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Kan vi stole på de 
regionale planene?
Tor Punsvik, Viltforvalter 
hos Fylkesmannen i Vest-Agder

De regionale planene for villrein-
fjella er ikke juridisk bindende og 
det er grunn til å frykte at hensynet 
til villrein kan havne i bakleksa 
hvis lojaliteten til planene svikter. 
I Setesdalsområdene har NVE, og 
regionale og lokale myndigheter 
åpnet for vindkraftanlegg i nasjo-
nalt villreinområde, og andre ut-
byggingsinteresser gnager også på 
grensene.

En spennende prosess 
Da arbeidsgruppa bak «Villrein og sam-
funn» overleverte sin enstemmige inn-
stilling til miljøvernministeren i februar 
2005, var et av forslagene å innføre en 
ny form for rikspolitiske retningslinjer 
for ni utvalgte nasjonale villreinområder. 
Etter at saken hadde vært behandlet i to 
stortingsmeldinger, gikk det i april 2007 
en bestilling fra Miljøverndepartementet 
til berørte fylkeskommuner om å utar-
beide regionale planer (den gang kalt 
fylkesdelplaner) etter Plan- og bygnings-
loven for 10 nasjonale villreinområder. 
Økonomiske ressurser fulgte bestillin-
gene, og sjøl var jeg så heldig som en 
av fylkesmennenes representanter å få 
følge tett på den regionale planproses-
sen for Setesdalsområdet – den såkalte 

Heiplanen. 
Vi som representerte fylkesmennene 

og villreininteressene, måtte forhandle 
med kommunene og fylkeskommunene 
om hvor grensene skulle gå for nasjonale 
villreinområder og hensynssoner for 
villrein og bygdeutvikling. Tidligere 
godkjent villreinareal ble «ofret» for å 
få aksept for grenser vi forventet skulle 
bli respektert når de regionale planene 
var godkjent og skulle følges opp i ju-
ridisk bindende kommuneplaner. Det 
betyr at fylkesmennene ikke lenger på-
klager byggesaker i områder utfra vill-
reininteresse der dette hadde vært natur-
lig å gjøre tidligere.

Arbeidet med de regionale planene 
løftet interessen for villrein og bidro til 
økt samarbeid og kontakt mellom aktø-
rer i arealplanleggingen.

Gnaging på vedtatte villreingrenser
Blekket på den vedtatte Heiplanen var 
knapt tørt før Bygland kommune og 
Aust-Agder fylkeskommune åpnet for 
utredning av et stort vindkraftanlegg 
inne i vedtatt nasjonalt villreinområde 
inne i Setesdal Austhei. Området er 
viktig sommerbeite og kalvingsland for 
reinen og i dag lite tilgjengelig. Konse-
sjonssøknaden er per februar på høring 
og skjebnen uviss. I fjor ga NVE kon-
sesjon til vindkraftanlegget Skveneheii 
inne i nasjonalt villreinområde i Setes-
dal Ryfylke, til tross for at både Åseral 

kommune, fylkesmannen og fylkes-
kommunen reiste innsigelse utfra vill-
reinhensyn og en rekke andre påklaget 
tillatelsen.

I Sirdal har Statkraft foreslått om-
fattende nye kraftlinjetraseer mellom 
Tonstad og Lyse inn i både hensynssone 
villrein og nasjonalt villreinområde med 
syltynn faglig utredning av konsekvensene 
for villreininteressene. Både fylkeskom-
mune og kommune aksepterer dette.

Flere kommuner i Heiplanområdet 
har i sine nye kommuneplaner åpnet for 
utbygging av store hyttesentra tett opp 
til grensene for nasjonalt villreinområde 
uten at de sti- og løypeplanene som Hei-
planen forutsetter foreligger. 

Dersom gnagingen på villreingrenser 
og innhold i vedtatte regionale planer 
fortsetter, frykter jeg lojaliteten hos 
andre aktører også svikter. Da vil både 
villreinen og miljøverninteressene bli 
stående igjen med SvartePer. Vi som 
skal ivareta villreininteressene i regionale 
planområder må ikke sove i timen!

• Vest-Agder som energifylke
• Villreininteressene «ga mye» i 

Heiplan-prosessen
• FM forventet forutsigbarhet i 

planarbeidet
• MEN så kom NVE & energiloven
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og møtet handlet om Hovatn Aust 
vindkraftverk, som er planlagt bygd av 
Hovatn Aust Vindkraft AS. Dette vind-
kraftverket skal bestå av 37 vindturbi-
ner.

NVE opplyser følgende på sin nett-
side: " Hovatn Aust Vindkraft AS plan-
legger å bygge og drive et vindkraftverk 
i fjellområdet øst for Hovatn i Bygland 
kommune, Aust-Agder fylke. Tiltaket 
omsøkes med en samlet installert effekt 
på inntil 130 MW. Vindkraftverket plan-
legges over to delområder, som vil være 
lokalisert på fjellformasjonene Gnul-
drehei-Stavtjørnheii og Reiskæven-
Rosstejørnfjelli. Det totale planområdet 
vil utgjøre ca. 9,1 km². Det planlegges å 
bygge inntil 37 vindturbiner med en in-
stallert effekt på ca. 3,3 MW per turbin. 
Mellom søndre og nordre del av pla-
nområdet søkes det om 4,2 km 33 kV 
kraftledning. Kraftproduksjonen er vi-
dere tenkt overført til eksisterende 132 
kV regionalnett sør for Hovassdammen 
via en 2,7 km lang 132 kV kraftledning. 
Hovatn Aust Vindkraft AS søker også 
om ekspropriasjonstillatelse i medhold 
av oreigningslova for nødvendig grunn 
og rettigheter for bygging og drift av de 
spesifiserte anleggene."

Innsigelse fra Fylkesmannen
Fylkesmannen i Aust-Agder er sterkt 
kritisk til konsesjonssøknaden for vind-
kraftverket ved Hovatn. Begrunnelsen 
for innsigelsen er i hovedtrekk denne:

"Norge har et internasjonalt ansvar 
for å ta vare på Europas sørligste vill-
reinstamme og dens leveområder. Pla-
nene for Hovatn Aust vindkraftverk vil, 
hvis vindkraftverket bygges, ha en klar 
negativ effekt på villreinens bruk av 
arealene ved Hovatn, og spesielt bruken 
av kalvingsområdene nordøst for den 
planlagte utbyggingen. Dette er arealer 
som er svært viktige for reinen på Aust-
heia, og utbyggingsplanene represente-
rer derfor en trussel mot reinens areal-
bruk sør på heia".

Nytt vindkraftanlegg i
nasjonalt villreinområde?
Tekst: Arne Nyaas

I juni i fjor ga Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE) konse-
sjon for bygging av vindkraftverk 
i Skveneheii i Åseral kommune i 
Vest-Agder (39 vindturbiner). 27. 
mai i år var det (etter planen) slutt-
befaring i forbindelse med søkna-
den om å bygge  37 vindturbiner 
ved Hovatn i Bygland kommune i 
Aust-Agder. Både Skveneheii og 
Hovatn ligger innenfor grensen for 
nasjonalt villreinområde.
"Heiplanen" (Regional plan for Setes-
dal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal 
Austhei) ble godkjent av Miljøvernde-
partementet 14. juni 2014. Planområdet 
berører sytten kommuner i fem fylker og 
omfatter et areal på totalt 11.400 km².  I 
konsesjonsbehandlingen av Skveneheii 
vindkraftverk i fjor sommer ble inten-
sjonene i "Heiplanen" skjøvet til side; 
villreinen tapte for storsamfunnets be-
hov for fornybar energiproduksjon. 
NVE påpeker blant annet følgende: 

"De viktigste negative virkningene 
av Skveneheii vindkraftverk knyttes et-
ter NVEs vurdering til landskap/visuel-
le virkninger, kulturminner og friluftsliv 
tilknyttet rypejakt. Den viktigste forde-
len ved tiltaket vil være etablering av 
ny fornybar energiproduksjon som kan 
bidra til at Norge oppfyller sine forplik-
telser til ny fornybar kraftproduksjon. 
I tillegg vil tiltaket medføre positive 
økonomiske virkninger for Åseral kom-
mune og lokalsamfunnet.

NVE konstaterer at Åseral kommune 
har fremmet innsigelse mot tiltaket i sin 
helhet og at Vest-Agder fylkeskommu-
ne er negative til tiltaket. Videre konsta-
terer vi at fylkeskommunen og Fylkes-
mannen har fremmet innsigelse mot et 
vindkraftverk i det nordre planområdet 
på Stuttjørnheii av hensyn til virkninger 
for villrein og landskap."

På´n igjen
I begynnelsen av desember i fjor var 
det folkemøte i Grendehuset på Ose i 
Bygland kommune. Arrangør var NVE 

Visualiseringen viser noen av vindmøllene 
ved Hovatn i Aust-Agder. Bildet er hentet 
fra konsesjonssøknaden signert Hovatn 
Aust Vindkraft AS.

Illustrasjonfoto: A. Nyaas
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Statnett er i gang med å bygge neste 
generasjons sentralnett. Ett viktig 
tiltak er å øke spenningen i nettet 
fra 300 til 420 kV. I Sirdal i Vest-
Agder er det planlagt en ny trasé 
som kommer til å berøre både na-
sjonalt villreinområde og hensyns-
sone villrein.
Statnett SF har søkt om konsesjon for 
å oppgradere sentralnettet fra Tonstad 
(Ertsmyra) i Sirdal til Lysebotn i Ro-
galand (Forsand kommune). Søknaden 
ble sendt i 2011. Etter innspill fra hø-
ringspartene har NVE bedt Statnett om 
å utrede en ny traséløsning som er bedre 
for bebyggelsen i Guddal og Lilandsdalen. 
Statnett vurderer alternativ 5.0 som den 
beste løsningen totalt sett (se illustra-
sjonen under). Dette alternativet berø-
rer både det nasjonale villreinområdet 
(cirka 4 kilometer) og hensynssonen for 
villrein (cirka 10 kilometer). Byggingen 
av den nye 420 kV-ledningen skal skje i 
årene 2016 til 2018.

420 kV-ledning bygges i 2016-2018
Tekst: Arne Nyaas

Illustrasjonsfoto som viser størrelsen på 
den nye 420 kV-ledningen. Foto: Statnett

Alternativer som er utredet på strekningen 
mellom Ertsmyra og Tjørhom. Statnett 
vurderer 5.0 som den beste løsningen.

Kartet (øverst) viser sentralnettet (rødt) i Sør-Norge. På kartet er samtlige magasiner
farget med blått. Kartutsnittet nederst viser dagens linjetrasé fra Tonstad (Ertsmyra) i 
Sirdal til Lyse. Dagens linjetrasé (300 kV) er merket med gult. Kilde: NVE Atlas
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Kommunestyret i Valle i Setesdal 
har enstemmig vedtatt planpro-
grammet til kommuneplanen for 
årene 2014-2026. I planen åpnes 
det for bygging av inntil 150 nye 
hytter (fortetting) ved Bjørnevatn. 
Forskere fra Norsk institutt for na-
turforskning (NINA) har påvist at 
dette er et viktig trekkområde for 
villreinen i Setesdal Austhei.
"Vi har også vist at dyra trekker gjennom 
denne korridoren to ganger i løpet av 
året i forbindelse med en tydelig mi-
grasjon  mellom vinterbeiter i nord og 
kalvingsområder og sommerbeiter i 
sør" , skriver forskerne i sluttrapporten 
fra GPS-merkeprosjektet i årene 2006-
2010 (NINA Rapport 694: Villreinens 
bruk av Setesdalsheiene).

"Ut fra tilgjengelige data vurderer vi 
dette fokusområdet å være ved en kritisk 
grense for hva som tåles av ny utbyg-
ging. Vi ser det derfor som viktig at en 
prøver å beholde den relativt inngreps-
frie korridoren mellom de eksisterende 
hyttefeltene vest for Bjørnevatn og mel-
lom Bjørnevatn og Vesle Bjørnevatn", 
er rådet fra villreinforskerne.

Bekymringsmelding
Villreinnemnda for Setesdalsområdet er 
også sterkt bekymret for den planlagte 
fortettingen av hyttefeltene ved Bjør-
nevatn. Nemnda har sendt bekymrings-
melding både til Fylkesmannen i Aust-
Agder og til Miljødirektoratet.

"I samband med Valle kommune sin 
revidering av kommuneplanen har vill-
reinnemnda ved fleire høve teke opp 
problemstillinga knytt til vidare hytte-
bygging ved området Bjørnevatn i Se-
tesdal Austhei. Villreinnemnda er sterkt 
uroa for at vidare fortetting og utbyg-
ging i området kan føre til at villreinen 
sitt årstidstrekk mellom nord- og sør-
områda vert brote", skriver nemndleder 
Margit Smeland, som ber Miljødirekto-
ratet om å legge "monaleg vekt på desse 
tilhøva i vidare handsaming av kommune-
planen for Valle."

Status april 2015
Bekymringsmeldingen fra villrein-
nemnda ble sendt til Miljødirektoratet 
15. desember i fjor. Den ble journalført 
den 20. januar i år og gjort søkbar (of-
fentlig) den 26. januar. Men, noe svar 
foreligger ennå ikke (16. april).

Ordfører Tarald Myrum i Valle kom-
menterer saken slik:

 "Valle kommune har stor fokus på 
villreinproblematikken i Bjørnevass-
området. GPS-prosjektet har gitt detalj-
kunnskap om villreinen sin områdebruk 
i Setesdal Austhei. Dette stadfester i 
stor grad tidlegare kjent kunnskap. I tid-

legare kommuneplanar har det vore sett 
av ei tre kilometer trekksone for nord-
sørtrekket. I denne sona er det stengt 
for hyttebygging og den vert vidareført. 
Likevel trekker ein del rein gjennom dei 
tettaste hyttefelta som GPS-kartet viser.

Utbyggingsnivået er sterkt redusert 
frå tidlegare ambisjonar til det nivået 
som er i forslaget til kommuneplan.

Valle kommune vurderer talet på hytter 
som forsvarleg. Vidare legg løypepla-
nen for området opp til kanalisering av 
ferdsla og det er lagt inn i retningslinene 
tidspunkt for stenging av løypene med 
tanke på villreintrekket."

Bygger 150 nye hytter i 
trekkområde for villrein 
Tekst: Arne Nyaas

Bjørnevatn (merket med rødt på kartet) er et viktig trekkområde for villreinen i Setesdal 
Austhei. Kartgrunnlag: Google Earth

Kartet er fra NINA Rapport 694 og viser villreinens vandring mellom kalvings- og
sommerområder i sør og vinterbeitene i nord. Planen er at hyttefeltene i dette området skal 
fortettes med ytterligere 150 hytter.
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Villrein og verdiskaping:

Uforenlige motsetninger eller 
bærekraftige muligheter?

Villrein. Det følger noe mytisk og unikt 
med det ordet. Tanken på de majes-
tetiske dyrene som trosser høyfjellets 
harde og ugjestmilde miljø gjennom 
en kald vinter. De store flokkene som 
bølger over landskapet om våren, mot 
kalvingsområdene og til næringsrike 
planteskudd der snøen har smeltet vekk. 
De skjøre små nyfødte kalvene, som 
kun timer etter at de er født er i stand 
til å følge moras vandring etter godt 
beite. Bukkenes kompromissløse kamper 
om simlene en klar høstmorgen. Det 
er vanskelig å ikke la seg fascinere av 

villreinens liv og leven. Og det stopper 
ikke med det. Villreinen og villreinfjella 
bærer også med seg en viktig kulturarv. 
Helt siden den første europeer begynte 
å jakte på reinsdyr etter siste istid har 
menneskene utnyttet villreinen. Først 
som jakt- og fangstbytte og senere også 
som tamrein man flyttet med seg rundt 
til de ulike årstidsbeitene. Det er omfat-
tende kulturminner som fangstgroper, 
massefangstanlegg med mer i norske 
fjell som er vitnesbyrd om dette.

Drøyt 2000 kilometer lengre sør, i 
sørvest i Frankrike, finnes en stor sam-
ling kulturspor etter de første europe-
erne som kom dit for ca 40 000 år siden. 
Kultursporene viser at villreinen var de 
første europeeres viktigste matkilde, 
og dermed en viktig faktor i mennes-
kets første 30 000 år på det europeiske 
kontinent. Franske arkeologer kaller pe-
rioden fra ca 25 000 – 10 000 BC for 
Periode de Renne, reinens tidsalder/
periode. Ettersom klimaet ble varmere 
og isen trakk nordover, fulgte villreinen 
etter. Den vandret stadig nordover, og 
menneskene som da var avhengige av 

villrein som føde, fulgte etter. Til sist, 
for om lag 10 000 år siden, vandret vill-
reinen inn i det området vi i dag kjen-
ner som Norge. I dag forvalter Norge 
de siste livskraftige bestandene av den 
opprinnelige, ville fjellreinen i Europa.

