstøer eller anlegg av 
slike vanlegare vestover, der dei så å 
seie er einerådande i kystnære strøk. 
Kva tydar dette på? 

Kanskje var det mest formålstenleg å 
jakte på dyra med våpen i vest, og bruke 
graver og andre fangstfeller i innlands-
områda. Men dei ulike kulturminna kan 
også ha svært ulik alder. Datering av 
fangstgroper og fangstgraver vitnar om 
at nokre av desse vart brukt allereie i 
bronsealderen for meir enn 3000 år sida, 
men gravene fleste er langt yngre. Høgde-
punktet for denne fangsten var frå vi-
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(arkeolog Runar Hole) saman med lo-
kalhistorikar Astor Furseth og fjellkaren 
Lars Valdal tilstandsvurdere dei 14 bå-
gåstøene, som Øystein Mølmen hadde 
dokumentert og kartlagt langs egga i 
1996. Relativt raskt vart det klart at 
talet på skytestillingar var langt større. 
Varmare klima, med påfølgjande ned-
smelting av fonner, hadde eksponert 
ei rekkje nye bågastøer. Dette var som 
forventa, men meir overraskande var 
likevel funn av åtte kvite skarpe kvart-
sittavslag inne i ei av bågåstøene, samt 
synlege avslag i nokre av dei andre an-
legga. Avslag representerer flisene, eller 
avfall, som kan knytast til produksjon 
av steingjenstandar. Tilsvarande spor 
etter produksjon av steingjenstandar var 
ikkje kjent tidlegare frå bågstøanlegg i 
Noreg. Ein hadde heller ikkje andre in-
dikasjonar på at dei alpine toppane i dei 

vestnorske fjellheiene var utnytta al-
lereie i steinalderen. Ein stod dermed 
overfor det som kan kallast eit svært 
unikt og spennande funn.

Fleire av anlegga syntes å vere utsatt 
for erosjon, og sjølv om Fetegga ligg 
langt til fjells låg funna eksponert for 
folk på tur til og frå Storfjellet og DNT-
hytta Danskehytta. På bakgrunn av dette 
sette Universitetsmuseet i Bergen i gang 
arkeologiske undersøkingar på Fetegga 
sumaren 2014. 

Funn  og resultat 
Ganske snart viste det seg at resultata 
var langt over det me hadde forventa. 
Ikkje berre påviste vi over 50 bågåstøer, 
men i svært mange av disse fantes det 
avslag og andre spor etter bruk av stein-
reiskap. 

Utanfor anlegga og i områdane len-
gre borte, blei det dokumentert i alt 13 
funnområder med slått steinmateriale. 
Funnmaterialet framstår som særs ho-
mogent. Det meste er framstilt i ein særs 
finkorna kvit kvartsitt, mens berre ein 
mindre del er produsert av andre stein-
råstoff som flint og bergkrystall. Fram-
stillingsteknologien kan skildrast som 
pragmatisk. Blant dei ferdige produkta 
dominerer skjære- og kuttereiskapar; 
vitnesbyrd etter slakt  og vidare arbeid 
med dyreskrottane. Det var og ein stor 
mengde med stiklar; skarpe steineggar 
som var særleg veleigna til arbeid i bein 
og gevir. 

I direkte tilknyting til sjølve jakta 
er det gjort funn av tverrpiler; små syl-
kvasse piloddar. Effektive og dødelege 
våpen når dei vart nytta som oddar på 
pileskaft. Ein stor del av pilene har ska-
der i odden etter bruk. Dei måtte derfor 
bytast ut, og nye piloddar settast inn.  

Det er altså ikkje lenger tvil om at bå-
gåstøer vart nytta allereie i steinalderen, 

kingtid til midten av mellomalderen (ca. 
800-1250 e. Kr). Vi har difor gjerne òg 
trudd at det meste av fangsten med pil 
og boge frå bågåstøanlegga føregjekk 
innafor det same tidsrommet.  

Men enkelte, slik som jakt- og fangst-
minnegranskaren Øystein Mølmen, har 
òg vore inne på tanken om at bågåstøene 
kunne vere mykje eldre og kanskje så 
gamle som heilt attende til siste istid. 
Det har med andre ord vore stor usikker-
heit og ingen faste haldepunkt når det 
gjaldt alderen til desse jaktminna. 

Gjennombrotet
Dette var forskningsstatus i juli 2014, i 
det Universitetsmuseet i Bergen sette i 
gang arkeologiske sikringsundersøkingar 
på Fetegga. 

Bakgrunnen var som følgjer: 16. okt-
ober 2013 skulle ein av forfattarane her 

Kart over dei 57 registrerte bågåstøene ved 
Fetegga. Som ein ser så har skyteretninga 
hovudsaklig vore mot nord til nordvest. 
Buplassen er der vi fann særs mange 
gjenstandar og kolbitar i grunnen. Her har 
mest sannsynleg jegerfolket hatt ein over-
nattingsstad. Kart: Ingrid Nerhoel, NVS.