Sårbarhet og trusler
Vi har i lang tid hatt stor oppmerksomhet 
på ivaretakelse av villreinens leveområ-
der. Dette har vi gjort gjennom arbeidet 
med våre nasjonalparker, gjennom utpe-
king av ti nasjonale villreinområder og 
utvikling av regionale planer etter plan- 
og bygningsloven for disse. Norsk Vill-
reinsenter, som ble etablert i 2006, har 
som hovedformål å fremme bevaring 
og bærekraftig forvaltning av villrein-
bestandene og villreinfjellene i Norge. 
Og dette har vi gjort med rette! Fordi 
Norge forvalter mer enn 25 % av fjell-

"Jeg er opptatt av at vi skal ta vare på 
villreinen og dens leveområder, både fordi 
den hører hjemme i Norge og fordi vi har et 
særlig internasjonalt ansvar for den."
Foto: Knut Fredrik Øi, Aurland Fjellstyre

Av Tine Sundtoft
Klima- og miljøminister

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.
Foto: KLD
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reinen i Europa, er villreinen definert 
som en norsk ansvarsart. Dette gir oss et 
særlig internasjonalt ansvar for å ta vare 
på villreinen. Det er store utfordringer 
knyttet til å sikre at villreinbestandene 
får beholde nødvendige leveområder av 
tilstrekkelig størrelse og kvalitet for å 
overleve på lang sikt. Utfordringene er 
særlig knyttet til bygging av fritidsbo-
liger, infrastruktur (vei, jernbane, kraft-
linjer), vannkraftutbygging og ferdsel. 
I tillegg er villreinen spesielt utsatt for 
klimaendringer, blant annet i form av 
ising av vinterbeiter og insektplager på 
varme sommerdager. Det er viktig å få 
mer kunnskap om hvordan klimaendrin-
ger vil påvirke villreinen og dens bruk 
av fjellet. Dette er det viktig at vi tar 
med oss videre!

Samtidig syns jeg det er spennende 
å se på hvilke muligheter som ligger i 
det at vi har villrein i Norge – i et næ-
ringsperspektiv. Her må vi altså klare 
den klassiske øvelsen: å ha to tanker i 
hodet samtidig.

Muligheter
I 2012 utarbeidet MIMIR rapporten 
”Villreinen som reiselivsattraksjon” på 
oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. 
Rapporten konkluderer med at villrei-
nen har et stort potensial som grunnlag 
for utvikling av nye produkter. Ved å 
formidle og spille på villreinens unike 
levesett og historie kan villreinen bidra 
til å gi fjellområdene i Sør-Norge et nytt 
bærekraftig opplevelsesprodukt.

Fordi villreinen er sårbar for forstyr-
relser ligger ikke potensialet i å ta folk 
med inn i villreinens leveområder el-
ler oppsøke villrein slik man kan opp-
leve løver på safari i Afrika. Potensialet 

ligger først og fremst i formidling av 
historier og kunnskap om villreinen, 
guiding i utkanten/randsonene av vill-
reinens leveområder og til kulturminner, 
i mat- og måltidsopplevelser og ikke 
minst mer eller mindre tilrettelagte jakt-
turer. Noen tilbud kan være knyttet til 
bestemte plasser og fysiske installasjo-
ner slik som Viewpoint Snøhetta og den 
nye fangstminneparken ved Norsk Vill-
reinsenter på Hjerkinn, eller den flotte 
villreinutstillingen på Hardangervidda 
Nasjonalparksenter på Skinnarbu.

Europeiske villreinregioner
For snart ett år siden oppnevnte jeg en 
arbeidsgruppe som skal utrede hvordan 
Norge kan få økt oppmerksomhet om 
villreinen gjennom å etablere to euro-
peiske villreinregioner. Gruppen skal 
levere sin rapport i juni 2015. Uansett 
hva arbeidsgruppen konkluderer med 
håper jeg at rapporten kan bidra til å gi 
en retning for en videre satsing på bred 
verdiskaping basert på villrein, med mål 
om å skape vekst i reiselivet innenfor 
bærekraftige rammer. Jeg håper en posi-
tiv effekt av dette kan være at allmenn-
hetens forståelse for villreinen og dens 
behov øker.

Jeg er opptatt av at vi skal ta vare på 
villreinen og dens leveområder, både 
fordi den hører hjemme i Norge og fordi 
vi har et særlig internasjonalt ansvar for 
den.

Samtidig skal vi få til en bred bære-
kraftig verdiskaping som bidrar til å 
styrke næringsgrunnlaget lokalt og å 
øke kunnskapen om villreinen generelt 
i samfunnet.

"I dag forvalter Norge de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige, ville fjellreinen 
i Europa." Foto: Arne Nyaas

Evenstad
- balanse mellom natur,  
mennesker og økonomi

Bachelor og årsstudier i:
• Skogbruk
• Utmarksforvaltning
• Jakt, fiske og naturveiledning

• Master og PhD i anvendt økologi

Mer informasjon:
www.hihm.no/Campus-Evenstad

Bachelor og årsstudier i:
•  Agronomi
•  Landbruksteknikk
• Økologisk landbruk 
 
• Master i bærekraftig landbruk

Mer informasjon:  
www.hihm.no/blaestad

- miljø, klima og teknologi  
for et bærekraftig landbruk

Blæstad

For at fremtidige generasjoner også 
kan høste av naturen må vi ha en 
forvaltning som er økonomisk lønn-
som, samfunnsmessig akseptabel, 
og med et langsiktig ressurs- og 
miljøperspektiv. 

Høgskolen i Hedmark gir deg slike 
studier på Blæstad og Evenstad med 
gode jobbmuligheter.
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Villreinforskning - et tilbakeblikk

Av Eigil Reimers, Institutt for
Biovitenskap, Universitetet i Oslo

Artikkelen er et noe omredigert kapittel trykket i 
50-års jubileumsskrift for Ottadalsområdet: 
«Reinheimen og Breheimen. Frå pil og boge til 
lasso og gevær». Villreinutvalet for Ottadalsområdet. 
Redaktør Per Jordhøy, Snøhetta Forlag a.s.

Livet byr på mange tilfeldigheter. En 
fisketur til Songa på Hardangervidda 
med nærkontakt med en av Hardanger-
viddas mange villreinflokker og en 
tommestokk ble mitt villreinfaglige 
bakteppe. Gjennom biologistudiet ved 
Zoologisk institutt, Universitet i Oslo 
(UiO) ble jeg «fanget inn» i et patte-
dyrmiljø med to sentrale biologer Ivar 
Mysterud og Eivind Østbye der skogen 
og fjellet var dominerende arenaer. Etter 
at studiets førsteavdeling var gjennom-
ført kom min Professor Arne Semb-
Johansson med spørsmål om jeg hadde 
bestemt meg for et passende dyr som 
kunne egne seg for en hovedoppgave. 
Det hadde jeg ikke og han ba meg velge 
type dyr ved å anskueliggjøre størrel-
sen med en tommestokk. Jeg endte opp 

med en størrelse som oversteg tomme-
stokkens lengde. Villrein havnet i denne 
lengdekategorien. På dette tidspunkt 
(1963) hadde villreinstammen i Snø-
hetta øket langt utover det mange antok 
var vinterbeitenes, det vil si lavbeitenes, 
bæreevne. Utviklingen var et produkt av 
en konflikt mellom lokalforvaltningen 
og grunneierne som mente reinstammen 
i 1950 årene var i ferd med å bli for stor 
og forvaltningen ved Landbruksdepar-
tementet som var av motsatt oppfatning 
(Jordhøy, 2001).

Statens viltundersøkelser var på dette 
tidspunkt engasjert som faginstans for å 
utrede reinens kondisjon og dens beiter. 
Høsten 1963 fikk jeg en forespørsel fra 
lederen dr. philos. Yngvar Hagen om 
å fullføre et villreinprosjekt igangsatt 
høsten 1963 med biolog Hans Haagenrud 
som ansvarshavende. Det dreiet seg om 
et prosjekt med innsamling av kjever 
og slaktevekter fra reinsjakten i årene 
1963-65 med målsetting å vurdere om 
Snøhettareinen var preget av under-
ernæring og små vekter som følge av 
overbeiting av særlig vinterbeitene. Det 
passet som hånd i hanske med et hoved-
fagsprosjekt ved UiO og i samråd med 

Hagen og Semb Johansson utarbeidet 
jeg et arbeidsdokument som involverte 
grunneiere, kommuner og Landbruks-
departementet.

To personer kom til å spille en sentral 
rolle i dette arbeidet og som nøkkelper-
soner i forvaltningen av Snøhetta rein-
stammen og senere også reinstammen 
i Ottadalsområdet. Olaf Heitkøtter var 
fjelloppsynsmann i Lesja og Øystein 
Mølmen med jobb i flyvåpenet var en 
aktiv villreinkjenner. Deres innsats for å 
motivere jegere og forvaltning for kjeve-
prosjektet var uvurderlig.

Aldersbestemmelse og kondisjonsmåling
Med velvillig assistanse fra jegere og 
grunneiere samlet Haagenrud og jeg 
inn vel 1000 underkjever og 800 slakte-
vekter fra villrein felt under høstjakten 
i årene 1963-65. På dette tidspunkt hadde 
vi ingen aldersbestemmelsesmetode 
som tillot en mer presis aldersgruppe-

Ottadalsområdet ble reetablert som villrein-
område i 1964. 50-årsjubileet ble markert 
på Sota Sæter i Skjåk i juni i fjor. Blant de 
spesielt innbudte var Eigil Reimers. Foto: 
Arne Nyaas
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sammenligning med Snøhettareinen. 
Fra nedslaktingen av Trio tamreinen var 
jeg på plass på Sota seter og sikret meg 
kjever og slaktevekter fra et stort antall 
Triorein.

Med dette som datagrunnlag fikk jeg 
aldersbestemt den reinen vi hadde kje-
ver og slaktevekter fra og innlevert min 
hovedoppgave (Reimers, 1968b) som 
ble starten på mitt mangeårige arbeid 
med villrein og tamrein i Sør Norge men 
også på Svalbard, Grønland, Alaska, 
Finland, Island, Canada og nå senest på 
Sør Georgia.

Ottdalsreinen; En suksesshistorie - 
store vekter, tidlig kjønnsmodning, høy 
tilvekst og tidlig kalving 
Villreinen i Ottadalsområdet viste seg 
på mange måter å avvike fra reinen i 
Snøhetta. Ikke bare veide dyrene der 
mer, de bar større gevir, der var færre 
gevirløse simler, de kalvet tidligere og 
det så ut som kalvetilveksten var større. 
Det var all grunn til å fordype seg i disse 
forskjellene og søke en mulig felles årsak.

Reinen i Ottadalsområdet viste seg å 
veie 30-100 % mer enn reinen i Snøhetta-
feltet, på Hardangervidda, i Rondane og 
i Setesdal-Ryfylke. Voksne simler 3 år 
og eldre veide rundt 40 kg sammenlignet 
med rundt 30 kg i de andre nevnte om-
rådene (Reimers, 1983a; Reimers et al., 
1983). Forskjellene i bukkeslaktevekter 
var større, men det er simlevektene som 
er interessante i denne sammenheng 
ettersom det er simlene som føder kal-
ver. Det viste seg at nærmere 100 % av 

simlene 1 år og eldre i Ottadalsområdet 
var drektige i mars-april vs. 80-95 % i 
de andre områdene. Men ikke nok med 
det, noen av simlekalvene i Ottadalen 
ble drektige første levehøsten og fødte 
kalv som åringssimler; et forhold som 
trolig skyldtes kalvenes vekter og kon-
disjon som tillot paring og bedekning 
(Reimers, 1983b). Det betød jo en ve-
sentlig økning av kalvetilveksten i dette 
området.

Det ble derfor både viktig og spen-
nende å fastslå sammenhengen mellom 
simlenes vekter og drektighet. Det viste 
seg at den kritiske vektgrensen for drek-
tighet var 21 kg slaktevekt. Under 21 
kg ingen paring, men med økende vekt 
over 21 kg var det en klar og kjapt sti-
gende sammenheng (Reimers, 1983b). 
Dette var åpenbart en lavere kritisk 
vektgrense som gjaldt rein i alle områder. 
Senere har det vist seg at enkelte rein 
også i Forollhogna og i Norefjell-Rein-
sjøfjell (som også er etterkommere av 
tamrein) bedekkes som kalver og føder 
kalv som åringer. Andel simlekalv som 
når den kritiske lavere vektgrensen og 
bedekkes, blir drektige og føder kalv 
overstiger neppe 15 %.

Men tidspunktet for paring og 
dermed kalving synes også å henge 
sammen med simlenes vektutvikling. 
Jo større vekter på høsten jo tidligere 
kalver simlene. Denne sammenhengen 
påviste vi for første gang i Ottadalen og 

ring enn det vi kunne se på grunnlag av 
tannutvikling/tannskifte: kalv, åring og 
2 ½ år og eldre. Dernest var slaktevek-
tene, ofte bare tippet, mitt eneste mål på 
reinens kondisjon. Jeg mente jeg også 
trengte et annet mål som ikke bare beskrev 
øyeblikkets kondisjonstilstand, men som 
også kunne gi meg et hint om reinens 
vekst- og kondisjonsforhold tilbake i 
tid. Kjeven og kjevens lengde ga denne 
muligheten. Slaktevekt gir kondisjonen 
der og da, mens kjevelengden reflekterer 
oppvekstforholdene i hele perioden kjeven 
er i vekst og det viste seg å være til 6-7 
årsalderen for bukkene og 3 års alderen 
for simlene.

I samarbeid med amanuensis Øivind 
Nordby ved UiO utviklet vi en helt ny 
metode for aldersbestemmelse der vi 
kan lese åringssoner i tennene (Reimers, 
1968a; Reimers & Nordby, 1968). Me-
toden tillot en presis aldersbestemmelse 
av villrein; en metode som senere også 
er anvendt på andre pattedyr, spesielt 
hjort og elg.

Samtidig etablerte jeg kjevens lengde, 
eller hvis deler av kjeven manglet diaste-
malengden (avstanden mellom hjørne-
tann og første premolar) som ny metode 
for å fastslå de generelle miljøforholdene 
som ventelig påvirker reinens kondisjon 
og vekst (Reimers, 1968a; 1972). Meto-
den inngår i en metodepakke for bestem-
melse av hjortedyrs vekst, utvikling og 
kondisjon (Langvatn et al., 1977).

Ottadalen; fra tamrein til villrein
Med dette verktøyet ble det mulig og 
sette opp kondisjonskurver for Snø-
hettareinen korrigert for alder og kjønn. 
Men, jeg manglet data fra andre og 
sammenlignbare bestander av rein der 
miljøforholdene ikke var endret som 
følge av overbeiting. Det var på dette 
tidspunkt avviklingen av Trio tamrein-
lag AL skjedde. Til sammen ble 402 
kalver og åringer kjøpt opp fra tamrein-
laget, påsatt øremerker og transportert 
med lastebil til utsetting-stedene  i Rånå 
og Brøstdalen i Nord Ottadalsområdet. 
(Jeg hadde jobben med merkingen som 
foregikk på lasteplanet og under transport; 
en krevende og spennende jobb for en 
som lett blir sjøsyk). Disse dyrene fikk 
nyte friheten i 3 år før jakt ble igang-
satt høsten 1967 både i Nord og Syd 
Ottadalsområdet; sistnevnte hadde fått 
etablert en bestand med utgangspunkt i 
rein som befant seg i området og som 
var kjøpt fri fra tamreinlaget. Fra jak-
ten sikret jeg kjever og slaktevekter for 

Bukkeflokk ved Sletthella i Ottadalen Nord. 
Fotografert 2. juli 2014.  Foto: Arne Nyaas
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noen avbrudd frem til 1989 (Reimers et 
al., 2005). Fra maksimumsvekter i de 
første jaktårene er kondisjonen målt ved 
slaktevekter hos kalver og åringsdyr 
noe redusert. Årsaken er trolig knyttet 
til jaktstress og en smule endring i reinens 
fryktatferd. 

Den mulige og sannsynlige sammen-
hengen mellom stress og reinens vekter 
og kondisjon førte til at jeg endret fokus 
fra den tradisjonelle vinterbeiteforkla-
ringen til reinens vekstforhold sommers-
tid (Reimers, 1980). Betydningen av 
aktivitetsendringer som følge av insekt-
stress (Hagemoen & Reimers, 2002), 
jaktstress (Reimers & Kolle, 1991) og 
turisttrafikk (Reimers et al., 2000) viser 
hvilken kondisjonsreduserende effekt 
disse forstyrrelsene kan få for reinen.

Med disse dramatiske konsekven-
sene av vekt ble det nå viktig å finne en 
forklaringsmodell på hva som avgjorde 
vekst og endelig kroppsvekt hos rein. 
Tradisjonell forklaring har til alle tider 
vært beitene og spesielt vinterbeitene. 
Jeg har fra mitt opphold ved University 
of Alaska og arbeidene vi gjennomførte 
der (Luick et al., 1971) vært skeptisk til 
denne forklaringsmodellen. Vinteren er 
en knallhard øvelse for reinen med kulde 
og matmangel. Kroppen settes i en slags 
hvilemodus i vinterhalvåret med en 
dominerende strategi - overleve. All 
energikrevende virksomhet som vekst, 
fettlagring, gevirvekst etc. ville være 
det glade vanvidd å legge til vinterhalv-
året og være livstruende. Derimot ville 
sommeren med overflod av tilgjengelig 
beite være tiden for slik virksomhet. Det 
er da også i denne årstiden at reinen be-
vilger seg disse godene.