Planlegging av feltarbeidet og montering 
av basestasjonen for nøyaktige GPS-
målingar. Arkeologane Rolf Bade (frå 
venstre), Morten Ramstad, Kathrine Stene 
og Trond Linge. I bakgrunnen ser ein
bågåstølokaliteten og fjellpartiet som 
går ut mot Storfjellet i nordvest. 
Foto: Universitetsmuseet i Bergen©
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grensa tidsperiode. I tillegg, under gra-
ving mellom to store steinblokker som 
me trur det kan vore spent ein skinnduk 
som tak i mellom, og som difor kan re-
presentere ein overnattingsstad, klarte 
me å finne små fragment av kol. Sidan 
Fetegga ligg høgt over tregrensa, med 
ein undergrunn av bert fjell og grus, var 
det vanskeleg med ei anna forklaring 
enn at dette stamma frå gamle bål. Kol-
bitane viste seg å være frå bjørk, og må 
difor stamme frå ved som er bore opp på 
Fetegga frå lågare nivå. To kolbitar blei 
sendt inn til radiologisk datering. Stor 
var gleda da det viste seg at dei begge 
kunne knytast til slutten til tidsrom-

met 4500-3800f.Kr, tilsvarande slutten 
av eldre steinalder. Dette var den same 
dateringsramma som vart indikert gjen-
nom gjenstandsmaterialet. Det var difor 
inga tvil. Fetegga stadfester at nokre av 
bågåstøanlegga kan ha vore anlagt alle-
reie for meir en 6000 år sidan.

og at dei til og med bygde desse konsen-
trert slik at dei utgjorde eit jaktanlegg. 
Det vitnar om organisering og at det var 
samla mange jegerar på denne lokali-
teten så langt attende i tid. Samstundes 
fortel det at her kunne det være gunstig 
å få felt ei mengd av dei sky flokkdyra.

Alder og datering
Funnmateriale og måten steinreiska-
pane var produsert på er typisk for 
slutten av eldre steinalder. Materialet 
framstår, som sagt, som særs einsarta. 
Dette vitnar om at alle funnområda, og 
dermed heile jaktanlegget med tilhøy-
rande bågastøer, er nytta innafor ein av-

Det flottaste og mest intakte bågåstøet i 
jaktanlegget ved Fetegga. Det er utruleg å 
tenkja på at denne skytestillinga er laga av 
reinsjegerar i steinalderen.
Foto: Universitetsmuseet i Bergen©
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høgt til fjells for å finne gode beiter, 
samt skydd for dei verste insektplagene 
nede i skogen på varme sumar- og haust-
dagar. Reinen vart og mindre utsatt for 
predasjon frå ulv og andre større rovdyr 
dersom dei heldt seg i områda opp mot 
fjelltoppane.

Fetegga har difor vore ein god stad 
å jakte for folk. Her er høgfjellet langt 
og smalt og forbinder det vide innlandet 
med fjelltangen ut mot Storfjellet på 
1900 moh, i nordvest. Sjølve jaktlokali-

teten ligg på toppen der eggen er lågast 
og smalast med bratte fjellsider. Akkurat 
i dette området har dyra konsentrert 
trekkjet sitt på grunn av dei topografiske 
forholda. Ved anlegget fanst det også 
ypparlege utsiktspunkt for å speide etter 
reinsdyr som trakk inn mot den sma-
laste eggen, men det var derimot uråd 
for dyra å få oversikt når dei nærma seg. 
Topografien er her òg så spesiell at jege-
rane hadde mange plassar å leggje seg i 
bakhald samstundes som dei hadde god 
oversikt på dyra som hadde trekt inn i 
mellom dei meir eller mindre konstru-
erte skyteskjula.

Fjelltange og jakta på reinsdyra
Storfjellet er eit endefjell mot Tafjorden. 
På flankane er det så bratt ned mot dei 
djupe sidedalføra at det er mest uråd å 
ta seg fram for reinsdyra nedover. Dyra 
trakk difor i dei fleste tilfelle utover 

Fetegga, natur og klima
Dette var ei tid då klimaet var nokre 
grader varmare enn dagens, og tre-
grensa stod 2-300 m høgare enn i dag. 
Følgjeleg var mange av dagens fjell-
vidder skogkledde, og beitegrunnlaget 
for reinsdyra langt mindre enn i dag. 
Det er i denne samanhengen anlegget på 
Fetegga skal forståast. I denne perioden 
var det kanskje langt færre reinsdyr enn 
i noko anna periode av forhistorisk tid. 
Reinsdyrflokkane som fantes måtte truleg 

Arkeologane undersøkjer grunnen der 
det truleg har vore ein enkel buplass eller 
overnattingsstad. Legg merke til alle gjen-
standane oppå den blå permen. Desse låg 
i overflata og det øvste jordlaget mellom 
steinane, på eit lite område. I grunnen litt 
lenger ned her, vart det funne kolbitar med 
ein alder på kring 6000 år.
Foto: Universitetsmuseet i Bergen©

Bildet viser avslag og gjenstandar av kvit fin kvartsitt i overflata midt i buplassen.  På Fetegga er 
det lite vegetasjon, slik at mange av gjenstandane ligg opent og eksponert, på akkurat same stad 
som dei vart lagt att for meir enn 6000 år sidan. Foto: Universitetsmuseet i Bergen©
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fjelltangen og attende same vegen. Så og 
seie alle bågåstøa i anlegget ved Fetegga 
har skyteretning mot nord til nordvest 
og det fortel at ein hovudsakleg har jakta 
på dyr som kom frå Storfjellet. Dette trass 
i at reinsdyra har passert jaktanlegget på 
trekk utover fjelltangen. Truleg var det 
viktig å ikkje støkkje dyra på veg utover 
fordi dei da mest sannsynleg ville snu 
og forsvinne i dei vide fjellområda som 
dei kom frå. Motsett fall var det nok 
særs effektivt å bemanne anlegget med 
mange jegerar og elles sperre den smale 
fjellryggen med menneskeleg aktivitet 
for å hindra dyra i å trekkje attende til 
innlandet.

Villrein som trekkjer ut på fjelltangar 
har erfaringsvis lett for å flykte raskt at-
tende til kjerneområda om dei vert uroa. 
Dette er ein naturleg reaksjon av di dyra 
er meir sårbare for rovdyr og jakt når 
dei er meir eller mindre fanga på små 

fjellareal. I tilfellet ved Fetegga så kunne 
nok folk halde dyra ute på Storfjellet 

i lang tid om dei fekk sperra retretten 
godt nok. Kanskje prøvde reinsflokkane 
å sleppa unna fleire gongar, men at dei 
kvar gong vart utsett for ei så massiv 
jakt i anlegget at dei snudde. Vi kan da 
sjå for oss at det vart felt ein god del 
dyr på kvart utbrytingsforsøk. Dersom 
dyra vart ståande i ro på Storfjellet 
var det lett for ein eller fleire personar 
å skremma dei mot jegerane som låg 
skjult og venta. Men vi må anta at før 
eller seinare så ville ein reinsflokk pressa 
seg forbi heile rekkja med bågåstøer. 
Trongen for dyra til å flykte attende til 
dei trygge innlandsfjella vart nok berre 
større desto meir dei vart pressa og herja 
med av jegerane.

Reinstrekk og type dyr
Vi kjenner i dag lite til førekomsten 
og utbreiinga til villreinen i Mørefjella 
gjennom heile fortida.  Det vi veit er at 
talet på dyr i ein bestand vil svinge over 
tid i samband med faktorar som klima, 
beite og press frå rovdyr. Truleg har det 
vore periodar med ein større bestand av 

Dokumentasjon og oppmåling av strukturer. 
Vi la vekt på å minimalisere inngrepa i den 
sårbare fjellheimen og ny teknologi vart 
teken i bruk for å  dokumentere
bågåstøa og funnområda digitalt. 
Foto: Universitetsmuseet i Bergen©

Her er det eit oversiktsbilde over tre av
bågåstøa, som er sett saman av fleire verti-
kale foto teken frå toppen av ei lang stong. 
Den gule farga markerer steinane i muren på 
bågåstøa som har ein halvmåneform. Dei blå 
firkantane marker ruter som vart grave ut og 
solda. Foto: Universitetsmuseet i Bergen©
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villrein med den fylgje at det vart dårleg 
med beite for dyra. Under slike forhold 
oppsøkjer dyra oftare andre og meir 
utilgjengelege plassar på leiting etter 
godt beite. Det kunne difor være periodar 
at det var oftare og meir jamt med dyr 
utover fjelltangar slik som Storfjellet. 
Naturleg nok ville dette etter kvart føre 
til eit aukande jakttrykk etter som jeger-
folka erfarte dette. Vidare kan vi sjå for 
oss at eit stadig større jakttrykk til slutt 
førte til at dyra valde andre område i ein 
periode. Kan det einsarta funnmaterialet 
på Fetegga tyde på dette? 

Det er nok helst bukkeflokkane som 
trekkjer ut til dei vestlege fjellområda 
etter næringsrikt beite om våren. Men 
i periodar med mykje rein kunne nok 
store simle- og blandingsflokkar trekkje 
langt utover fjelltangane mot kysten. 
Dei vaksne bukkane var ettertrakta som 
jaktobjekt den gongen fordi dei fekk 
eit tjukt feittlag utover sumaren. Dette 
kunne lett konserverast til vinteren når 
det var vanskeleg å skaffe energirik mat. 
Like viktig som mat var truleg geviret 
og skinn. Skinn kunne mellom anna 
brukast til klede og teltduk mens høy-
kvalitets gevir (steinalderens plastikk) 
hadde en rekke viktige bruksområder 
frå råstoff til store harpuner og slagred-
skap til små nåler og fiskekroker. 

Naturleg nok var det håplaust å drive 
reinsjakt om vinteren i Mørefjella og 
vi antek at jegerfolket da oppheldt seg 
nede ved havet. Ved kysten var det fleire 
ressursar som kunne utnyttast gjennom 
heile vinteren.

Undersøkinga på Fetegga har ført til 
ny og verdifull kunnskap om jakt på rein 
i steinalderen. Dette har og gjeve oss 
kunnskap om villreinens bruk av fjell-
områda i Mørefjella. Men samstundes 
opnar det seg og mange nye problem-
stillingar kring reinsdyras utbreiing og 
innvandring i eldre tid. Når det gjelder 
nyare spor så fann vi tre gevirstenger av 
rein mellom bågåstøa. Det geviret som 
var tydeleg eldst vart radiologisk datert 
til å vere 50-100 år gamalt. Med andre 
ord så kan villreinen fortsatt bruke fjell-
tangen ut mot Storfjellet i vår tid.