Sommerbeiter vs. vinterbeiter
For å teste denne hypotesen om sommer-
beitenes betydning gjennomførte vi en 
sammenlignende studie i områder med 
henholdsvis gode vinterbeiter (Ottada-

len), spesielt gode vinterbeiter (Ron-
dane) og sterkt nedslitte vinterbeiter på 
Hardangervidda (Reimers et al., 1983; 
Reimers, 1996). Rein i alle de tre om-
råder tapte vekt gjennom vinteren, men 
vekttapet var lite selv på Hardanger-
vidda med sterkt nedslitte vinterbeiter. I 
Ottadalen kalver reinen i første halvdel 
av mai lenge før vår og sommerbeitene 
våkner til liv og de kalvetunge simlene 
har redusert sine slaktevekter fra 38 kg 
før kalving til rundt 25 kg i begynnelsen 
av juni; et vekttap på 13 kg tilsvarende 
34 % av vekten før kalving. I Rondane 
og på Hardangervidda kalver simlene i 
siste halvdel av mai med kortere tid til 
grøntvekstene spirer. De slipper unna 
med et mindre slaktevekttap på 5-6 kg. 
Når så grøntvekstene spirer er Ottadals-
kalvene 4-5 uker gamle og i ferd med å 
fullføre utviklingen av vomfunksjonen. 
I raskt økende tempo stiger inntaket av 
planter, samtidig som kalvene blir min-
dre avhengig av melk. Dette betyr at 
simlene igjen kan konsentrere seg om 
å bygge opp de tapte kroppsreservene. 
I Rondane og på Hardangervidda lever 
kalvene på dette tidspunkt fortsatt av 
melk, og simlenes melkeproduksjon er 
på topp. Stadig større deler av vår- og 
sommerbeitene kommer i produksjon 
uten at hverken kalvene eller simlene 
kan nyttiggjøre seg dem for vekst el-
ler oppbygging av reserver. Først mot 
slutten av juni har simler og kalver i 
Rondane og på Hardangervidda nådd 
den samme grad av utvikling som Otta-
dalsdyrene hadde i begynnelsen av juni. 
Men nå er insektsesongen med mygg og 
særlig reinbrems og fotturister like om 
hjørnet. Og når insektsesongen ebber 
ut i august er plantekvaliteten på retur. 
Samtidig gjør jegerne seg klar til å over-

Snøhetta (Holthe, 1972; Reimers, 1997; 
Flydal & Reimers, 2002b).

Gevirløse eller kollete simler
Fra undersøkelsene i Snøhetta og andre 
villreinområder i Sør Norge fant vi en 
viss andel (rundt 5 %) gevirløse simler 
(såkalte kollete), et fenomen vi bare 
unntaksvis har registrert i Ottadalsomådet 
(Reimers, 1993). På Svalbard ligger 
prosenten kollete simler også rundt 5 % 
bortsett fra i ett område: Reinsdyrflya 
nordvest på Spitsbergen der prosenten 
vedvarende ligger på rundt 50 % (Rei-
mers, 1993; Jacobsen et al., 1998). Vi 
vet fortsatt ikke hva årsaken til dette av-
viket beror på, men antar at forklaringen 
har en ernæringsmessig komponent.

Villrein, stress og livshistorie-
konsekvenser 
I forbindelse med avviklingen av Trio 
tamreinlag var jeg til stede under ned-
slaktingen av tamreinen ved Sota seter 
og sikret meg kjever og slaktevekter fra 
Trioreinen. I 1967 ble det åpnet jakt på 
den tidligere Trio-reinen både i Nord- 
og Syd-Ottadalsområdet og med assis-
tanse av det nyopprettede og samarbei-
dende villreinutvalget, fikk jeg samlet 
kjever og slaktevekter fra felte rein i de 
to områdene. Det viste seg meget over-
raskende at den nå frislepte villreinen i 
Nord- Ottadalsområdet hadde øket sine 
slaktevekter med 57 – 64 % (bukker 
1½ og 2½  år) og 44 % (voksne sim-
ler 3½ år og eldre) sammenlignet med 
Trioreinens slaktevekter avviklings-
høsten 1964. Forklaringen på de lave 
Trio-vektene syntes best forklart ved at 
tamreinen i månedene før det lyktes gje-
terne å samle reinen ble drevet meget 
hardt og at det var kontinuerlig stress i 
denne tiden som straffet deres kondisjon 
(Reimers, 1972).

Vi har fulgt kondisjonsutviklingen i 
Ottadalsområdet fra jaktstart i 1967 med 

I Ottadalen og Forollhogna (bildet) kalver 
simlene i første halvdel av mai. Foto: Arne 
Nyaas
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er heller ikke noe fryktskapende ele-
ment. Her ønsket vi å måle betydningen 
av et miljø uten stressende faktorer for 
reinens vekst. Våre målinger av Sval-
bardreinens frykt og fluktatferd og vakt-
somhetsatferd viser at dyrene bruker all 
tid på beiting og ligging/drøvtygging og 
liten eller ingen tid på annen virksom-
het (Reimers et al., 2009; Reimers et al., 
2011a). Resultatet av denne ustressede 
livsførselen er rask vekst om sommeren, 
store vekter og store mengder fett lagret 
i gode tider for bruk i magre tider som 
også her er vinteren (Reimers et al., 1982). 
Selv etter ekstremvintre og sult ned mot 
overlevelsesgrense maktet de dyrene 
som overlevet vinteren ikke bare å kom-
pensere vinterens vekttap men også legge 
opp nye store fettreserver. Miljøfaktorene 
sommerstid synes følgelig å være av 
kritisk betydning for reinens vekst og 
størrelse tilsvarende situasjonen med 
Trioreinen og senere den frittlevende 
villreinen i Ottadalen.

Det sentrale spørsmålet
Så tilbake til et stadig mer presserende 
spørsmål. Hva er årsaken til at villrein i 
Snøhetta, Rondane, Hardangervidda og 
Setesdal-Ryfylke ikke når opp i kropps-
vekter som de vi finner i Ottadalen, 
Forollhogna og Norefjell-Reinsjøfjell? 
Forskjeller i vinterbeiter og eksisterende 
lavforekomster gir ingen tilfredsstillende 
forklaring; det gjør heller ikke forskjeller i 
kvalitet og kvantitet av sommerbeitene. 
En interessant og inntil nylig lite påak-
tet forklaring knytter seg til en kom-
binasjon av atferd og genetikk. Våre 
tidligere, gjennom flere år og i flere 
områder, registreringer av villreinens 
frykt- og fluktatferd hadde dokumentert 
store bestandsforskjeller i fryktadferd. 
Reinen i Ottadalen, Forollhogna og 
Norefjell-Reinsjøfjell viste liten grad av 
skyhet overfor mennesker i motsetning 
til reinen i områdene Rondane, Snøhetta 
og delvis også Hardangervidda. Gene-
tiske studier (Røed et al., 2008; Røed et 
al., 2011) viste klare forskjeller mellom 
tamreinbestander og bestander av vill-
rein. I 2005 fikk jeg sjansen via en raus 
bevilgning fra Norges Forskningsråd 
til å gjøre en sammenlignende studie 
av fryktatferd og vaktsomhetsatferd og 
senere knytte disse resultatene sammen 
med genetiske studier (Reimers et al., 
2012). Vår studie viste at villreinen i 
Ottadalen, Forollhogna og Norefjell-
Reinsjøfjell var karakterisert med sterke 
tamreingener til forskjell fra reinen i 

Rondane og Snøhetta og delvis også 
på Hardangervidda. Hardangervidda-
reinen hadde et innslag av tamreingener 
som røper en tidligere sammenblanding 
med tamrein før, under og etter andre 
verdenskrig (Reimers et al., 2012; Rei-
mers et al., 2013a). Det overaskende var 
at vi fant en sammenheng mellom styrken 
av tamreingener og atferd.  Villrein med 
sterkere innslag av tamreingener, som 
i områdene Norefjell-Reinsjøfjell, Ot-
tadalen og Forollhogna, viste både en 
langt mer dempet frykt-, flukt- og vakt-
somhetsatferd enn villrein med liten 
innblanding av tamreingener (Rondane 
og Snøhetta) med Hardangervidda-
rein i en mellomstilling. Overraskelsen 
knyttet seg til at intens jakt fra 1955 i 
Forollhogna, 1967 i Ottadalen og 1992 i 
Norefjell-Reinsjøfjell åpenbart bare i liten 
grad har endret på reinens fryktatferd. Vi 
snakker her om årlig felling i størrelses-
orden tilsvarende 30 % av vinterstam-
men som vi forventet skulle resultert i 
rask økning i deres fryktatferd. Et annet 
interessant poeng var den rekordlave 
frykt- og vaksomhetsatferden reinen i 
Norefjell-Reinsjøfjell viste; et forhold 
vi antar er et resultat av kontinuerlig og 
omfattende påvirkning av ferdsel i det 
turistmessig sterkt utbygde området. 
Slik tilpasning (habituering) til mennesker 
har vi også påvist hos villreinen i Ble-
fjell. Villreinen her er etterkommere av 
Hardangervidda villrein som over en 40 
års periode har vært påvirket av omfat-
tende turisttrafikk (Reimers et al., 2010; 
Reimers et al., 2011b) og som har lagt 
seg til en atferd med kortere frykt- og 
fluktavstander enn Hardangervidda-
reinen.

En mulig sammenheng?
Avslutningsvis: I et nylig publisert ar-
beid (Reimers et al., 2013b) viser vi 
en sannsynlig sammenheng mellom 
genetisk avstamning, aktivitetsmønster 
og kroppsvekt hos villrein i 2 områder: 
Rondane uten påviselig påvirkning av 
tamreingener og Norefjell-Reinsjøfjell 
med en genetisk profil svært nær tradi-
sjonell tamrein. 

Med GPS-halsbånd på simler i de to 
områdene kunne vi måle reinens beve-
gelsesmønster hvert 40. minutt over 2 år. 
Noe forenklet: Vi fant at reinens bevegel-
sesmønster i de to områdene var det sam-
me i vinterperioden (november-april), 
juni og i oktober. I perioden mai, som-
mer (juli og frem til reinsjakt 20. august) 
og i reinsjakten i august og september 

ta der insektene slapp.
Grunnlaget for tidlig kalving legges 

den foregående sommer. Rask vektøk-
ning og tunge simler gir tidlig brunst 
og paring og dermed tidligere kalving. 
Prisen for tidlig kalving er stort vekttap 
som følge av den meget energikrevende 
melkeproduksjonen og som bare vel-
kondisjonerte simler kan bære. Gevin-
sten er imidlertid full utnyttelse av det 
tidlige, næringsrike vårbeitet, og resul-
tatet er store høstvekter for både kalv og 
simle.

Ettersom reinens vekttap er moderat 
selv i områder med sterk overbeiting, 
viser det at veksthastighet og endelig 
kroppsstørrelse i hovedsak er bestemt 
av beitesituasjonen sommerstid. Mak-
simum veksthastighet sommerstid på 
rundt 400 g/dag (totalvekt) er målt i fôr-
ingseksperimenter med tamrein og i vill-
reinområdene Ottadalen, Forollhogna og 
Norefjell-Reinsjøfjell (Reimers, 1983a). 
Dette burde føre til fornyet fokusering 
på sommersituasjonen, som omfatter 
beitenes kvalitet og kvantitet generelt 
og i særlig grad insektstress og andre 
forstyrrelser (mennesker) i de ulike vill-
reinområdene.  Gode sommerbeitekva-
liteter er av begrenset verdi for reinen 
hvis insekter, turister og jegere tvinger 
dem til å innta betrakterens rolle.

Vinterbeiter er viktige for forsyningen 
av små men livsnødvendige mengder 
energi og proteiner, men de vil alltid 
være utilstrekkelige til å møte reinens 
næringskrav i denne årstiden. Vinter-
beitene bør derfor vurderes som vente/
oppholds-områder for dyrene inntil 
sommerbeitene igjen er tilgjengelige. 
Det ligger trolig en tilpasningsgevinst i 
ikke å innbitt streve for å opprettholde 
sine vekter i en periode som fremfor alt 
kjennetegnes av beitemessig smalhans 
både i kvalitet og kvantitet. I den kampen 
blir reinen i de aller fleste tilfeller ta-
pere.

En rask tur innom Svalbardreinen
For å illustrere betydning av beitero 
sommerstid tar vi en avstikker til Sval-
bard for å registrere hva Svalbardreinen 
får ut av en situasjon med meget mar-
ginale vinterbeiter, brukbare men ikke 
overdådige sommerbeiter, men med 
fravær av stressende faktorer fastlands-
reinen er utsatt for som parasitterende 
insekter (hudbrems og svelgbrems) og 
rovvilt (bortsett fra at isbjørn i enkelte 
tilfeller dreper en og annen rein) (Kast-
nes, 1979; Reimers, 1980). Mennesker 
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som omfatter den perioden av året hvor 
reinen feter seg opp for vinteren, vandret 
Rondane-reinen henholdsvis 2.2, 1.8 
and 2.1 ganger mer per 40. minutt enn 
Norefjell-reinen. På basis av bevegel-
sesmønsteret var vi i stand til å beregne 
samlet tid reinen beitet og lå/drøvtygget 
gjennom hver periode og dermed var vi 
i stand til å estimere årlig energibudsjett 
for simler i de to områdene. Forskning 
innebærer ofte overraskende resultater. 
Vi forventet at Rondanereinen gjennom 
sin langt større energikrevende aktivitet 
i vår- og sommerhalvåret og generelt 
høyere vaktsomhetsnivå (nervøst for-
hold til sine omgivelser er energikre-
vende) ville straffes vektmessig og at 
vi her hadde forklaringen på Rondane-
reinens lavere vekter. Så enkelt var det 
imidlertid ikke. Mindre kroppsvekt betyr 
mindre energiforbruk som for Rondane-
simlene oppveies av høyere energifor-
bruk ved høyere aktivitetsnivå. Lavere 
aktivitetsnivå og dermed lavere energi-
forbruk hos Norefjell-simlene oppveies 
imidlertid av deres større kroppsvekter 
som det koster mer energi å frakte rundt 
i fjellet. Vi kan snu det hele rundt. Reinen 
i Norefjell, Ottadalen og Forollhogna le-
ver med sine dominerende tamreingener 
en meget tilbakelent og ustresset tilvæ-
relse som i fravær av rovdyr tillater dem 
å optimalisere stoffskiftet (maks energi 
inn; minimum energi ut). Resultatet er 
store vekter, tidlig kjønnsmodning, høy 
reproduksjon pluss andre livsgevinster 
jeg har vist til tidligere. Reinen i Ron-
dane, Snøhetta og de øvrige områdene 

med ingen eller liten innflytelse av tam-
reingener opprettholder en villreinatferd 
preget av nervøs årvåkenhet og lange 
frykt- og fluktreaksjoner som alle er 
energikrevende og som motvirker store 
kroppsvekter og dermed de livsstrategi-
gevinstene villrein med tamreingener 
bevilger seg.

Vi har vist at villreinens aktivitets- 
og energibudsjett kan påvirkes av tra-
fikk (fotturisme, skiturisme og snøscoo-
tertrafikk) i fjellet (Reimers et al., 2003; 
Reimers & Colman, 2006). Men hva 
med andre menneskelige virksomheter 
som vassdragsreguleringer, veitrafikk, 
hytter, høyspentledninger etc? Vi har in-
gen egne undersøkelser i Ottadalsområ-
dene å referere til bortsett fra to arbeider 
med fokus på kraftlinjer.

Kraftlinjer: vi bryr oss, men bryr rei-
nen seg?
Kraftlinjer er neppe det vakreste man 
kan oppleve i høyfjellet og de fleste av 
oss ønsket oss et ledningsfritt høyfjell så 
lenge fraværet av dem ikke begrenser de 
mange tilvante gleder elektrisiteten gir 
oss. Mange har også tatt på seg kraft-
linjeansvar på villreinens vegne, og de 
mer ekstreme blant oss har prediket 
unnvikelsesatferd og bestandsreduk-
sjoner i kjølvannet av linjebygging i 
villreinområdene. Og fasiten, villreinen 
selv, har av forståelige grunner ikke til-
kjennegitt noen mening om kraftlinjer. 
La meg som utgangspunkt gjette meg 
frem til en mening om reinens syn på 
og opplevelse av en kraftlinje og stille 

spørsmålet: Hvorfor skulle reinen ha 
noen ”mening” om en slik konstruk-
sjon? Trolig bare hvis linjen påvirket 
deres atferd og derigjennom overlevelse 
og reproduksjon, nøkkelbegrep i artens 
overlevelse. I en anleggsfase vil reinen 
trolig vise unnvikende atferd først og 
fremst som følge av anleggsvirksomheten 
med mennesker og maskiner. Men etter 
at linjen står der og menneskene er borte, 
er det da noen grunn til angstatferd? 
Neppe, master og linjer som i en første 
fase kanskje fremstår som fremmed-
elementer, glir sannsynligvis inn som 
uprovoserende elementer i et for øvrig 
svært mangfoldspreget miljø.

Usikkerhet og uenighet i fagmiljøene 
i spørsmålet om kraftlinjers betydning 
for villreinen utløste et forskningspro-
sjekt i 1997-2000,”REIN-prosjektet” 
under Norges forskningsråds EFFEKT-
program med målsetting å skaffe data til 
en faglig vurdering av spørsmålet. Pro-
sjektet var et samarbeid mellom Norsk 
institutt for naturforskning (NINA), 
Universitetet for miljø og biovitenskap 
(den gang Norges landbrukshøgskole, 
NLH) og Universitetet i Oslo (UiO). 
Jeg presenterer her en kortfattet konklu-
sjon fra UiOs del av prosjektet (Flydal 
et al., 2001; Flydal & Reimers, 2002a; 
Reimers, 2005; Flydal et al., 2009); re-
sultater og konklusjon som er sterkt av-
vikende fra det NINA rapporterte.

Reinens hørselskapasitet
Innledningsvis målte vi reinens hørsel-
skapasitet for å registrere hvor godt dy-
rene hørte støy, sus og knitring fra høy-
spentledninger og ellers annen støy fra 
menneskelig virksomhet (Flydal et al., 
2001). Reinen viste seg å ha en bedre 
hørselskapasitet i de høyere frekvenser 
og noe svakere i de lavere frekvensene 
sammenlignet med menneskets øre. 
Reinen hører meget godt alle typer støy 
mennesker og anlegg kan skape.