Tverrpiler i finkorna kvartsitt og flint funne 
på Fetegga. Pilodder med denne forma er 
er tidstypisk for slutten av eldre steinalder.
Foto: Ane Bysheim, Universitetet i 
Bergen@

Under undersøkinga av dette bågastøet i funnlokalitet 7 (øvst til venstre), vart det funne 
mange gjenstandar. Runar Hole og Kathrine Stene solder her grus og finare masser medan 
Rolf Bade noterar nye funn. Foto: Universitetsmuseet i Bergen©

Skytestillinga øvst til venstre på oversiktsbildet av funnlokalitet 7. Lokaliteten her har inntil 
nylig vore dekt av ei snøfonn og materialet står i fare for å vaskast vekk av rennande vatn og 
erosjon, mange gjenstandar ligg allereie nedover fjellsida. Foto: Universitetsmuseet i Bergen©
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Når en registrerer kulturspor heter det at 
en aldri finner noe før en har funnet det 
for første gang. Det er som om øynene 
bare er programmert på det som allerede 
er kjent. På Hardangervidda har det for 
eksempel blitt relativt lett å identifisere 
oppmurte dyregraver og drivfangstan-
legg for rein, fordi det allerede er godt 
kjent hvilke former disse kultursporene 
har, og en følgelig vet hva en kan for-
vente å finne. Former som ikke er kjent 
fra tidligere derimot, byr på problemer. 
Den ene av forfatterne til denne artikkelen 
opplevde dette da han i 1971 registrerte 
dyregraver sydøst for Hardangerjøkelen. 
På den tiden var det ukjent at en av 
fangstmetodene på Hardangervidda i 
middelalderen hadde vært å drive rein 
ut over stup. Så da han i Hogneskar fant 
ett sammenrast steingjerde ved to av 
dyregravene der, tolket han det som at 
det hadde blitt anlagt for å lede beitende 

dyr mot disse gravene, dette til tross for 
at gjerdet var helt atypisk sett i forhold 
til de lave steinrekkene som vanligvis 
går ut fra gravenes hjørner og som har 
denne funksjon (Blehr 172:125). Først 
etter å ha forstått den viktige rolle stein-
gjerdene i et nærliggende skar hadde 
hatt under styrtfangsten der, gikk det 
sent om lenge opp for ham at også det 
i Hogneskar måtte ha hatt den samme 
funksjonen. Nemlig den å effektivt 
hindre dyrene, under den panikkartede 
flukten unna driverne, fra å kunne velge 
alternative fluktveier til den som ledet 
dem mot stupet (Blehr 2014).

Hvorfor denne innledningen? Jo, un-
der en tur sommeren 2013 øst for Har-
dangerjøkelen så den av oss som ikke 
tidligere hadde registrert fangstanlegg, 
hva hun mente måtte være restene etter 
et steingjerde i et blokkmarkområde på 
nordsiden av Brattfonnvatnet (kart). Etter 
i forbifarten ha kastet et flyktig blikk på 
det, ble dette avfeiet av han som hadde 
erfaring i å registrere anlegg. På til-

baketuren stoppet vi allikevel opp ved 
det. Det som han hadde forkastet fordi 
det ikke så ut som noen av de fangst-
anlegg han tidligere hadde sett, men 
som hadde tiltrukket hennes uhildrede 
øyner var en lang og smal ansamling av 
stein som løp sydover ned mot vannet, 
ca 1,5 meter bred og 38-39 meter lang. 
Det at svaberget på begge sider av den 
var steinfritt tiltross for at det ellers lå 
steiner utspredt overalt, gjorde at den 
var iøynefallende. Om vi da hadde tvilt 
på at vi stod ved et anlegg ville steiner 
som hadde blitt satt på kant, ha over-
bevist oss. Disse var i oppreist tilstand 
opp til ca 40 cm høye, og fortsatt helt 
uten kartlav (Rhizocarpon geographi-
cum) på de sidene som før hadde ligget 
ned mot svaberget. Noe som fortalte at 
det ikke kan ha vært mer enn 10-20 år 
siden anlegget ble oppført. Hadde det 

Fangstanlegg fra nyere tid 
ved Hardangerjøkelen

Tekst og foto: Otto Blehr og Barbro 
Blehr

Anlegget sett fra nord. Bukkene har trukket 
nedover parallelt med det på vestsiden hvor 
steiner har blitt reist opp så de står på kant.
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vært lengre siden ville lavet ha begynt å 
kolonisere de nakne sidene av steinene 
(Geir Hestmark 2015, personlig med-
delelse). Da anlegget ligger i blokkmark 
har det ikke vært noe problem å finne 
all den stein som trengtes. Uten tvil 
var steinene satt på kant for at anlegget 
skulle se vanskelig fremkommelig ut fra 
den siden dyrene kom. Av samme grunn 
hadde steiner som tidligere lå spredt ut 
over berget på begge sider av det som 
ble anlegget blitt kastet sammen, slik 
at de mer eller mindre kom til å dekke 
fjellgrunnen bak de oppreiste steinene. 
Det kan hverken ha tatt lang tid å kaste 
dem sammen, eller å ha satt de største 
av dem på kant.

Ut fra beliggenheten peker alt på at 
anlegget var laget for å fange opp buk-
ker når de under høsttrekket kom forbi 
Brattfonnvatnet på vei sørover mot 
simleflokkene inne på Hardangervidda. 
Særlig de oppreiste steinene tyder på at 
jegerne har hatt innsikt i villreinadferd. 
Samtidig som disse ikke er så domine-
rende at de ville ha skremt bukkene, har 
de tydelig kommunisert at det ville være 
mer omkostningsfullt å forsere anlegget 
enn å bøye av sydover i det steinfrie om-
rådet parallelt med det. Fra fordelaktige 
skytterstillinger lengre vest har jegerne 
så kunnet åpne ild når bukkene uforstyrret 
kom ned langs med anlegget, og med 
bredsidene imot dem. Da det vanligvis 
bare ville ha kommet en enslig, eller 
noen få bukker i følge, må jakten ha gitt 
best utbytte om det var to-tre som jaktet 
sammen. Hvor lenge anlegget har vært 
i bruk, er det umulig å si noe om. For 
alt vi vet kan det ha vært under bare en 
jakt. Men mot dette taler det at det ligger 
meget strategisk til i bukkenes årlige 
høsttrekk.    

I motsetning til de fangstanleggene 
som er kjent fra Hardangervidda er ikke 
det ved Brattfonnvatnet et drivfangst-
anlegg. Kjennetegnende for drivfangst-
anlegg på Vidda er at dyrene ble skremt, 
enten ut i vann hvor de ble utmanøvrert 
av jegere i båter, eller ut over stup hvor 
de ble drept i fallet. I og med at gevær 
erstattet pil og bue som jaktvåpen kun-
ne en, takket være at en geværkule var 
treffsikker på så mye lengre hold enn 
en pil, lettere komme dyr på skuddhold 
uten å skremme dem. Som en følge av 
dette kom individuell geværjakt til å er-
statte drivjakt. Men tiltross for det nye 
våpenets lange rekkevidde kan det være 
vanskelig på grunn av terreng- og vind-
forhold å komme dyrene på skuddhold 

uten å skremme dem på flukt. Mange 
skytterstillinger, også av nyere dato, 
vitner om at jegere har løst dette pro-
blemet ved å selv legge seg til et sted 
hvor de forventer at reinen skal trekke 
forbi. Anlegget ved Brattfonnvatnet kan 
sees som en variant av denne jaktmeto-
den. Det som gjør at det skiller seg ut er 
bare at jegerne ved hjelp av anlegget har 
fått dyrene til å endre den retningen de 
har trukket i uten å skremme dem. De 
som har bygget anlegget, må ha kjent til 
hvordan reinen forholder seg til hinder 
i terrenget når den er på trekk uten å 

være skremt. Hadde de ikke visst dette, 
så hadde de heller ikke skjønt hvilken 
mulighet som svaberget med alle sine 
steiner representerte. Nemlig den – med 
en relativt liten innsats – å legge forhold-
ene til rette for at de bedre skulle lykkes 
med jakten. 

Blehr, O. 1972. Hva dyregravene på Hardanger-
vidda forteller om villreinfangst. Viking XXXVI.

Blehr, O. 2014. Styrtfangstanlegget i Gravskar på 
Hardangervidda.Villreinen 2014. Villreinrådet i 
Norge. Oslo.

Øverste del av anlegget sett fra syd. Trolig har bukkene på sin vei mot oset av Brattfonn-
vatnet blitt fanget opp av det omtrent ved den store ansamlingen av stein midt i bildet Som 
det fremgår er også relativt små steiner satt på kant.

Oppreist stein. Siden den tidligere undersiden er helt uten kartlav kan dette ikke ha vært 
gjort for mer enn 10–20 år siden

Markeringen 
viser plasseringen 
av steingjerdet 
på nordsiden av 
Brattfonnvatnet. 
Illustrasjon: Otto 
Blehr
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råder og delområder (se tabell 1). For-
ollhogna har den høyeste kalveandelen 
på 63,8 kalv pr 100 simle/ungdyr, mens 
Snøhetta Øst hadde den laveste med 
42,1 kalv pr 100 simle/ungdyr. Samtlige 
områder hadde en kalveandel innenfor 
det vi vurderer som normale verdier.  På 
Hardangervidda ble det gjennomført to 
kalvetellinger, den ene i regi av villrein-
utvalget (tabell 1). Forskjellen mellom 
tellingene er i hovedsak ulik bukke-
andel. Bukkeflokkene inneholder oftest 
en del simler eller ungdyr som ikke har 
kalv, og derfor har tellingen med mest 

bukk også lavest kalveandel. Ser vi her 
bort fra de flokkene som i all hovedsak 
er bukkeflokker, er resultatene mellom 
tellingene veldig like.

Overvåking av villrein 2014

Av Roy Andersen, Per Jordhøy og Olav 
Strand, Norsk institutt for natur-
forskning (NINA)

Tradisjonen tro ble det i tråd med 
Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 
gjennomført kalve- og strukturtellin-
ger i de faste overvåkingsområdene 
(Setesdal Ryfylkeheiene, Hardanger-
vidda, Rondane, Snøhetta, Knutshø, 
Forollhogna og Reindalen på Sval-
bard) i 2014. 
Kalvetellingene
I samtlige overvåkingsområder ble 
kalvetellingene gjennomført som van-
lig. I nordområdene ble det benyttet 
småfly, mens det i de to sørlige områ-
dene ble benyttet helikopter som van-
lig. På oppdrag fra villreinutvalget i 
Ottadalen gjennomførte vi også i 2014 
kalvetelling i dette området da vi var i  
tilgrensende villreinområder på telling. 
Det ble funnet bra med dyr i alle om-