De parallelle 132 og 300 kV ledninge-
ne Aursjøen-Vågåmo
Dernest gjerdet vi inn 4 hegn under de 
to høyspentlinjene (132 og 300 kV) 
mellom Lesja og Vågåmo; 2 hegn under 
linjene og 2 kontrollhegn i god avstand 
fra linjene for å registrere om rein viste 
forskjellig atferd i de 4 hegnene (Flydal 
et al., 2009). I to forsøk med tamrein; 

Fostringsflokk fotografert i Rondane Nord 
i forbindelse med kalvetelling i juni 2014. 
Foto: Arne Nyaas



2015

63

under og på begge sider av 66 kV kraft-
linjen bygget i 1965 før den i 2004 ble 
oppgradert til 132 kV; sammenholdt 
med vintertellinger av reinbestanden fra 
og med 1974 til og med 2008 (Reimers 
et al., 2007; Reimers, 2009).

Våre lavregistreringer viste at om-
rådene nord for, under og syd for 66 
kV linjen var sterkt beitet og at reinen 
tydeligvis ikke har hatt problemer med 
å oppholde seg nær linjen eller krysse 
under linjen. Våre lavregistreringer 
støttes også av de mangeårige flokk-
registreringene som Villreinutvalget har 
foretatt. 

Antall dyr som krysset 66 kV linjen 
i de 18 årene Villreinutvalget har registre-
ringer har variert fra 96 til 2000 med 
et gjennomsnitt på 1256 dyr ± 648 dyr 
(standardavvik). Det betyr at i disse 18 
årene har et gjennomsnitt på 61% (± 30) 
av totalstammen i Nord Ottadalsområdet 
passert under 66 kV linjen. I de 4 årene 
som har passert etter oppgradering til 
132 kV i 2004 har i gjennomsnitt 72 % 

av reinstammen passert under linjen og 
beitet på Liafjelltangen. I følge villrein-
utvalget og Knut Granum ankommer 
simle- og ungdyrflokkene og bukke-
flokkene vinterbeitene i Liafjelltangen 
syd for kraftlinjen i desember-januar og 
blir der gjennom vinteren. Simlene for-
later områdene i mars-april i sitt trekk 
mot kalvingsområdene i nord. Bukke-
flokkene blir ofte værende i området 
gjennom den påfølgende sommeren før 
de igjen krysser under linjen for å gjen-
forenes med fostringsflokkene før brun-
sten starter i august.

Oppgradering av 66 kV linjen til 132 
kV skjedde sommeren 2004 med frem-
kjøring av linjeutstyr vinteren 2003-
2004. Verken trafikken i området denne 
vinteren, anleggsarbeidene i 2005 eller 
den nye linjen som erstattet den gamle 
linjen har hindret reinen i å utnytte vinter-
beitene syd for linjen i anleggsåret eller 
de påfølgende årene 2006-2012. Hypo-
tesen om høyspentlinjen som trekkhinder 
for villreinen har følgelig ikke støtte i 
empirien.

Villrein & Samfunn (ViSa)
Det hersker vel neppe uenighet om at 
den norske villreinen fortjener en sterk 
nasjonal verdiforankring og en hel-
hetlig forvaltningsstrategi som sikrer 
villreinen i uoverskuelig fremtid som 
art, opplevelsesverdi og høstingsres-
surs. Uenighet oppstår når hensynet 
til villreinen overskygger virksomhet 
som ansees nødvendig for at levende 
bygdesamfunn skal kunne utvikle seg. 
I perioden 2003-2004 ble jeg med i en 

12 åringssimler fra Kautokeino og 12 
åringssimler fra Vågå tamreinlag ble 
simlene fordelt på de 4 hegnene med 3 
simler i hvert av hegnene i de to forsø-
kene. Vågåtamreinen viste noe større 
aktivitet enn Kautokeino-reinen i de 4 
hegnene, men det var ingen forskjell på 
aktiviteten i hegnene under høyspent-
ledningene og i kontrollhegnene. Sterk 
vind med kraftig støy fra linjene hadde 
heller ingen effekt på atferden. Kon-
klusjonen på dette eksperimentet med 
tamrein var ingen observerbar atferds-
endring som følge av kraftlinjer.

Oppgraderingen av 66 kV til 132 kV 
Framruste - Vågåmo
Intet er mer kjærkomment i vitenskap 
enn klart formulerte og testbare hypo-
teser. Denne muligheten oppstod i for-
bindelse med at 66 kV linjen mellom 
Framruste i Skjåk over Honnsjøen og 
Finndalen til Vågåmo ble rustet opp til 
132 kV. Vår undersøkelse omfattet en 
registrering av reinens lavbeiter i 2003 

Kraftlinjer i høyfjellet. Foto: NVE

Statnett støtter 
store forskningsprosjekter
Statnett har i en årrekke vært bidragsyter til store forskningsprosjekter om både tamrein og 
villrein. Forskningen har over tid gitt økt kunnskap om reinens arealbruk i områder berørt av 
kraftledninger. Kunnskapen bidrar til bedre planlegging av kraftnettet og bedre forvaltning av 
både villrein og tamrein. Statnett eier og drifter Norges sentralnett.

statnett.no
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rådgivningsgruppe bestående av 32 
personer med ulik fagbakgrunn og in-
teressetilknytning. Gruppen ble ledet 
av professor Reidar Andersen som på 
mesterlig vis inspirerte deltagerne til 
dialog og høyt-tenkning fremfor debatt 
fra skyttergraver. Rådgivningsgruppen 
forfattet et omforent temahefte (Ander-
sen & Hustad, 2004) med gjennomgang 
av kunnskapsgrunnlaget og med tilråd-
ninger om hvilke konkrete grep som 
kan og bør gjennomføres for å sikre en 
bærekraftig forvaltning av Europas siste 
villreinfjell.En meget lesverdig publika-
sjon!

Avslutning
Det villreinarbeid jeg påbegynte i 1964 
i Snøhetta og i forbindelsen med avvik-
lingen av Trio tamreinlag AL og etable-
ringen av villreinstammene i Nord og 
Syd Ottadalsområdet var starten på en 
rekke forskningsprosjekter der reinen 
i Ottadalsområdet har hatt en sentral 
plass. Mange av de tema jeg har vært 
innom i dette kapitlet er popularisert i 
boken ”Villreinens verden” (Reimers, 
1989) og i tidsskriftet ”Villreinen” (se 
litteraturlisten). Jeg retter en varm takk 
til Villreinutvalget for Ottadalsområdet 
og Skjåk Allmenning for tilrettelegging 

og omfattende assistanse i forbindelse 
med de ulike forskningsprosjektene.

Villreinstammen og det ville og vakre 
Ottadalsområdet ble tidlig foreslått vernet 
gjennom et forslag ført i pennen av Ø. 
Mølmen, O. Heitkøtter, S. Tengesdal, 
O. Brøste, S. Ensby og E. Reimers (Rei-
mers et al., 1975). Området fikk i 2006 
status som Reinheimen Nasjonalpark.

Artikkel med referanser, se www.villrein.no

Unikt bildemateriale i ny bok
Villreinforskerne ved Norsk insti-
tutt for naturforskning (NINA) har 
de senere årene brukt ny teknologi 
for å dokumentere villreinens liv. I 
tillegg til GPS-sendere har forskerne 
utstyrt reinsdyr med kamera. Nå 
har forskerne samlet dette unike 
bildematerialet i ei bok som kom-
mer på markedet til høsten. 

Vi har tidligere vist smakebiter på disse 
bildene her i årboka ("Villreinen  2013" 
side 4 -7), og ett av bildene er brukt på 
framsida av årets utgave.

Den nye boka er ingen typisk fagbok. 
Forfatterne har valgt å la bildene bære 
mye av historien og tar med leseren på 

en fantastisk reise inn i villreinens ver-
den. For første gang får vi et innsyn i rei-
nens dagligliv uten at det er mennesker 
som forstyrrer eller betrakter flokken fra 
utsida. Forfatterne tar oss med til vill-
reinfjellet, og vi møter flokkene til ulike 
årstider og i et mangfold av situasjoner. 
Samlet gir dette en ny beskrivelse av et 
liv som leves på grensen av det mulige.

Vi får møte flokken i rasende uvær, 
på steikende varme sommerdager og 
mens kongeørna henger over kalvings-
flokken. Med forfatternes egne ord så 
er bildene realiseringen av en gammel 
drøm om å være midt i flokken og helst 
så nært at en kjenner lyden av dyra i 
magen. 

Forfatterne har valgt å holde teksten 

enkel. Gjennom forskernes opplevelser 
i felt får vi innsyn både i forskningsar-
beidet og opplevelsene de har hatt med 
reinen i felt.

Boka gis ut på "Kom forlag" og er 
forventet å være i salg i august 2015.

Olav Strand, Roy Andersen og Frid 
Kvalpskarpmo Hanssen: Norsk Institutt 
for Naturforskning. «Midt i flokken», 
Kom forlag.

"Aldri før har vi vært så nært villreinen, 
og aldri før har vi fått et slikt innblikk i 
hvordan det er å være rein". Sitat Villreinen 
2013: "Hvordan er det å være rein?"
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Bakgrunn
Lavvinterbeitene antas å være en av 
flaskehalsene som bestemmer hvor stor 
vinterstammen av reinsdyr kan være 
på Hardangervidda, vår klart største 
villreinbestand. Antatt størrelse på dette 
vinterbeitearealet varierer i ulike publi-
kasjoner (Bjerketvedt m.fl. 2012). Sam-
menliknet med noen andre villreinområder 
i Norge har Hardangervidda relativt lite 
vinterbeite (Skogland 1994). Også for 
mange andre villreinstammer synes lav 
å være det viktigste beitet om vinteren, 
ettersom lav har høyt energiinnhold og 
fordøyelighet (Danell m. fl. 1994). Vill-
reinstammen som var på Syd Georgia, 
benyttet imidlertid andre planter enn 

lav som vinterføde. Det samme gjelder 
delvis for reinsdyra på Svalbard, når til-
budet av lav er begrenset (Hansen m. fl. 
2010). Skjenneberg og Slagsvold (1968) 
henviser til russiske undersøkelser (på 
tamrein?) som viser at ca. 65 % av for-
inntaket om vinteren er lav. Hollemann 
m. fl (1979) oppgir at lav utgjør 86 % 
av vinterføden. Også om sommeren og 
høsten kan lav utgjøre 10 - 30 % av fór-
inntaket på lavrike beiter (Gaare og Da-
nell 1999).  Lav er rik på karbohydrater, 
dvs energi, men relativt fattig på pro-
teiner og fett. Proteininnholdet ligger på 
mellom 2 - 4 % bortsett fra i lavslekta 
Stereocaulon som inneholder 7 % råpro-
tein (Skjenneberg og Slagsvold 1968). 
Det er beregnet at reinen forbruker 6,3 
gram kroppsprotein for å fordøye 1000 
gram tørka lav. Selv om reinen er en 
«lavspesialist», vil den derfor gå ned i 
vekt ved bare å spise lav, men den kan 
dekke energibehovet (Hjeljord 2008). 
Ernæringsmessig utnytter reinsdyr lav 

dobbelt så godt som for eksempel sau.
Gaare og Skogland (1975) beregnet 

at i 1972 spiste 10 000 reinsdyr på Har-
dangervidda 7620 tonn tørket plantema-
teriale i løpet av et år, hvorav ca. 50 % 
(3100 tonn) stammet fra vinterbeitene. I 
litteraturen er det beskrevet flere forsøk, 
hvor man har beregnet hvor mye lav et 
reinsdyr spiser pr dag avhengig av kjønn 
og alder. Ved bruk av slike data kan vi 
beregne ganske godt hvor mye lav en 
stamme på 10 000 dyr spiser i løpet av 
et år. Men det kommer vesentlige tap i 
tillegg til beiting. Når reinen spiser lav, 
eller vandrer, så tråkker den dessverre 
også i stykker lav. Hvor mye dette tapet 
utgjør, avhenger av flere forhold som 
lavmattas tykkelse og fuktighet. Våt 
lav tåler tråkk bedre enn tørr lav, noe 
de fleste har erfart som har tråkket på 

Hvor mange kg lav forbruker 10 000 
reinsdyr på Hardangervidda per år?

Av Dag K. Bjerketvedt, Jan Heggenes 
og Arvid Odland, Institutt for natur-, 
helse og miljøvernfag, fakultet for 
allmennvitenskapelige fag i Bø,
Høgskolen i Telemark

En av villreinflokkene på Hardangervidda 
fotografert under minimumstellinga i 2014. 
Foto: Randi Halland
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våte og tørre lavmatter i skogen eller på 
fjellet. Det er rimelig å anta at reinsdyr-
flokker som oppsøker vinterbeitene på 
tørre sommerdager, påfører lavmattene 
betydelige tråkkskader og tap. Reinen 
søler dessuten også lav når den beiter. 
Gaare og Skogland (1975 og 1980) an-
slår at reinsdyr i forbindelse med bei-
ting på lavmatter kan søle (lavrester fra 
fremgraving av lavmatta om vinteren) 
2 til 10 ganger mer enn de spiser, av-
hengig av lavmattas tykkelse. Arbeidet 
til Gaare og Skogland (1975) stammer 
fra et pilotforsøk hvor seks dyr på Røros, 
om vinteren, beitet på ei lavmatte med 
større biomasse enn det som var på 
Hardangervidda. I Gaare og Skogland 
(1980) henviser de til artikkelen fra 
1975 samt personlig samtaler med O. 
Eriksson, når de oppgir søl faktoren til 
å ligge mellom 2 og 10. I litteraturen 
henvises det ofte til de to arbeidene til 
Gaare og Skogland, men til tross for det 
antatte omfanget av tråkk og søl, er det 
gjort overraskende lite for å kvantifisere 
dette.

I denne artikkelen vil vi sette opp 
noen enkle regnestykker basert på tall 
fra litteraturen om hvor mye lav 10 000 
reinsdyr forbruker (spiser og tråkker/søler) 
i løpet av et år. Videre vil vi beregne 
produksjon av lav på vinterbeitene på 
Hardangervidda basert på biomasse og 
produksjonstall fra litteraturen og egne 
undersøkelser.

Hvor mye lav produserer vinterbeitene 
på Hardangervidda? 
Noen av de mest detaljerte og sikreste 
talla vi har om lavproduksjon og lavbio-
masse på Hardangervidda, stammer fra 
analyser som ble utført i perioden 1968 
– 1973 i forbindelse med Internasjonalt 
Biologisk Program (IBP). Analysene 
ble utført på sentralvidda i nærheten av 
Stigstuv. Resultatene er publisert i inter-
nasjonale tidsskrifter og bøker.

Hesjedal (1975) foretok en vegeta-
sjonskartlegging av Hardangervidda 
basert på flyfoto. Han anslo at de chino-
fobe oligotrofe heier (lavhei og rabbe-
sivhei) utgjør 838 km². Området utgjør 
det vi kan kalle potensielt tilgjengelig 
vinterbeite for reinsdyr. Bjerketvedt m. 
fl (2012) har imidlertid vist hvordan dette 
arealet varierer i ulike publikasjoner. I 
denne artikkelen legger vi Hesjedals 
opprinnelige tall for areal vinterbeite til 
grunn.  Kjelvik (1978) beregnet for et 
inngjerdet område ved Stigstuv (1968 – 
1978), at en lavbiomasse på 380 gram 

tørr lav/m² produserte 88 gram tørr lav/
år, dvs at ett gram lav produserer 0,23 
gram tørr lav i året. Kjelvik (1978) an-
slo derfor at den samla produksjonen av 
lav på de chinofobe oligotrofe heier på 
Hardangervidda er 50 000 tonn tørr lav 
pr. år. I dette regnestykket synes det som 
han antar at lavbiomassen rimeligvis er 
lavere i beitede områder, ca. 260 gram 
tørrvekt pr m² (260 gram/m² x 0,23 
gram/m²/år x 838 000 000 m² = 50 112 
tonn lav i tørrvekt). Dersom lavbiomassen 
forandres, men produksjonstallet (0,23 
gram/gram lav/år) opprettholdes, så vil 

dette selvsagt gi andre tall for den totale 
lavproduksjonen. Videre vil det samlede 
arealet for potensielt tilgjengelig vinter-
beite innvirke på den totale lavproduk-
sjonen. 

En beregningsmodell basert på til-
vekst og forbruk av lav er utarbeidet av 
Gaare og Skogland (1980). Modellen 
antar at vekst av lav følger en S-formet 
kurve (logistisk vekst se fig 1), og vil 
derfor produsere mest plantemateriale 
pr år ved halvparten av utvokst masse. 
Modellen viser at dette tilsvarer en lav-
biomasse på 500 – 600 gram/m². I mo-

Bildene fra toppen og ned: Gjerdet rundt lavheia på Stigstuv ble etablert i 1968 i forbindelse 
med et internasjonalt forskningsprogram på Hardangervidda (Internasjonalt Biologisk 
Program, IBP). En metode for å beregne lavbiomasse pr. m² er å ta ut vegetasjonsprøver 
som sorteres, tørkes og veies. På området ved Stigstuv ble det tatt ut fem prøver pr. m². Ved 
å utføre et stort antall slike analyser får man et tall for lavbiomassen. Gjerdet ble tatt ned i 
1978. Foto: Dag Bjerketvedt
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dellen angir de lavens produksjonstall 
til å ligge mellom 0,04 og 0,3 avhengig 
av klima og lavart. Figur 2 i publika-
sjonen til Gaare og Skogland fra 1980 
viser dyretetthet, lavbiomasse likevekt 
kurve og jaktuttak som er nødvendig 
for å opprettholde likevekt. Det interes-
sante med figuren er at produksjonstal-
let er satt til 0,21, noe tilsvarer omtrent 
produksjonstallet (0,23) som Kjelvik 
bruker i sine beregninger.