KALVETELLING
Område Dato Af Tot SU K B K/100S-U
Forollhogna 02.07.2014 14 1937 926 591 420 63,80
Knutshø 25.06.2014 2 778 524 234 20 44,70
Snøhetta øst 02.07.2014 3 2473 1679 707 87 42,10
Snøhetta vest 02.07.2014 3 566 378 187 1 49,50
Ottadalen nord 02.07.2014 5 1273 681 363 229 53,30
Rondane nord 25.06.2014 3 1238 844 364 30 43,10
Rondane sør 25.06.2014 7 1564 1027 480 57 46,70
Hardangervidda 10.07.2014 14 9209 5631 2861 717 50,80
Hardangervidda 2 23.07.2014 18 10696 5727 2623 2366 45,8
Setesdal Ryfylkeheiene 11.07.2014 32 1794 1105 539 150 48,80

SUM 101 31528 18522 8949 4077

Tabell 1. Resultatene fra kalvetellingene i 2014. (Af = antall flokker, Tot = total antall dyr funnet, SU = simler og ungdyr, 
K = kalv, B = bukk, K/100S-U = kalv pr 100 simle/ungdyr)

Bildet over: Fra strukturtellinga høsten 
2014 i Snøhetta Øst, her Vålåsjøhøe, med 
Svånåtinden (2209 m.o.h.) i bakgrunnen.
Foto: Roy Andersen

Bildet under: Fra kalvetellinga i juli 2014, 
her utsnitt av simle-/kalvhop i Forollhogna. 
Foto: Arne Nyaas
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Strukturtellinger
Tellingene ble gjennomført av personell 
fra NINA og/eller personell fra vill-
reinområdet (fjelloppsyn og villrein-
utvalget).  Tellingene gikk i de fleste 
områdene etter planen (tabell 2). På 
Hardangervidda ble det imidlertid ikke 
funnet tilstrekkelig med dyr for en full-

god telling. Det er generelt sett en ut-
fordring å finne så mange dyr som øn-
skelig under strukturtellingen om høsten 
i alle områdene.  Stammestrukturen har 
mindre variasjoner fra år til år, og det 
er i hovedsak jakta/kvotetildelinga som 
har størst innvirkning på denne.

STRUKTURTELLING
Område PROSENT Af N K S B1 B2 B3+
Forollhogna 13 936 19,6 47,6 5,4 5,0 22,3
Knutshø 1 452 18,1 45,4 6,0 11,7 18,8
Snøhetta øst 7 834 20,6 47,5 7,6 7,0 17,4
Snøhetta vest 4 218 25,2 37,6 12,8 11,0 13,3
Rondane Sør 2 955 23,5 58,4* 7,2 10,9
Rondane Nord 5 548 20,6 50,4 7,1 7,8 14,1
Setesdalen Ryfylkeheiene 7 959 20,6 43,2 7,5 8,4 20,2
Hardangervidda 1 302 16,9 42,4 11,3 11,3 18,2
Svalbard 342 991 23,6 46,7 8,8 4,0 16,9
* Simlekategorien inkluderer også ungbukk (B1)

Tabell 2: Resultatene fra strukturtellingene høsten 2014. (Af = antall flokker, N = antall dyr funnet, K = kalv, S = simler, B1 = bukk 1,5 år 
gammel, B2 = bukk 2,5 år gammel, B3+ = bukk 3,5 år gammel og eldre)

Utstnitt av foto tatt  under strukturtelling i 
Snøhetta Øst i fjor høst. På toppen til
venstre ser vi to bygninger. Dette er
viewpoint SNØHETTA, utsiktspaviljongen 
til Norsk Villreinsenter Nord. 
Foto: Roy Andersen
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Ingolf Røtvei nyter utsikten og kontakten 
med ungdyr i Semmeldalen  i august 2014. 
Foto: Roy Andersen

Svalbard
Tellingen i Reindalen ble gjennomført 
første uka i august. Ingolf Røtvei fra 
Oppdal bygdealmenning var ledsager 
under tellingen. Vi samkjørte gjennom-
føringen av tellingen med andre pågå-
ende prosjekter i området slik at vi var 
totalt fire personer på runden. Audun 
Stien (NINA) gjorde sine registreringer 
på rein, kadaver og gås og Ingvild Øy-
jordet (student Norges miljø- og biovi-
tenskapelige universitet, NMBU) fulgte 
opp temperaturloggere som er utplassert 
i Reindalen, Semmeldalen og Colesdalen. 

Det ble registrert over 1000 dyr på 
turen (se tabell 3), mer enn på mange 
år med mye kalv og få døde dyr fra sist 
vinter. Det var tydelig at dyra i området 

har hatt en god vinter forut. 
Det ble observert mye kvitkinngås 

og en del kortnebbgås på turen. Øvrige 
fugleobservasjoner inkluderer rype, 
snøspurv, fjæreplytt, tyvjo, polarmåke, 
heilo, svaner, terner, smålom, hekkende 
praktærfugl, sandlo, ringgås og myrsnipe. 
Fjellrev ble observert nesten daglig 

langs ruta, med flere observasjoner av 
valper.   