Gaare m.fl. (1999) oppgir derimot at 
lavmatter med gjennomsnitt 600 gram/
m², dvs. antatt årlig maksimal tilvekst, 
har et produksjonstall på ca. 11 % (0,11) 
som tilsvarer 66 gram/m²/år. Forfat-
terne oppgir Yarraton 1975, Kjelvik og 
Karenlampi 1975 og Gaare upublisert 
som kilder. I artikkelen til Kjelvik og 
Karenlampi (1975) går det klart fram 
at produksjonstallet 88 gram/m²/år er 
basert på en biomasse på 380 gram/m², 
noe som tilsvarer et produksjonstall på 
0,23 gram/gram lav/år (88/380).

Hvor mye lav spiser et reinsdyr?
Ved bruk av spiserørfistelmetoden (en 
pose tilkoblet spiserøret slik at alt fór 
som tas opp av dyret ender i posen) 
fant Holleman m. fl (1979) at to reins-
dyr som veide henholdsvis 75 og 84 kg, 
spiste hhv. 2,4 og 2,6 kg tørket lav pr 
dag. Lav utgjorde 86 % av dyras sam-
lede fóropptak. Hvis vi antar at et «gjen-
nomsnittlig reinsdyr» spiser 2,1 kg tørr 
lav pr dag og vinterperioden er 220 dager, 
slik Tveitnes (1980) la til grunn da han 
beregnet hvor stor vinterstammen kun-
ne være, så vil 10 000 reinsdyr trenge 
4620 tonn lav (2,1 kg x 220 x 10 000) 
per vinter. Hvis vi i tillegg antar at dyra 
tråkker/søler 10 ganger mer enn det de 
spiser, så forbruker de samlet 4620 tonn 
+ 46200 tonn, til sammen 50 820 tonn. 
Kjelvik (1978) beregnet som nevnt inter-
essant nok at de potensielle tilgjengelige 
vinterbeitene produserte 50 000 tonn 
tørket lav pr. år, gitt en gjennomsnittlig 
lavbiomasse på 260 gram/m² og et pro-
duksjonstall på 0,23. Når reinsdyr opp-
søker vinterbeitene om vinteren, så kan 
de selvsagt spise annen plantekost også, 
hvis den er tilgjengelig. På samme måte 
kan de spise noe lav også om sommeren 
og høsten, men ofte vil det være lav som 
finnes i vegetasjonstyper som er mindre 
tilgjengelige om vinteren. 

Gaare og Skogland (1975) har mer 
detaljert beregnet hvor mye plantema-
teriale, målt i tørrvekt, et reinsdyr spi-
ser i løpet av ett år avhengig av kjønn 

og alder (tabell 1.) Med utgangspunkt 
i deres tall kan vi, hvis vi antar at 50 % 
av fóropptaket er lav, beregne dyras lav-
opptak i løpet av et år, slik som angitt i 
kolonnen lengst til høyre i tabell 1.

Med utgangspunkt i talla i tabell 1 
kan vi sette opp et mer detaljert regn-
skap for hvor mye lav en reinsdyrstam-
me på 10 000 dyr spiser, når vi kjenner 
strukturfordelingen i stammen. La oss 
her med utgangspunkt i tredje kolonne 
i tabellen, anta at et «gjennomsnittlig 
reinsdyr» spiser 450 kg tørket lav i lø-
pet av et år. Da spiser 10 000 reinsdyr 

4500 tonn (450 kg x 10 000) tørket lav. 
Legger vi til en tråkkeffekt på 10 ganger 
så blir samlet forbruk av lav 49 500 tonn 
(4500 tonn + 45 000 tonn). Igjen er vi 
innenfor det som et potensielt tilgjenge-
lig vinterbeite på 838 km² produserer av 
lav i løpet av ett år, gitt en lavbiomasse 
på 260 gram/m² og en et produksjonstall 
på 0,23 gram/gram lav/år.

I den senere artikkelen hvor Gaare 
og Skogland (1980) beskriver samspillet 
mellom optimal reinsdyrproduksjon, 
lavtilgjengelighet og lavbiomasse, antar 
de at et reinsdyr forbruker 4450 kg tør-

Kjønn og alder Samlet fóropptak i tørrvekt kg/år Mengden tørr lav i kg/år

Kalv  250  125

Åringer av begge kjønn  450  225

Bukk 2 år  900  450

Bukk 3 år 1350  675

Simle 2 år og eldre   827  413.5

Tabell 1. Beregnet årlig fóropptak hos reinsdyr av ulik kjønn og alder (etter Gaare og 
Skogland 1975).

Produksjonstall
gram/gram
lav/år

L a v b i o -
masse
gram/m²

V i n t e r -
beite
areal i km²

Total lav-
p r o d u k -
sjon 
i tonn

Bæreevne
(antall rein. 
Beite + tråkk/
søl faktor 2

Bæreevne 
(antall rein). 
Beite + tråkk/søl 
faktor 10

0,11 150 838 13 823 10 239 2792

0,23 150 838 29 911 21 415 5840

0,11 260 838 24 000 17 777 4848

0,23 260 838 50 112 37 120 10 123

Tabell 2. Kolonne fem og seks fra venstre viser antall reinsdyr et vinterbeite på 838 km² 
kan fø avhengig av vinterbeitets totale lavproduksjon. Dersom et reinsdyr spiser 450 kg 
tørr lav pr år og tråkker og søler to til ti ganger det den spiser. Vinterbeitets totale lav-
produksjon er beregnet ved bruk av produksjonstallene og biomassetallene i kolonene en og to.

Figur 1. Den S-formete vekstkurven (logistisk vekstkurve)
Beskriver her veksten til en dyrepopulasjon. Ved lav tetthet så blir den årlige tilveksten 
større og større helt til populasjonen er ved punkt A på kurven. Det er ved dette punktet 
veksten er størst og kurven steilest. Fra punktet A avtar veksten og når kurven flater ut «på 
toppen» så er tilveksten lik frafallet i populasjonen.
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tall på 0,23, og hvordan endrer 
dette seg eventuelt med endret 
lavtykkelse og klima?

• Hvor sikkert er det at biomassen 
pr m² gjennomsnittlig er ca. 150 
gram tørr lav innenfor hele «vin-
terbeiteområdet»?

• Hvor mye lav tråkker/ødelegger 
reinen når den oppsøker «vinter-
beitene» enten det er om vinte-
ren eller om sommeren?

• Hvor mye søler reinen når den 
beiter lav om vinteren? 

• Hvor sikre er talla som angir rei-
nens lavopptak om vinteren, og 
sommeren?

 Vi tror den største usikkerheten er 
knyttet til beregning av samla lavbio-
masse innenfor potensielt tilgjengelig 
vinterbeite, og hvor stor tråkk og søl- 
effekten på lavmattene er gjennom året. 
Mer forskning på disse tema vil vi anta 
kan være av interesse bl.a. for forvalt-
ningen. 
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ket lav pr år. Tallet inkluderer både det 
reinsdyret spiser og tråkker i sund. Sam-
let vil en stamme på 10 000 dyr forbru-
ke 44 500 tonn. Også her er forbruket 
av lav innenfor det «vinterbeitene» på 
Hardangervidda produserer i løpet av et 
år, gitt et vinterbeiteareal på 838 km², en 
lavbiomasse på 260 gram/m² og et pro-
duksjonstall på 0,23 gram/gram lav /år.

Nyere biomassetall
Odland m.fl. (2014) har nylig målt bio-
massetall på Hardangervidda ved Iming-
fjell og  Mårbu, områder som beites av 
reinsdyr vinterstid. I snitt fant de at lav-
biomassen var mindre enn 150 gram/
m², dvs. betydelig lavere enn det som er 
lagt til grunn i beregningene over. Talla 
framkommer ved at lavprøver fra homo-
gene ruter er innsamlet, tørket og veid. 
I tabell 2 ser vi hvor mye lav som blir 
produsert på 838 km² med vinterbeite, 
når vi bruker produksjonstalla 0,11 og 
0,23 på ulike lavbiomasser. Av tabellen 
ser vi også hvor stor bæreevnen til vin-
terbeitene vil være når ett dyr spiser 450 
kg tørket lav pr år og tråkker(søler) med 
en faktor på hhv 2 og 10.

 
Oppsummering
Ved å bruke data fra litteraturen har vi 
satt opp regnestykker for hvor mye lav 
en reinsdyrstamme på 10 000 dyr på 
Hardangervidda kan forbruke av lav i 
løpet av et år. Som det framgår er det 
flere usikkerhetsmomenter knyttet til 
slike beregninger. Viktige spørsmål er:

• Hvor sikkert er det at potensielt til-
gjengelig vinterbeite er 838 km²?

• Hvor sikkert er et produksjons-

Hvor stor er tråkk- og søleffekten når 
villreinen beiter lav om vinteren? Dette er 
blant spørsmålene som stilles i denne
artikkelen. Illustrasjonfoto: Arne Nyaas
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Villreinen har fått sin nasjonale 
base der både lokale og sentrale ak-
tører bidrar med data, og hvor alle 
som har bruk for geografisk søk-
bare villreindata kan hente kunn-
skap.
Tanken om en sentral, åpen database 
for stedfesta villreinobservasjoner 
kom opp i 2006, etter at Dovrefjellrå-
det fikk utredet en enkelt metode for 
overvåking av Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark (NINA-rapport 188). Om-
trent samtidig kom det ønske fra Miljø-
verndepartementet om å bedre kartleg-
gingen av villreinens områdebruk i alle 
villreinområder. SNO fikk i oppdrag å 
stå for den praktiske datainnsamlingen 

og så tidlig behovet for en enkel, billig 
og langsiktig metode for å samle slike 
data. Arbeidet har gått gjennom mange 
faser og dagens løsning er et samarbeid 
mellom Miljødirektoratet ved SNO og 
Artsdatabanken.  Pr januar 2015 ligger 
det ca. 20 000 poster i basen, og en før-
steversjon er i drift. Lokalt feltpersonell 
har bidratt med nåtidsdata siden 2006 i 
de største områdene og det er samlet his-
toriske data tilbake til tidlig 1900-tall 
(Snøhetta).  

På grunn av sin nomadiske livsfør-
sel krever villreinen store arealer. En 

bestand kan utnytte enkelte områder 
intensivt over mange år, før «nye» om-

Åpen database for "Sett rein"

Tekst: Arne Johs. Mortensen,
Statens naturoppsyn (SNO)

"Sett rein" er utviklet i et samarbeid mellom 
Miljødirektoratet ved SNO og Artsdatabanken. 
Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en 
rekke aktører, med lokale rettighetshavere 
som de viktigste. Så langt er datainnsam-
lingen konsentrert om de store villreinom-
rådene, men det er et mål å få inn data fra 
alle villreinområder i Norge. Kartutsnittet 
over viser deler av Knutshø og Snøhetta, og 
viser flokkstørrelser i årene i 1964 til 2011. 
Kartplott: "Sett rein"

155 fostringsdyr (simler og fjorårskalver) 
fotografert 3. april 2011 i Forollhogna. 
UTM-koordinater: 32V 573055  6952819. 
Foto: Arne Nyaas
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råder tas i bruk. Beiteforhold, bestands-
størrelse, forstyrrelser, klimatiske for-
hold og andre faktorer er viktige i en 
slik rotasjonsbruk. Årlige sesongvand-
ringer mellom vinterbeiter, kalvings-
områder og sommerbeiter er en del av 
reinens økologiske tilpasning. Dette er 
kjent kunnskap i villreinforvaltningen. 
Forvaltning av villrein handler derfor 
mye om en langsiktig arealforvaltning. 
Kunnskap om hvordan reinen har brukt 
et område over et langt tidsrom er viktig 
for alle som er involvert i planlegging 
og arealdisponering i villreinområder.

▪ "Sett rein" er et enkelt verktøy for 
kartlegging av villreinens historiske og 
nåværende områdebruk. Basen inneholder 
stedfesta observasjoner av villrein, til-
feldige observasjoner og systematiske 
registreringer fra ulike villreinområder 
over langt tid, de eldste observasjonene 
tilbake til 1900-tallet. 

▪ "Sett rein" er et verktøy for alle ak-
tører i villreinforvaltningen, lokalt og 
sentralt: Forvaltere og planleggere, uli-
ke myndigheter, rettighetshavere, for-
skere, organisasjoner, reiseliv og andre 
som har bruk for søkbare villreindata.

▪ "Sett rein" er et verktøy for å vise 
villreinens områdebruk i utvalgte områder, 
til ulike tidsperioder og årstider og hos 
ulike dyrekategorier (fostringsdyr, bukke-
flokker, blandaflokker osv.) 

▪ "Sett rein" er en åpen base, der alle 
som vil kan hente data, etter nærmere 
definerte søkekriterier. 

Metode 
Utviklingen av "Sett rein" bygger på tre 
hovedkriterier: 

1. Enkel metodikk
Det har vært et mål å etablere en enkel 
metode, der alle som har tid- og sted-
festa observasjoner av villrein kan bidra. 
Innsamling av historiske data og nåtids-
data skjer etter samme mal. Data samlet 
gjennom systematiske registreringer 
kan også inngå i samme datasett. 

2. Billig datainnsamling
Privatpersoner og feltpersonell på uli-
ke oppdrag som oppsyn, transport og 
registreringsarbeid gjør mange villrei-
nobservasjoner i løpet av et år. Dette er 
vanligvis observasjoner som noteres der 
og da, og som ikke krever stor ekstra-
innsats. Ressursmessig er dette en billig 
bifangst av verdifulle data. Hovedtyng-
den av datafangsten i "Sett rein" er så 
langt av denne typen. Målretta innsats, 

der feltpersonell sendes ut spesielt for 
å gjøre villreinobservasjoner, kan være 
et supplement og er den «nest billigste» 
løsningen. 

3. Langsiktig og løpende registrering av    data. 
Forskningsdata og andre vitenskapelige 
data er vanligvis samlet i en avgrenset 
tidsperiode, med en kort, intensiv og 
kostbar gjennomføring. Sett rein ligger i 
andre enden av en slik skala, der lang-
siktigheten er den mest åpenbare styr-
ken. 

Utfordringer i bruk av tilfeldige datasett
Sett rein bygger i stor grad på tilfeldige 
observasjoner. Det betyr at mengden 
og fordelingen av plott i de enkelte om-
råder også påvirkes av tettheten og om-
rådebruken til observatørene. Som det 

heter: Enhver observasjon er avhengig 
av observatøren (eller mangel på slike). 
Før basen inneholder tilstrekkelig lange 
tidsserier, vil observatørskeivhet være 
et forhold som må hensyntas i bruken av 
dataene. Med lange tidsserier og økende 
datamengder, vil slike skeivheter få re-
dusert betydning. 

Et annet forhold som bidrar til å jevne 
ut observatørskeivhet er at villreinen, 
som lever flokkvis i et åpent landskap, 
er lettere å observere enn vilt i skogs-
terreng. En person med skarpt blikk og 

Kartutsnitt som viser deler av Snøhetta og 
Knutshø villreinområder. Det øverste plottet 
viser flokker i mars, april og mai i årene 
1964 til 2011. Det nederste plottet viser ob-
serverte flokker i juli, august og september i 
årene 1964 til 2011. Kartplott: "Sett rein".
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kikkert kan dekke et stort areal, og ikke 
bare en «takseringslinje» langs ruta, 
slik en gjør i skogsterreng. På snøføre 
er oppdagbarheten enda større, og under 
gode forhold kan en gjøre villreinobser-
vasjoner på flere mils avstand med tele-
skop.

Innsatsen for å samle nåtidsdata og 
historiske data har vært forskjellig i de 
ulike villreinområdene. Så langt er det 
først og fremst de store villreinområ-
dene som er representert. Områder eller 
delområder med få eller ingen data vil 
framstå som nullområder, selv om vill-
reinen bruker områdene. Metoden er så 
langt ikke egnet til å dokumentere hvilke 

områder reinen ikke bruker, fordi den 
ikke inkluderer observatørdata.  Et søk 
som viser et tomt område, sier lite  om 
dette skyldes mangel på observatører/
innsats eller mangel på rein. Et framtidig 
mål kan være å utvikle basen, slik at den 
også leverer data på dekningsgrad, altså 
sier noe om innsatsen for å finne rein i 
de enkelte områder (eksempelvis ved å 
inkludere sporlogg i datasettet). Hvis et 
område har høy dekningsgrad men få 
observasjoner, vet en at området bru-
kes lite av rein. Økt innsats generelt og 
større/lengre dataserier, vil gi økt repre-
sentativitet i data som hentes fra basen. 

Spørsmålet har vært reist om ikke 

data fra basen kan feiltolkes/misbrukes 
av personer uten «villreinbriller». Det 
kan en selvfølgelig ikke hindre, hverken 
om datagrunnlaget er godt eller dårlig. 
Det er derfor viktig å være klar over at 
datamaterialet kontinuerlig endres, og 
at dataene har både styrker og svakheter. 
Lokalt eierskap til dataene er svært viktig 
for at basen skal tjene den hensikten 
som er tenkt. 

Bruken av "Sett rein"
Innlegging og rettigheter: 
• Historiske data samles og legges i basen 
gjennom definerte prosjekter, eller fra 
enkeltpersoner med tilgang. Det er et 
mål å få inn historiske data fra flest mulig 
av villreinområdene. 
• Nåtidsdata samles av feltpersonell på 
ulike oppdrag og andre som gjør regel-
messige villreinobservasjoner. Disse har 
tilgang til direkte innlegging i basen. Pr 
januar 2015 er dette cirka 70 personer.

Innsyn og søk
Basen er åpen for søk og bruker trenger 
ikke innlogging/registrering. Data kan 
vises i tabellform eller direkte i kart. 
Du får tilgang til basen gjennom www.
villrein.no  

Videre utvikling
Dette er førsteversjonen av "Sett rein". 
Vi ønsker tilbakemeldinger fra brukerne 
for å øke brukervennlighet og funksjo-
nalitet. Videreutvikling av metoden og 
bedre observatørdata vil styrke basen og 
innfri økte metodiske og vitenskapelige 
krav. Vi har tro på en levende database 
som er åpen og tilgjengelig og hvor me-
todikk, svakheter og styrker diskuteres 
kontinuerlig. Verdien av basen og styrken 
i datasettene øker for hvert år.  

Levér data! 
Vi oppfordrer alle som har gamle eller 
nye data om å levere til Sett rein. Har 
du basisdata, som er dato, sted og an-
slått flokkstørrelse, er det tilstrekkelig 
til å legge observasjonen inn i basen. 
På www.villrein.no ligger det nærmere 
info om innlegging og kontaktpersoner 
i de enkelte områder. Lykke til!  

"Sett rein"-basen inneholder både stedfesta observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner 
og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. Foto: Arne Nyaas
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Møte
Fjellet er stille, tomt
Med ett er den bare der,
like brått som skulle det være huldra
Den blir var deg, ringer
Som en levende spiral som strammes inn blir flokken mindre
Stanser, i en tett klynge
Hele flokken fokuserer på ett punkt; deg
Du stanser og
Våger ikke røre deg
Står like stille som reinen
Så reiser de – noen dyr tar av sted,
tett ved siden av hverandre, de neste halvvegs bakom
Flokken strekker seg ut,
renner som ei bred stripe bortetter sida 
Strømmen er tett, ei elv, ikke ei glipe mellom to dyr
Ser ikke ut som om de er redde,
bare reiser sin veg

Lengre unna løser den strenge ordenen seg opp,
det skapes lommer,
de usynlige korte båndene strekker seg
Så er de borte
En liten skjelv risler gjennom kroppen før du og går videre
Og stegene dine er lette
Og fjellet lever

Mars 2015, swb

Foto: A. N.



2015

74

Villreinen møter hindringer på sin 
nomadiske vandring i Snøhetta-
området. Det som ofte blir benevnt 
som storhjulet rundt Snøhettamassivet 
er en del av villreinens sesongmes-
sige trekk. I denne artikkelen viser 
vi hvordan kunnskap om de besø-
kende til Stroplsjødalen kan brukes 
til å finne gode tiltak som balanserer 
bruk og vern i villreinfjellet.

Problembeskrivelse
Villreinen i Snøhetta øst har en sesong-
messig bruk av landskapet, og dette er 
ofte benevnt som rotasjonstrekket eller 
«storhjulet» rundt Snøhetta. Landska-

pet tilbyr ulike ressurser for villreinen 
gjennom året. Etter kalving og sommer-
opphold i de vestlige og nordlige de-
lene av Snøhettaområdet trekker reinen 
fra begynnelsen av august mot høst og 
vinterbeiteområdene i de østlige delene 
av området. Den første hindringen dyra 
møter på sin vandring er to parallelle 
T-merka stier gjennom Stroplsjødalen 
(Figur 1). Det er stor trafikk i Stroplsjø-
dalen i august og september av fotturis-
ter, jegere, fiskere og andre besøkende. 
Analyser av våre datasett viser at vill-
reinen har problemer med å krysse over 
stier, og krysningsfrekvensen avtar suk-
sessivt dersom stier har mer enn omlag 
30 passeringer i løpet av en 10 timers 
dag. Vi har ikke eksempler på at GPS- 
merka reinsdyr har krysset stier hvor 
det er 220 eller flere passeringer pr dag. 
Som en tilleggsbarriere til de T-merka 
stiene i Stroplsjødalen må dyra krysse 
den parallelle Snøheimvegen noen kilo-
meter lenger sør. Med bakgrunn i data 
fra Snøhettaområdet og andre relevante 

undersøkelser er forvaltningen bekymret 
for at ferdsel og bruk at dette området 
skal utvikle seg slik at villreinen ikke 
lenger får tilgang til de viktige høst og 
vinterbeitene i dette området. Snøhetta 
øst var tidligere en del av en mye større 
Dovre-Rondane region, men jernbane 
og E6 har satt en stopper for trekket 
videre østover. Det sesongmessige trekket 
man observerer i Snøhetta øst er i en slik 
sammenheng restene av det som tidlige-
re var en langt større sesongmessig for-
flytning. På tross av dette har villreinen 
i Snøhetta fortsatt tydelig sesongmessig 
bruk av landskapet. Det er derfor svært 
aktuelt å iverksette tiltak som kan endre 
ferdselssituasjonen i Stroplsjødalen til 

Tiltak for å håndtere ferdsel i 
villreintrekk i Stroplsjødalen

Av Vegard Gundersen, Olav Strand, 
Norsk institutt for naturforskning 
(NINA), Arne Johs. Mortensen, Statens 
naturoppsyn (SNO) og Ingrid Nerhoel, 
Norsk Villreinsenter (NVS)

Figur 1. Situasjonsbeskrivelse som viser 
området som omtales.  Vi har skravert ut 
de viktigste trekk-korridorene for villrein 
sommerstid fra GPS- data i perioden 2009-
2015 og vi har angitt lokaliteter med au-
tomatiske tellinger av ferdsel. Kart: Norsk 
Villreinsenter Nord
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linger på T-merka sti lenger inn i Stropl-
sjødalen. Ved foten av Nystugguhø 
(etter at de to stiene fra Kongsvold har 
gått sammen) er det omlag 9000 passe-
ringer, og lenger inn i Stroplsjødalen er 

det registrert 4000 passeringer (2009-
2014) på nordsiden og 911 passeringer 
på sørsiden (2014). I tillegg har vi regis-
trert ferdsel på en mindre tydelig tverr-
forbindelse mellom Stroplsjødalen mot 

det bedre for villreinens arealbruk og 
trekkmuligheter.

Kunnskapsgrunnlaget
I FoU-prosjektet i Snøhetta villreinom-
råde er det i perioden 2009-2014 samlet 
inn svært mye kunnskap, og kunnskaps-
grunnlaget foreligger i NINA temahefte 
«Horisont Snøhetta» og i en rekke do-
kumentasjonsrapporter. Tiltak for å en-
dre ferdselen handler om folk, og man 
må ha kunnskap både om hvem det er 
som bruker området og hvor mange 
de er. Denne type kunnskap er samlet 
inn med ulike metoder, blant annet ved 
bruk av spørreskjema i svarkasser og 
automatiske tellere ved de mest brukte 
innfallsportene og merka stiene i områ-
det. I alt er det 40 lokaliteter Snøhetta-
området hvor vi har samlet inn data som 
beskriver ferdsel og brukere. I tilknyt-
ning til Stroplsjødalen er det en rekke  
stier, deriblant T-merka stier hvor vi 
har registrert ferdsel. I denne sammen-
heng er det trafikk i barmarksperioden 
som er mest interessant. Totalt antall pas-
seringer i løpet av månedene juni, juli 
og august varierer stort mellom stier 
og innfallsporter. I gjennomsnitt over 
flere år med tellinger har vi registrert 
følgende totaltall: Kongsvold stasjon 
(1742 passeringer, periode 2008-2014), 
Kongsvold fjellstue (10108 passeringer, 
2006-2014), Grønnbakken (2923 passe-
ringer, 2009-2014), Snøheim-Reinheim 
(1832 passeringer, 2009-2014), Åmots-
dalshytta-Reinheim (642 passeringer, 
2014). Vi har i tillegg automatiske tel-

Kongsvold fjeldstue
869 svarskjemer i 2009 og 725 svarkskjemaer i 2010
Norsk 26 Utenfor sti 2
Førstegangsbesøkende 64 Sterk tilrettelegging 45
Dagstur 63 Middels tilrettelegging 38
Varighet dagstur (antall timer) 2 Liten tilrettelegging 17
Varighet flerdagerstur (antall dager) 2,9 Overnatte på fjellet 32
Organisert tur 6 Kvinneandel 49
Bare på sti 87 Andel som går alene 7
Både på og utenfor sti 11 Andel som går med barn under 15 år 

i følge
21

Tabell 1. Svarprofil for respondenter fra svarkasse ved Kongsvold fjeldstue i 2009 (n=869). 
Andeler oppgitt i % (unntak varighet dagstur og flerdagerstur).

Figur 2. Kontinuerlige tellerdata på dagnivå for teller ved Kongsvold fjeldstue i perioden 
1. juli 2006 til 31. oktober 2014.

Oversiktsbilde fra Stroplsjødalen, med elva Kaldvella som renner sørøstover. I det fjerne 
skimets Gåvålivatnet og Nørdre Kvitdalsvatnet i Knutshø villreinområde. Til høyre 
fjelltoppen Kolla (1651 m.o.h.). Foto: Arne Johs. Mortensen
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folk som er lokalkjente i denne lokali-
teten. Det er først og fremst Kongsvoll 
stasjon og Kongsvold fjeldstue som har 
besøkende det er mulig å påvirke gjennom 
tilrettelegging.

Forslag til tiltak
Det er flere aktuelle tiltak som sammen 
kan påvirke ferdselsmønster og –inten-
sitet i området. Målet er å konsentrere 
ferdselen i randsonen av området og 
dermed redusere ferdselen innover i 
Stroplsjødalen. Et annet mål er å samle 
trafikken som er i indre deler av Stropl-
sjødalen mot turisthytta Reinheim, for å 
hindre spredt ferdsel i dalen og nye inn-
fallsporter fra Snøheimvegen i sør. 

De fleste besøkende er i første rekke 
dagsturturister som etterspør informa-
sjon, turmuligheter, attraksjoner i nær-
området, og ikke minst muligheter for 
å se moskus. Da er det spesielt viktig å 
legge til rette for slike opplevelser. Vi 
foreslår 3 ulike tiltak som utfyller hver-
andre i forhold til de skisserte målset-
tinger (Figur 3): 

1. Rundtur på ca 9 km med start og 
stopp på Kongsvold fjeldstue. Eksiste-
rende sti mellom T-merka sti opp fra 
Kongsvoll og bru over Kaldvella mot 
Grønnbakken må opprustes og merkes. 

I tillegg må det utarbeides en skiltplan 
samt informasjon og kart om tilbudet. 
Området kan tilrettelegges med benker 
og evt. enkel klopplegging over bløte par-
tier. Det er også aktuelt å legge til rette 
for opplevelser av spesielle kulturmin-
ner og naturkvaliteter langs stien. Stien 
sammenkobles med eksisterende sti-/
pilegrimsled mot Grønnbakken og til-
bake til Kongsvold fjeldstue.

2. Samle alle stiene og vinterløy-
pene på nordsida av Stroplsjødalen. 
Det vil være viktig å fjerne merking fra 
eksisterende stier på sørsiden av Stropl-
sjødalen, og sluse mest mulig av trafik-
ken over på nordsida (ved brua over 
Kaldvella). Den stikka vinterløypa fra 
Kongsvoll og Grønnbakken føres tidlig 
sammen til en løype og følger bunnen 
av Stroplsjødalen innover.

3. Etablere Høgsnyta som dagstur-
mål med god utsikt. Rundturen skiltes 
ut fra eksisterende stinett fra Kongs-
vold fjeldstue og Kongsvoll stasjon, 
og vil gjøre toppturen aktuell fra begge 
stiene (tilsammen 12 000 passeringer). 

Snøheim, og fant 347 passeringer på 
denne i 2014. I figur 2 ser en også hvor-
dan ferdselen ut fra Kongsvold fjeldstue 
varierer per dag i perioden 2006-2014. 
Kongsvoll stasjon og fjeldstue ligger 
nærme hverandre og har sammen med 
Grønnbakken størst innflytelse på ferd-
selen i Stroplsjødalen. 

Vi skal her vise at det er helt avgjø-
rende at man har kunnskap om hvem 
det er som besøker lokalitetene. Dette 
er det vi kaller en lokalitetsprofil. Lo-
kaliteter som ligger nærme hverandre i 
avstand kan ha helt forskjellige brukere. 
Ferdselen fra Kongsvold fjeldstue er for 
eksempel sterkt preget av E6 og de som 
ferdes der. I tabell 1 har vi oppgitt en lo-
kalitetsprofil for Kongsvold, og vi ser at 
det er svært mange utlendinger (74 %) 
og besøkende som er der for første gang 
(64 %). Vi ser videre at det blir gjennom-
ført dagsturer med en gjennomsnittlig 
varighet på 2 timer. Det er en høy andel 
barn under 15 år (21 %). Det er med an-
dre ord mange som stopper bilen og tar 
en kort dagstur. Kongsvoll stasjon har 
flere norske besøkende, men også her er 
det en svært stor andel førstegangsbe-
søkende (65 %). Grønnbakken har flere 
norske og færre førstegangsbesøkende 
(40 %), dvs. det er flere gjengangere og 

Figur 3. Illustrerer de viktigste tilta-
kene som er foreslått med utgangspunkt i 
Kongsvoll og Grønnbakken. Kart: Norsk 
Villreinsenter Nord
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virkningen. I tilfeller hvor tiltakene har 
utilsiktede og negative virkning må til-
taket også kunne fjernes (reverseres).

Styrken med adaptiv forvaltning er 
at en bygger kunnskap og erfaringer 
i forvaltningen med å prøve ut tiltak 
systematisk. Det er i dag stor mangel på 
kunnskap om hvordan en kan håndtere 
de besøkende i problematiske områder 
for villreinen, og kunnskap om effekter 
av fysiske endringer (infrastruktur) er 
mangelfull. Folks bruk og opplevelser i 
fjellet er avgjørende for at en skal kunne 

ta vare på de verdiene fjellet representerer 
i fremtiden. Spørsmålet er hvordan vi 
på best mulig måte kan legge til rette 
for gode opplevelser og «klok» bruk av 
villreinfjellet.

Trafikken inn Stroplsjødalen fra Kongsvoll 
og Grønnbakken er stor i sommermånedene. 
Men denne boltithannen  i sørhellinga av 
Nystugguhøa lar seg ikke skremme av reiret. 
Når hunnen har lagt eggene, overlater hun 
resten av jobben til ham. 
Foto: Arne Nyaas

Informasjonen må spesielt rette seg 
mot mulighetene for å se moskus i om-
rådet. Også andre landskapskvaliteter 
bør fremheves, som utsikt til Vårstigen, 
Drivdalen og Nystuggudalen. Denne 
stien kan utvikles til en rundtur på sikt, 
der man får opplevelser knyttet til Ny-
stuggudalen.

Får tiltaket  forventet effekt?
Vi mener dette kan være et eksempel på 
en vinn-vinn situasjon i forhold til både 
folks opplevelser og etterspørsel etter 
turmuligheter, og som avbøtende tiltak 
for villreinen. En fordel med tilrette-
leggingen er at området blir mer robust 
i forhold til en trafikkøkning, og det er 
mulig for lokale aktører og markedsføre 
tilbudet for turisme og friluftsliv. Med 
dagens trafikknivå og kunnskap om de 
besøkende forventer vi at tiltaket kan gi 
omlag 30% reduksjon av trafikken inn 
mot de kritiske trekkområdene for vill-
rein.

Det er viktig at tiltakene følges vi-
dere for å se om de får den tiltenkte 
virkningen. Dette er et ledd i en adaptiv 
forvaltning, der foreslåtte tiltak «testes» 
mot målsettingene. I dette ligger det en 
erkjennelse av at tiltakene må kunne 
justeres dersom de ikke får den tiltenkte 

Det er mellom 200 og 300 moskus på Dovrefjell. Folk som ferdes i Stroplsjødalen, bør være 
ekstra varsomme. Hold god avstand! Her dukker en mindre flokk opp fra Kaldvelldalen. 
Foto: Arne Nyaas
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Nasjonalparker - et tveegget sverd?
Tekst og foto: Per Aksel Knudsen

Lukta river i nesen, garting, noen 
kalver løper i yr kåthet,  mens stor-
bukken dovner seg i morgenrøden.
Jeg har funnet igjen flokken fra 
gårsdagen, rundt tre hundre dyr i 
alle kjønns- og alderskategorier.  In-
gen jegere er å se. Da får jeg se en 
ny flokk, denne  på trekk et par kilo-
meter lengre vest. En jeger går et-
ter. Flokken drar i fra og forsvinner 
over en bakkekam. Så setter «min» 
flokk seg i bevegelse. Følger på. 
Etter en stund får jeg øye på jege-
ren igjen. Ser at vi er langt  nærmere 
enn den flokken han går etter, men 
han enser oss ikke…  Etter hvert 
mister jeg alle av syne og går etter 
ei slepe med opptråkka grastuster 
og lavrester som driver i vinden.  
Kommet opp på et høydedrag, får 
jeg se en kar som har satt seg i ly av 
en steinblokk og nørt opp et lite bål 
der svartkjelen står over.  Det er je-
geren.   Jeg presenterer meg: – God 
dag, det er Nordfjella naturoppsyn,  
ingen bør foreløpig, ser jeg. Han for-
teller at han var uheldig og værstøkte 

den første flokken som  kom brått på. 
«Min» flokk strøk forbi uten at han 
fikk løsnet skudd da ingen storbukk 
var fri. Han byr på kaffe, og mens 
vi sitter og har en hyggelig prat, 
kommer nok en flokk på trekk, denne 
gang kun «smådyr», dvs. simler, kal-
ver, pluss noen ungbukker. Han har 
fridyrkort og vil prioritere storbukk 
som rimelig kan være. Vi tar farvel 
og går til hver vår kant. Etter å ha 
kontrollert flere fall, hører jeg  nytt 
skudd et stykke borte. Går etter lyden 
og treffer på vår gamle kjenning. 
Han står framoverbøyd med blod på 
hendene over en storbukk som alle-
rede er utvommet. «Kontorarbeidet» 
er også unnagjort. Dagen er på hell 
og snart vil stjernehimmelen bre seg 
over fjellheimen. Det er nå det vir-
kelige arbeidet starter….
Hendelsen fant sted i mine heimfjell for 
rundt 30 år siden. Den gang var det ver-
ken nasjonalpark eller nasjonalt villrein-
område. Endringer i form av vannkraft-
magasin eller irreversibel infrastruktur 
har ikke funnet sted, derimot har vi vært 
vitne til en massiv utvikling på turist-
fronten der Hol kommune troner som en 

av landets største hyttekommuner. I liene 
opp mot villreinområdet ligger hyttene 
spredt som paddehatter, ved noen av 
alpinbakkene konsentrert i fleretasjers 
bygg hvor folketettheten mest minner 
om en travel dag på Karl Johan… 

Dette skaper store utfordringer for 
alt dyreliv som er avhengig av fjell-
bjørkeskog  og de nære fjellområdene 
for å overleve.  Ikke minst gjelder dette 
bremmene rundt  Hallingskarvet der den 
østlige delen kommer inn under beteg-
nelsen «randområde» i Regional plan 
for Nordfjella nasjonale  villreinområde.  
Her skal turistnæringen gis anledning til 
videreutvikling, men  hvor hensynet  til 
fjellets urinnvåner også skal legges til 
grunn.  