Se flere bilder fra villreintellingene i 
fjor, bla om (side 46)

 
SVALBARD

Af N K S1 S2+ B1 B2 B3+ U Kadaver
Svalbard (antall) 342 1024 234 87 376 87 40 167 33 13
Svalbard (prosent) 342 991 23,6 8,8 37,9 8,8 4,0 16,9 13
Reindalen 150 420 25,5 8,6 37,9 9,0 4,0 15,0 6
Semmeldalen 76 217 25,3 9,7 40,6 7,4 1,8 15,2 1
Skiferdalen 9 26 23,1 3,8 42,3 11,5 7,7 11,5 2
Colesdalen 68 209 23,9 11,0 39,2 9,6 3,3 12,9 2
Fardalen 39 119 13,4 5,0 30,3 8,4 8,4 34,5 2

Tabell 3: Strukturtelling av villrein i Reindalen og omkringliggende daler august 2014 (Af = antall flokker, N = antall dyr, K = kalv, 
S1 = ungsimle 1år gammel, S2+ = simler 2 år og eldre, B1 = ungbukk 1 år gammel, B2 = bukk 2 år gammel, B3+ = bukk 3 år og eldre,
U = dyr observert men ikke strukturtelt, kadaver = rester etter død rein fra vinteren forut).

Rein i Medalen.
Foto: Roy Andersen
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1. Fjelloppsyn og tellemannskap har travle dager i fjellet etter reinsjakta, søk etter skadde dyr kan være tidkrevende – oppsporing av    
flokker for telling likeså. Her tre slike fjellkarer under ei pause ved Grisunghø i Snøhetta øst 13. oktober 2014. Fra venstre Runar Hole 
(tellemannskap), Jon Nørstebø og Tommy Sønsterud (Fjelloppsyn, Lesja fjellstyre). Foto: Per Jordhøy. 2. Strukturtelling i Grøndalen, 
Snøhetta Øst. Foto: Runar Hole. 3. Fostringsflokk som "ringer" under kalvetelling i Ottadalen nord. Foto: Arne Nyaas. 4. "Pauseinnslag" 
under mellomlanding på Oppdal i forbindelse med kalvetelling i Snøhetta- og Ottadalsområdet. Foto: Arne Nyaas 5. Reinsfamilie i      
Rondane Nord 14.10.2014 i Hornsjøhø. Vinterkappa har lagt seg allerede. Foto: Per Jordhøy

Villreintellingene 2014

1

2 3

4 5
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WWW.NJFF.NO

Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer  
over 114.000 jegere og fiskere. Vi er landets eneste  
interesseorganisasjon som ivaretar dine jakt- og  
fiskeinteresser. Dette får du i NJFF:  

DET LØNNER SEG 
å være medlem i NJFF

Jakt & Fiske:  Landets desidert største 
magasin for jakt- og fiskeinteresserte.  
Du mottar elleve numre i året. Medlemskapet,  
inklusive abonnement på Jakt & Fiske, koster  
MINDRE enn det du må betale for Jakt & Fiske  
alene i løssalg.  

Sportsmans Pride:
Helt uslåelig 
kombinasjon av 
pris og kvalitet. 

Svorka: Strømleverandøren 
garanterer at din kraftpris  
på årlig basis vil være en  
av de tre rimeligste i landet.

Gjensidige Rabatt 
fra første forsikring –  
og gode rabatter for  
både hund og våpen.

Norsk Kennel Klub: Nyt godt 
av NKK fordelene på jaktprøver, 
utstillinger og ved registrering av 
hunder og valpekull. 

Thon Hotels:
Rabatt på over- 
natting på  
Thon Hotels.  

Gratis advokatbistand:  
En halv time gratis  
juridisk rådgivning. 

I tillegg holder vi kurs, har jakt- og fiskemuligheter, 
administrerer skytebaner, arrangerer turer og andre 
aktiviteter som medlemmer kan delta på. Vi utgjør også 
et sosialt nettverk av jegere og fiskere over hele landet.
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G-MAX
Sportsgiganten tilbyr 
våre medlemmer kampanjetilbud og 
prosentrabatter på jakt- og fiskeutstyr.

Starkey Norway:
Helt uslåelig 
kombinasjon av 
pris og kvalitet. 

JAKT- OG FISKEGLEDE
TIL ALLE – FOR ALLTID
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Kartfestet og oppdatert kunnskap 
om hvordan reinen bruker område-
ne sine er viktig i mange sammen-
henger. For forvaltningsmessige 
og/eller politiske avgjørelser har 
man behov for kunnskap om hva 
som faktisk finnes i et visst område. 
Som fagkonsulent ved Norsk Villrein-
senter (NVS) er en av mine sentrale 
oppgaver rådgivning. I så måte er det 
helt avgjørende at jeg sitter på den ny-
este og mest oppdaterte kunnskapen. 
Allikevel blir jeg stadig vekk «svar 
skyldig» når jeg f. eks får en henvendelse 
om hvorvidt skiløpet som er planlagt 
går gjennom et viktig vinterbeiteområde 
eller ei. Kartfestet informasjon om ulike 
funksjonsområder finnes slett ikke i alle 
områder. Dette ønsker NVS nå å gjøre 
noe med.

I samband med oppstart av regio-

nale planprosesser for våre ti nasjonale 
villreinområder gjorde NVS en stor og 
viktig kartleggingsjobb i samarbeid 
med lokale, regionale og nasjonale res-
surspersoner. Det medførte av vi nå har 
oppdaterte kart for alle disse områdene 
som viser leveområdeavgrensning, års-
tidsbruk og trekkatferd (jf. figur 1). Den 
gangen var kartene viktige for de poli-
tiske planprosessene og avveiingene 
mellom villreininteresser og andre sam-
funnsinteresser. I dag brukes de fortsatt 
aktivt som en viktig kilde for kunnskap 
om reinens bruk i plansammenheng.