Vinterturismen
Før den regionale planen kom på plass, 
hadde vi en felles kommunedelplan for 
villrein der tilstøtende kommuner hadde 
forpliktet seg til å etablere kommunale 
sti- og løypeplaner i samråd med villre-
inforvaltningen, noe som er videreført i  

Nasjonalparker genererer trafikk, og er ikke 
alltid til det beste for villreinen.
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Forholdet på nordsiden av Halling-
skarvet, der vi finner et mere kupert 
terreng,  er noe bedre. 

I tillegg til det lokale sti- og løype-
nettet går det tre nord-/sydgående  DNT-
ruter mellom  Bergensbanen og  Fv. 50,   
pluss  en øst-vestgående trasé. Et par 
steder er det så kort avstand mellom 
disse traseene at det bør være mulig å 
samkjøre de uten at det går ut over be-
søkstallene til DNT hyttene.

Ferdselstellere sammenholdt med 
aktiviteten til radiomerket villrein, viser 
at disse traseene utgjør en betydelig barri-
ere for naturlige villreintrekk, noe ikke 
minst jegerne har fått erfare. 

De viktigste vinterbeitene ligger i 

den østlige delen av villreinområdet av 
den enkle grunn at her er snødybden 
ikke større enn at laven finner vekstvilkår, 
spesielt i skråninger og småkuperte kol-
ler der snøen smelter tidlig.

De sentrale områdene gir lite vinter-
beite.  Her er snødybden til vanlig så 
stor at det kreves  mere  energi  å grave 

retningslinjer for den regionale planen. 
I § 2.1 "Allmenn ferdsel, Etablering og 
drift av stier og løyper",  står det at 
"løypekjøring skal stanses midlertidig 
når det er fare for konflikt med villrein 
i området. Varslingsrutiner må imidlertid 
utredes nærmere".

La oss se nærmere på lokaliteten som 
er beskrevet innledningsvis: Bremmen 
fra Haugastøl til Havsdalen, en strek-
ning på godt to mil på Hallingskarvets 
sørside,  dekker  91.180 dekar godkjent 
villreinareal.  På nordsiden troner Hal-
lingskarvet med loddrette stup, en stein-
ørken fra 1850 til 1933 moh. Botnene 
utgjør verdifulle vår- og forsommer-
beiter med frisk groe som både sau og 
villrein kan gjøre seg nytte av. Selve 
bremmen, der det finnes gode lavareal 
hvor reinen gjerne skulle ha beitet, er 
imidlertid dekt med et skiløypenett på 
0,76 km pr km²  Man behøver ikke være 
matematiker for å forstå at dette ikke lar 
seg forene med villreinens behov.

Reinprosjektet, Norges forsknings-
råd 2002,  konkluderer da også med at  
mer enn "500 meter skiløype  pr km² 
som eneste inngrep, betyr  98 %  fra-
vær av rein". Videre viser rapporten at 
mengden lav er 15-30 ganger lavere på 
vindblåste rabber i inngrepsfrie områder 
sammenlignet med lignende områder 
mindre enn fem kilometer fra hyttefelt.

"REIN-prosjektet" i regi av Norges 
Forskningsråd (2002) viste at både kraft-
ledninger og skiløyper holder villreinen på 
avstand. Kartet under viser skiløypenettet i 
Geilo-området. Kilde:Skisporet.no

Fornøyd storbukkjeger ved Omnsbakkane.
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seg ned til de få  lavtustene som fins 
enn det dyra kan få i seg.  Kommer man 
langt nok vest, fins det imidlertid enkelte 
lavtliggende lavbremmer som ligger i 
regnskygge av høge fjell hvor  mye av 
nedbøren kommer som regn.

Hva med sommerturismen? 
Med Hallingskarvet nasjonalpark som 
trekkplaster har vi nå fått steinsatt en sti 
opp til platået der turisttrafikken har økt 
fra et par tusen til over 30 000 i løpet av 
sommersesongen.  Det var for øvrig her 
jeg skjøt min første rein for over femti 
år siden. 

Etableringen av nasjonalparken var 
med å utløse midler til steintrappa som 
også fikk finansiell støtte fra Hol fjell-
styre, bl.a. fordi det etter hvert gikk så 
mange mennesker i stien at det ble på-
tagelig erosjon. Arbeidet er utført med 
hjelp av nepalesisk ekspertise der man 
også har søkt å revegetere eroderte om-
råder med planter fra samme høydelag.  
Håpet er at man ved å tilrettelegge en 
kultursti som bl.a. går forbi en gammel 
reinsgrav, skal klare å holde  hoved-
strømmen av turister i dette området 
framfor at de går utover i terrenget.

 Nordfjella villreinområde har kan-
skje landets beste sommerhabitat for 
villrein. Dyra som følger snøsmeltningen, 
vil  gjerne konsentrere seg  i sentrale deler 
av villreinområdet sommerstid. 

Avhengig av vær og vind hender det 

fremdeles at dyr kommer trekkende til 
randområdene på seinhøsten, men når 
løypeoppkjøringen starter, da er det 
slutt.

Formålet med Hallingskarvet nasjonal-
park er å bevare et stort, særmerkt og 
tilnærmet urørt fjellområde slik at land-
skap og det biologiske mangfoldet med 
økosystem, arter og bestander, deriblant 
villrein, blir bevart.

Nasjonalparken er med i et pilotpro-
sjekt om merkevarebygging  i Norges 
nasjonalparker sammen med Jotunheimen, 
Rondane og Varangerhalvøya.  Hver 
nasjonalpark skal ha egen plan med en 
besøksstrategi hvor formålet er økt ver-
diskaping. Dette vil nødvendigvis måtte 
skje gjennom økt bruk, men hvor man 
vil ta  strategiske grep ved å etablere 
utkikkspunkt, nasjonalparkutstillinger 
m.m. der det skal tjenes penger på tilret-
teleggingstiltak.  «Villreinopplevelse» 
skal være en sentral del samtidig som 
forvaltningen skal være bærekraftig.

Faktum er imidlertid at hele den øst-
lige delen nær sagt har gått ut av bruk, 
noe som også går fram av fellingstallene. 
Hadde det ikke vært for velvillige sam-
jaktavtaler med andre jaktfelt/kommu-
nevald ville fellingstallene stygt nærme 
seg null…  Er denne utviklingen foren-
lig med formålet ?    Er oppkjøring av 
høyfjellsløyper med tråkkemaskiner på 
flere tonn forenlig med  begrepet  «all-
menn ferdsel» og «det enkle frilufts-

liv»?  De sikreste stedene å finne vill-
rein i dag, det gjelder til alle årstider, er 
nettopp utenfor verneområdene…

Denne utviklingen er ikke enestående 
for Nordfjella. For ikke lenge siden fikk 
vi høre at Forollhogna, fjelltoppen i vårt 
mest sagnomsuste villreinområde, nå  
har fått  turisttilstrømning i et omfang 
som skyver reinen bort  på den årstid 
dyra har størst behov for å være der. All 
verdens fotografer gjør det heller  ikke 
enkelt  for dem som skal foreta struktur-
tellinger i forvaltningsøyemed.

Denne utviklingen er noe vernestyre-
maktene bør merke seg. 

Kilder
Rein-prosjektet, Norges forskningsråd 2002
Villrein & Samfunn, NINA. Temahefte 27. 2004
Regional plan for  Nordfjella 2014-2025
Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde. 
NINA Rapport 634
Verneplan for Hallingskarvet. Deltema: Villrein 
Rapport nr. 4. FM Buskerud.
Ferdsel i Nordfjella 2010. NiNA Rapport 703.

Bremmen på sørsida av Hallingskarvet er 
et viktig vinterbeiteområde for villreinen i 
Nordfjella, men villreinen holder seg unna 
på grunn av alle skiløypene.



2015

81

Mange brukerinteresser er knyttet 
til et relativt begrenset område. Vi 
trenger derfor mer kunnskap for å 
forvalte villreinområdene på en god 
måte. Det er fortsatt kunnskapshull 
i Rondane sjøl med en fersk og solid 
FOU-rapport på bordet. Hva viser 
resultatene etter to år med registre-
ring av villreinen sin områdebruk i 
Veslefjellet-Kuva i Rondane nord?
Om prosjektet
Undersøkelsesområdet Veslefjellet-Kuva 

ligger i Rondane nord, i Dovre kommu-
ne. Området er ikke et utpekt observa-
sjonsområde i plansammenheng, men er 
likevel beliggende slik til at det er man-
ge ulike brukerinteresser å ta hensyn 
til, og det er derfor svært viktig å kart-
legge områdets funksjon for villreinen 
herunder bukkens bruk av randsoner. 
Lokalkjente har fra tid til annen obser-
vert bukkeflokker helt ned mot bygda 
om våren. For 6 - 8 år siden og bakover 
var det om våren observert inntil 60 - 70 
bukk på jordene langs Øverbygdsve-
gen rett nedenfor Veslefjellet. I de siste 
årene er dette ikke observert. Området 
ligger i all hovedsak innenfor nasjonalt 
villreinområde fastlagt i Regional plan 
for Rondane og Sølnkletten.

En viktig begrunnelse for å se på 
dette området og få mer kunnskap om 
villreinens bruk av området, er at dette 
er bygdenære områder som bygdefolk 
har brukt og har tradisjon langt tilbake 
på å bruke til opphold, primærnæring 
og friluftsliv (jakt, fiske, turgåing m.m) 

hele året. Dette gjelder særlig områ-
dene på begge sider av Grimsdalsvegen 
opp fra Dovre og rundt og innover fra 
Skogsetra, men også områder med ut-
gangspunkt i veger og råk direkte fra 
gardene i bygda (men i mindre grad 
dette siste). Dette er også områder som 
i bygdefolks øyne har et potensiale for 
å utvikles videre både til fritidsbruk for 
bygdefolk og tilreisende og for å utvi-
kles i næringssammenheng, slik bygder 
og primærnæring oppfordres til fra bl.a. 
sentrale myndigheter.

Prosjektet supplerer det pågående 
FOU-prosjektet for Rondane med GPS-
merka simler, ved at en i tillegg får 
oversikt over bukkene sin arealbruk. 
Det er viktig for de som skal forvalte 
området, både villreinen og legge til rette 

Registrering av villreinen sin 
områdebruk i Veslefjellet-Kuva

Rondane Nord:

Av Morten Liebe, sekretær Villrein-
nemnda for Rondane og Sølnkletten, 
Geir Johan Groven, skogbrukssjef 
Nord-Fron kommune, Per Erik Sannes, 
fjelloppsyn Sel Fjellstyre, Kari Sv-
endsgard, fjelloppsyn Dovre Fjellstyre, 
Per Jordhøy, rådgiver NINA, Berit 
Fiksdahl, rådgiver miljø- og friluftsliv 
Dovre kommune

Figur 1. Undersøkelsesområdet i Vesle-
fjellet-Kuva (områdene Skogsetra-Grims-
dalsvegen) i Dovre. Kart: Morten Liebe, 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten
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Villreinflokk i Svartdalsknatten (Kuva), mars 2009. Foto: Kari Svendsgard, Dovre fjellstyre.

Figur 2. Utbredelse av flokkobservasjonene i Veslefjellet-Kuva i perioden 2013-2014.
Kart: Ingrid Nerhoel, Norsk Villreinsenter Nord.

for næringsutvikling og fritidsbruk, og 
ha totalbildet for villreinen, når tilrette-
legging for menneskelig ferdsel og bruk 
vurderes.

Per Jordhøy, rådgiver ved NINA, er 
tilknyttet prosjektet og står for rapport-
skriving og fremstilling av data. Pro-
sjektet er finansiert av Fylkesmannen 
i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, 
Villreinnemnda for Rondane og Søln-
kletten og Dovre kommune. Dovre 
fjellstyre står for alle feltregisteringer, i 
samarbeid med lokale registratorer. 

Villreinens bruk av området
Hele området brukes i større eller mindre 
grad av rein. I områdene Kuva innover 
mot Sletthø og Hornsjøhø-Grønbakke-
kollen er det registrert bukkeflokker 
gjennom hele året. Deler av disse om-
rådene ligger utenfor fokusområdene, 
men er likevel tatt med. Bukkeflokker 
er observert i områdene rundt Ryddøl-
stjønn på senvinteren. 

I perioden etter førefall i slutten av 
april og frem mot sommeren er det van-
skelig å få oversikt i områdene rundt 
Veslefjellet-Kuva. Disse områdene er 
trolig benyttet mer av bukker enn det 
som er registrert i denne perioden. Bukke-
flokker er jevnlig registrert i bjørkebeltet 
ved Heimare og Innare Veslefjellet, fra 
ca. 1. august og til midten av september. 

Det er få fostringsflokker å observere 
på senvinteren, og de oppholder seg 
sjelden lenge innenfor det som er fokus-
område. I forbindelse med villreinjakta 
var det jevnlige observasjoner av rein 
både i Veslefjellet-Kuva og i Gråsida. 
Senhøstes, etter avslutning av villrein-
jakta, er det observert fostringsflokker 
fra Grønbakken utover mot Botten, og 
i områdene Hornsjøhø-Sletthø. Denne 
bruken av beiteområdene har vært ob-
servert gjennom flere år. Utfra de regis-
treringer som er gjort var det i 2014 ikke 
observert villrein i de fremste (nordvest-
lige) områdene av Gråsida før midten av 
august. Det var jevnlige observasjoner i 
Gråsida under villreinjakta. En blanda-
flokk ble observert på toppen av Gråsi-
da i slutten av oktober, før den forsvant 
nordover igjen.

Hoveddelen av kalvinga har de siste 
årene vært konsentrert i områdene nord 
for Grimsdalsvegen, fra Kattugla og 
framover i Einbuggdalen. I 2014 var 
det registrert kalving på begge sider av 
Grimsdalsvegen, både i de vanlige om-
rådene nord for vegen og innover Bot-
ten. 
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Flere flokker passerte i forbindelse med 
villreinjakta, men oppholdt seg ikke i 
området. I Einsethø er det registrert rein 
under trekk mellom nord/sør. 

Bukkeflokk på jorde sør for Grimsdalsvegen 
over bjørkeskogen ca. 1990. 
Foto: Per Jordhøy, NINA.

Observasjoner
Det er i 2014 gjort 36 observasjoner av 
rein, eller spor etter rein. I 2014 ble det 
foretatt minimum 60 observasjonsturer i 
perioden 20. mai til 1. desember.

Samla bruk av fokusområdet 
Det er i hovedsak bukkeflokker som 
oppholder seg i områdene Veslefjellet-
Kuva det meste av året. Det er også 
mest bukk som oppholder seg her over 
lengre perioder om gangen. 

Ytterkantene av fokusområdet i 
bjørkebeltet Veslefjellet-Ryddølstjønn-
Svartdalen- Grønbakkekollen er trolig 
mer benyttet enn det som kommer frem 
av registreringene. Fostringsflokker og 
blanda flokker observeres, men det virker 
som de i liten grad oppholder seg i om-
rådet. De sørvendte områdene i Gråsida 
fra Eftanså til Vegaskillet har vært lite 
benyttet av reinen i 2014.  Det er ikke 
observert rein her før i midten av august. 
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Lange biologiske tidsserier er nød-
vendig for å forstå hvordan kli-
maendringene påvirker arktiske 
økosystemer. KOAT er et omfat-
tende, langsiktig overvåkingssys-
tem rettet mot tundraøkosystemer 
på Svalbard og Varangerhalvøya. I 
landøkosystemt på Svalbard er sval-
bardreinen en sentral nøkkelart som 
er utsatt for de raske klimaendrin-
gene. I KOAT utvides den eksiste-
rende overvåkningen av svalbar-
dreinen og dens samhandlinger 
med andre dyrearter og vegetasjon 
på Svalbardtundraen.
Svalbardreinen, en stedegen art for 
Svalbard, overvåkes fordi den er en sen-
tral nøkkelart i landøkosystemet, er ut-
satt for klimaendringer og utgjør en vik-
tig jaktbar ressurs for lokalbefolkningen 
og et fåtalls fangstmenn.