Tretten områder uten oppdaterte kart
De andre 13 norske villreinområdene 
har ikke slike oppdaterte leveområde-
kart, og kartgrunnlaget kan i beste fall 
beskrives som mangelfullt. De fleste 
av disse områdene ble oppdatert midt 
på 1990-tallet og det var de ulike kom-
munene som selv hadde ansvaret for 
oppdateringen. Dataene bærer preg av 
at noen kommuner har gjort en gan-
ske god jobb, mens andre i liten grad 

har bidratt til oppdateringen. Dette kan 
eksemplifiseres ved området Brattefjell-
Vindeggen, som vist i figur 2.

Figur 2 viser et klassisk eksempel på 
status for mange norske villreinområ-
der. Det er ikke angitt om beiteområdet 
gjelder sommer-, vinter- eller andre års-
tidsbeiter, og dessuten er det ingen god 
sammenheng over kommunegrensene. 
Leveområdeavgrensning, som kanskje 
kan regnes som det viktigste enkeltstå-
ende kartelementet, er usammenheng-
ende og angitt som tre adskilte polygo-
ner. Store deler av beiteområdene ligger 
utenfor leveområdet, og har man kunn-
skap om villreinens arealbruk i Bratte-
fjell-Vindeggen, vet man at dagens le-
veområdeavgrensning er lite dekkende 
for å vise hvordan reinen bruker området 
gjennom hele året og i et langsiktig per-
spektiv.

Kartlegging av villreinens bruk – 
viktig også for de små områdene
Av Anders Mossing, 
Norsk Villreinsenter Sør

Figur 1 (over): Biologisk leveområdekart 
utarbeidet i samband med regional plan-
prosess for Nordfjella.
Kart: Norsk Villreinsetner 
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Miljødirektoratets håndbok for vilt-
områdekartlegging (DN-Håndbok 11) 
angir hva slags data som bør kartlegges 
for ulike arter, og hvordan disse bør 
fremstilles. Håndboka åpner for så vidt 
for tolkning og lokal tilpasning, men 
som et minimum bør følgende funk-
sjonsområder med årstidsangivelse 
fremskaffes:

• beiteområder (sommerbeite, 
vinterbeite og evt. andre årstids-
beiter)

• yngleområder (hovedsakelig 
kalvingsområder, men kan også 
omfatte brunstområder)

• trekkpiler (evt. trekkområder 
som angir reinens forflytning 
innen området)

• ytre avgrensning av leveom-
rådet (hvor finner vi reinen i et 
årstidsperspektiv – langsiktig 
tilnærming)

Sistnevnte er langt på vei en oppsum-
mering av de andre ovennevnte funksjo-
nene

Når NVS nå starter opp slikt arbeid, 
så er det villreinområdene Brattefjell-
Vindeggen og Norefjell-Reinsjøfjell 
som står først i køen. Oppstart er i be-
gynnelsen av 2015, med avslutning og 
rapportering på vårparten 2016. Pro-
sjektene vil søke bred deltakelse hos 
både lokale, regionale og nasjonale 

ressurspersoner. Håpet er at vi i årene 
som kommer kan løfte det kartfestede 
kunnskapsnivået for mange av de små 
villreinområdene til nye høyder.

Figur 2:  Status kartfestet kunnskap i 
Brattefjell-Vindeggen. 
Kart: Norsk Villreinsenter

Kartfestet informasjon er avgjørende i 
forvaltningen av villreinen. Nå skal kart-
grunnlaget oppdateres også i de mindre 
områdene. Foto: Arne Nyaas
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Villreinen er et flokkdyr, med gruppe-
forsvar mot fiender. Undertegnede har 
vært med på flytellinger i mange år. De 
mest spektakulære bildene har jeg tatt i 
Rendalen. I vinter skjedde det igjen. En 
større hop gikk spredt, og vi var nødt til 
å fly rundt for å få dyrene til å trekke 
sammen. Så ga jeg piloten beskjed om 
å gå opp, slik at bildene kunne tas. De 
første ble tatt mens dyrene stod i flokk, 
uorganisert. Men så startet "spinninga" 
- og bare sekunder senere hadde flokken 
på 812 dyr dannet en flott spiral, med 
rotasjonsretning mot klokka.

I boka "Villrein" (1994) skriver vill-
reinforsker Terje Skogland følgende i 
avsnittet om "Reinens atferd":

"Verneeffekten blir størst i sentrum 
av flokken, og det blir følgelig konkur-
ranse om "ståplass" innerst. Der finner 
man de dyr som har høyest status, mens 
dyr med lavest status løper på utsiden 
og prøver å komme seg inn. Dette kan 
gi inntrykk av at flokken spinner om sin 
egen akse". Og spinninga, den skjer all-
tid "mot klokka".

Den samme atferden har jeg sett flere 
ganger i Ottadalsområdet, og i fjor var 
det en flokk som viste samme tendens 
under kalvetelling i  Forollhogna. 

Flokkdannelse som vern
Tekst og foto: Arne Nyaas

Bildet øverst: I løpet av kort tid hadde flokken på 812 dyr dannet en nesten perfekt spiral 
med rotasjonsretning mot klokka. Bildet i midten: Sølenmassivet og Sølensjøen sett 
nordfra. Predasjonstrykket av jerv - og tidvis ulv -  er stort i dette området. Bildet nederst: 
Fostringsflokk fotografert i Ottadalsområdet i begynnelsen av juli i fjor.
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