Et varmere Svalbard
Klimaet på Svalbard er i rask endring. 
Temperaturen har økt i alle årstidene, 
men det er i vinterhalvåret at økningene 
er størst. Antall dager med regnvær om 
vinteren er økende, og det er færre da-
ger med ekstremkulde. I Europa er det 
faktisk Svalbard som har opplevd den 
største gjennomsnittlige temperaturøk-
ningen de siste 30 årene. De største end-
ringene er forventet å skje om vinteren 
med hyppigere regnvær som kapsler 
vegetasjonen inn i et ugjennomtrengelig 
isdekke. Klimaoppvarmingen kan også 

KOAT: Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra

Overvåking av svalbardreinen
Åshild Ønvik Pedersen, 
forsker ved Norsk Polarinstitutt 
Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, 9296 Tromsø; 
aashild.pedersen@npolar.no

føre til en tidligere start på våren og 
dermed lengre vekstsesong og et «grøn-
nere» Svalbard. Disse endringene kan 
ha direkte effekter på plantesamfunne-
nes vekst, biomasse og sammensetning 

Bildet over: I landøkosystemt på Svalbard 
er svalbardreinen en sentral nøkkelart som 
er utsatt for de raske klimaendringene. 
Foto: Bart Peeters

På Svalbard overvåkes reinsdyrbestandene 
årlig  i områder rundt Longyearbyen og 
Ny-Ålesund  Foto: Åshild Ønvik Pedersen
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virke reinens kondisjon og dermed mot-
virke negative effekter av vinterregn på 
svalbardreinens beiteplanter. I KOAT 
utvides overvåkingen av svalbardreinen 
med mål om å forstå, besvare og forutsi 
klimaeffekter på reinen gjennom over-
våking av sentrale tilstandsvariabler som 
beskriver både biotiske (f.eks. indivi-
der og bestander) og abiotiske forhold 
(f.eks. lufttemperatur, regnvær om vin-
teren, bakkeis mm.) 

Økosystembasert overvåking
KOAT bygger på en bred økosystemba-
sert tilnærming med fokus på å oppdage 
variasjon og endringer i næringsnettet 
og der både forskning og forvaltnings-
tiltak er godt integrert. Næringsnettet 
på tundraen har flere viktige funksjoner 

som blant annet inngår i klimasystemet 
(f.eks. smelting av permafrost, lagring 
av gasser) og det representerer viktige 
økosystemtjenester og nisjer for sær-
egent arktisk naturmangfold. For å for-
stå hvordan arter og bestander og deres 
samhandlinger med hverandre og natur-
miljøet respondere på klimaendringene 
er det nødvendig å identifiseree årsaks-
sammenhenger og forandringer utover 
den naturlige normalvariasjonen.

En god naturovervåking fordrer: (1) 
relevante og velfunderte spørsmål og 
(2) forankring i en konseptuell modell 

og føre til endret konkurranse mellom 
plantespiserne eller «mis-matcher» 
(f.eks. avvik mellom tilgjengelighet av 
beiteplanter og plantespiserens behov) i 
næringsnettet. Nettoeffektene av klima-
endringene – både milde og våte vintre 
og varme somre – på de arktiske dyre-
samfunnene er ennå i stor grad ukjent.

Lange biologiske tidsserier
Langsiktig naturovervåking er viktig 
for å forstå hvordan menneskelige ak-
tiviteter påvirker arter og økosystemer. 
Internasjonalt er det i dag stort fokus på 
behovet for å etablere og revidere pro-
grammer for naturovervåking. På Sval-
bard har reinen vært overvåket gjennom 
bl.a. strukturtellinger siden slutten av 
1970-tallet. Norsk Polarinstitutt, Norsk 
institutt for naturforskning og Syssel-
mannen på Svalbard overvåker årlig 
reinsdyrbestandene på sentrale deler av 
Spitsbergen (Adventdalen, Reindalen – 
Colesdalen og i jaktområdene) og langs 
vest-kysten (Ny-Ålesund området).

De lange biologiske tidsserier har 
vist seg å være avgjørende for å forstå 
hvordan klima påvirker svalbardreinen 
og det overvintrende dyresamfunnet 
som reinen er en del av på tundraen. 
Sammen med mange økologiske fors-
kningsprosjekter gir tidsseriene opphav 
til den kunnskapen og forståelsen vi i 
dag har om bestandsdynamikken til sval-
bardreinen.

Tidsseriene gir ny kunnskap
Studier fra de overvåkede bestandene 
på Svalbard har vist at klimavariasjon 
i stor grad former bestandsdynamikken 
til svalbardreinen. Bakkeis er den vik-
tigste faktoren fordi isen kapsler beite-
plantene inn og blokkerer mattilgangen 
for reinen. Vintre med låste beiter fører 
til økt dødelighet og redusert kalvepro-
duksjon. Stor dødelighet av rein én vin-
ter etterfølges som regel av lavere dø-
delighet neste vinter fordi de svakeste 
individene har sultet i hjel. Somre med 
høye temperaturer fører til økt plante-
vekst (dvs. større plantebiomasse) og 
dermed bedre beiteforhold. Bestands-
veksten hos reinen det påfølgende året 
påvirkes positivt av en slik sommer. 
Dette innebærer at en mild vinter og en 
varm sommer påvirker bestandens vek-
strate motsatt. Temperaturøkningene på 
Svalbard kan derfor være både positive 
og negative for svalbardreinen og utfal-
let vil sannsynligvis avhenge av i hvor 
stor grad gode sommerforhold vil på-

Temperaturøkningene på Svalbard kan  
være både positive og negative for
svalbardreinens beiteplanter. 
Foto: Bart Peeters
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det?   Hva er konsekvensene? Finnes 
avbøtende tiltak?  Fungerer tiltakene?

Den adaptive overvåkningen har 
store likheter med adaptiv forvaltning. 
Iverksetting av en adaptiv overvåking 
krever en sterk kobling mellom opp-
dragsgiver (naturforvaltningen), over-
våkningsaktivitet og forskningsmeto-
dikk. Forskningens rolle vil først og 
fremst være å styre utviklingen i over-
våkningsprogrammet i samarbeide med 
de andre aktørene.

Overvåking av nøkkelarter og funksjoner
KOAT skal videreutvikle den eksiste-
rende overvåkingen av tundraøkosys-
temet på Svalbard til å omfatte alle ledd 
i næringskjeden på land – fra planter til 
rovdyr. Svalbardreinen lever i et tilnær-
met predatorfritt miljø og inngår i en 
rekke samhandlinger med beiteplanter 
og åtseleteren, fjellrev. Gjennom klima-
endringene kan samhandlingene endres. 
Figur 1 viser en konseptuell modell for 
hvordan svalbardreinen påvirkes av kli-
ma, både direkte og indirekte, og hvor-
dan forvaltningen kan iverksette tiltak 
som reduserer effektene på andre arter 
og deres funskjoner i næringsnettet.

Svalbardreinen er for eksempel vik-
tig for utformingen og utviklingen av 
tundralandskapet. Tundraen på Sval-
bard har lite lav og domineres av gress 
og urter. Reinsdyras tilstedeværelse re-
duserer moselagets tykkelse som igjen 
øker jordtemperaturen og mengden av 
gressaktige planter på tundraen. Således 
inngår reinen i mange ulike samhand-
linger med planter og jordmiljøet gjen-
nom beite, tråkk og gjødsling. 

Fjellreven er en generalist og oppor-
tunist og finner mat både i næringskje-
den på land og fra havet (sjøfugl og sel). 
Om vinteren er reinsdyrkadavre en stor 
og viktig del av fjellrevens matfat. I vin-
tre med mye is på bakken og låste beiter 

av hvordan økosystemet fungerer og en 
(3) sterk kobling og samarbeid mellom 
forskning og naturforvaltning.

Raske endringer i klima gjør at over-
våkingen i dag må tilpasses endrede og 
nye forhold. Effektiv økologisk over-
våking må være adaptiv dvs. både mål, 
overvåkingsdesign og metoder i over-
våkingsprogrammet må stadig tilpas-
ses og justeres til de nye forholdene på 
tundraen. Adaptiv overvåking represen-
terer et paradigmeskifte i den langsik-
tig naturovervåkingen og den må være 
spørsmålsdrevet. KOAT har fokus på 
spørsmålene: Hva skjer? Hvorfor skjer 

KOAT ER:

Økosystembasert med fokus på: 
• Dominerende arter og artsgrupper i økosystemet 
• Prosesser med høy sensitivitet til klimaforandringene 
• Aktiv involvering av forvaltning, lokalsamfunn og interessegrupper

Adaptiv med fokus på: 
• Kontinuerlig oppdatering av kunnskap
• Kontinuerlig evaluering og oppdatering av modeller som beskriver systemet
• Oppdatering av overvåkingsdesign og analyser når ny teknologi og metodikk
   blir utviklet eller samfunnets kunnskapsbehovet endres

Kunnskapsbasert med fokus på: 
• Vitenskapelig overvåkingsdesign, datainnsamling og valg av statistiske metoder 
• Utvikling av modeller for økosystemets forventede responser på klimaendringer 

KOAT er Framsenterets (www.framsenteret.no) svar på det internasjonale 
oppropet om langsiktig økosystembasert overvåkning av norsk arktisk tundra.

http://www.aminor.org/coat
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bardrype. I hver arbeidsmodul måles 
et sett med tilstandsvariabler for både 
arter, bestander og klima gjennom over-
våkingen. For både fjellrev, svalbar-
drein og svalbardrype er f.eks. målinger 
av bestandsdriverne ˗ regnvær om vin-
teren, bakkeis og snødekke ̠  viktig fordi 
varmere og våtere vintre, forårsaket av 
klimaendringene, bidrar til en synkron 
nedgang i bestandene av alle disse over-
vintrende artene.

er dødeligheten blant reinsdyrene stor. 
God tilgang på kadaver gjennom vinte-
ren fører til økt reproduksjon av fjellrev. 
Flere fjellrever påfølgende sommer kan 
øke predasjonstrykket på fugler som 
hekker på bakken. På denne måten har 
svalbardreinen trolig en betydelig indi-
rekte påvirkning på flere andre arter i 
økosystemet, både stedegne og rødlis-
tede, på Svalbardtundraen.

KOAT har valgt ut arter og artsgrup-
per som har en kjernefunksjon i nærings-
nettet, enten ved å opprettholde økosys-
temets integritet, struktur, funksjonalitet 
eller viktige tjenester (jf. høstbare arter 
som rein og rype). For KOAT Svalbard 
er det utarbeidet fire overvåkingsmodu-
ler som har fokus på arter og bestander 
med viktige funksjoner i økosystemet 
– svalbardrein, fjellrev, arktiske gjess 
(kortnebbgås og hvitkinngås) og sval-

Figur 1. Skissen viser en konseptuell modell for hvordan klima påvirker den stedegne svalbardreinen. Klimaendringene påvirker reinen 
gjennom to viktige hovedveier. Den første er relatert til mildere og våtere vintre med isdekte beiter og blokkert mattilgang som gir økt 
dødelighet og redusert reproduksjon. Den andre er relatert til endringer i vekstsesongen (tidligere vår og senere høst) som fører til økt 
plantevekst og lengre vekstsesong. Dette kan gi positive effekter på beiteforhold og dermed reinsdyrenes kondisjon og redusere perioden 
med dårlige vinterbeiter. Urter og gress er «klimavinnere» blant plantene og økt forekomst vil kunne påvirke beitene og dermed reinsdyrene 
positivt. Bestanden av arktiske gjess har økt dramatisk og i takt med klimaendringene. Gåsas beiting kan føre til endringer i vegetasjonens 
sammensetning og struktur og dermed gi negative kaskadeeffekter på andre arter i økosystemet. I KOAT vil derfor samhandlinger mellom 
planter og beitedyr overvåkes på tvers av modulene som omhandler rein, rype og gås.

Svalbardreinen overvåkes fordi den er en 
sentral nøkkelart i landøkosystemet, er 
utsatt for klimaendringer og utgjør en viktig 
jaktbar ressurs for lokalbefolkningen og et 
fåtalls fangstmenn. 
Foto: Åshild Ønvik Pedersen
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7944 villrein felt i 2014
Tekst og foto: Arne Nyaas

7944 dyr ble felt under villreinjakta i 
fjor høst.  Av kvoten på totalt 20966 
dyr ga dette en samlet fellings-
prosent på 38 for villreinområdene 
i Sør-Norge. Flest dyr ble felt på 
Hardangervidda.  Av kvoten på 
9000 dyr ble 2575 felt. 
Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
viser at vi må helt tilbake til 1997 for å 
finne flere felte dyr.  Kvoten da var på  
20411 dyr. Av disse ble 8992 skutt (44 
prosent i felling). SSB-statistikken vi-
ser fellinger tilbake til 1988. Kvoten for 
27 år siden var 16183 dyr. Av disse ble 
9686 felt (60 prosent i felling).

Fellingene områdevis
Statistikken fra SSB viser følgende ran-
gering målt etter antall fellinger i fjor 

høst (det kan forekomme feil basert 
på innrapporteringen, men avvikene er 
små):

  1. Hardangervidda 2575 (28,6 %)
  2. Snøhetta 852 (53,9 %)
  3. Ottadalsområdet 753 (75 %)
  4. Forollhogna 631 (90,1 %)
  5. Nordfjella 522 (44 %)
  6. Rondane 515 (45 %)
  7. Setesdal Austhei 503 (21 %)
  8. Knutshø 350 (52 %)
  9. Setesdal Ryfylke 347 (22 %)
10. Sølnkletten 250 (38 %)
11. Norefjell-Reinsjøfjell 164 (89 %)
12. Fjellheimen 128 (71 %) 
13. Våmur-Roan 74 (74 %)
14. Vest-Jotunheimen 67 (17 %)
15. Lærdal-Årdal 52 (76 %)
16. Brattefjell-Vindeggen 51 (34 %)
17. Blefjell 22 (21 %)
18. Tolga Østfjell 20 (67 %)

19. Førdefjella 18 (100 %)
20. Sunnfjord 17 (94 %)
21. Svartebotnen 10 (77 %)
22. Skaulen-Etnefjella 10 (34%)
23. Oksenhalvøya 0

"Eksotisk kjøttslag"
"Nordmenn har de siste årene vært på 
en enestående oppdagelsesferd i retter 
og råvarer fra hele verden. Vi har utvi-
klet oss til å bli en nysgjerrig, matglad 
og multikulturell nasjon.

I hele dette mangfoldet av mat og 
matopplevelser har reinsdyrkjøtt en na-
turlig plass. Reinsdyrkjøtt er blant vår 
tids mest eksotiske kjøttslag. Dette er 
ren og naturlig luksus fra norske fjell-

Tonnevis med kjøtt bæres årlig ned fra 
norske villreinfjell, og retter av reinkjøtt er 
noe av det mest eksklusive nordmenn kan 
servere.
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vidder. Reinsdyrkjøtt kan sees på som 
noe av det mest eksklusive og spennen-
de kjøttet Norge kan by på.

Hva er det egentlig som har gjort 
reinsdyrkjøttet så berømt? Det er den 
unike og milde viltsmaken. Årsaken til 
den gode smaken er helt naturlig, nem-
lig den ville naturen med milelange bei-
temarker fylt av mange typer lav, urter 
og lyng.

Sett reinsdyrkjøtt på menyen og se 
frem til smaksopplevelser av det sjeld-
ne".

Dette skriver nettstedet "matprat.no" 
om villreinkjøtt. Nettsiden eies og drif-
tes av "Opplysningskontoret for egg og 
kjøtt" og har tusenvis av matoppskrif-
ter. Et søk på "reinskjøtt" resulterer i 
62 oppskrifter. Spørsmålet er: Hvordan 
står det til med "bequerellene"? Kan 
vi nyte dette enestående viltkjøttet med 
god samvittighet, eller bør vi fortsatt 
vise måtehold? 

Tsjernobyl-ulykken i april 1986
Et "dypdykk" i faglitteraturen gir svaret, 
29 år etter Tsjernobyl-ulykken. Dette 
skriver nettstedet "miljostatus.no":

"Natt til 26. april 1986 eksploderte en 
av de fire reaktorene i atomkraftverket i 
Tsjernobyl. Eksplosjonen var så vold-
som at taket på reaktoren ble blåst av.

Utslippene og nedfallet fra Tsjerno-
byl-ulykken medførte at et område på 
3100 km² i det tidligere Sovjetunionen 
ble sterkt forurenset av radioaktive stoffer, 
blant annet radioaktivt jod og cesium. 
Omlag 135 000 innbyggere ble evaku-
ert. I tillegg ble det innført restriksjoner 
på matproduksjonen i et 7200 km² stort 
område som fikk mer nedfall enn 600 
kBq/m² av cesium-137.

Også Norge ble rammet av radio-
aktivt nedfall, men ingen kommuner i 
Norge fikk mer enn 200 kBq/m² av ce-
sium-137. Nordland, Trøndelag, Hed-
mark, Oppland og Buskerud ble hardest 
rammet av det radioaktive nedfallet.

 Betydelige konsekvenser for Norge
Ulykken medførte betydelige konse-
kvenser for Norge. Utenom områdene 
rundt Tsjernobyl var Norge det landet i 
Europa som ble hardest rammet av ra-
dioaktivt nedfall. Dette skyldtes vind- 
og nedbørforholdene i tiden under og 
rett etter ulykken.

Konsekvensene av nedfallet i Norge 
var store, blant annet fordi utmarksom-
råder brukes som beitemark for småfe 
og storfe. I tillegg høstes det fra naturen, 

gjennom jakt, fiske og bær- og sopp-
sanking. Matvarer som fårekjøtt, reins-
dyrkjøtt, ku- og geitemelk, sopp, bær og 
ferskvannsfisk var mest utsatt for radio-
aktiv forurensning.

Tiltak etter Tsjernobyl-ulykken
Norge var ikke forberedt på Tsjernobyl-
ulykken. Vi manglet utstyr, rutiner og 
kunnskap for å håndtere en så omfat-
tende ulykke. Kartlegging og overvåk-
ning av nedfallet måtte organiseres fra 
bunnen av.

Følgende tiltak ble iverksatt:
Det ble iverksatt omfattende mottiltak 
for å redusere konsekvensene av nedfallet, 
som for eksempel nedfôring av dyr etter 
at de har beitet på utmarksområder med 
høyt innhold av radioaktivt cesium. 

Et målenettverk ble etablert for å 
kunne kontrollere innholdet av radio-
aktivitet i matvarer. 

I dag har Norge også et fast kriseut-
valg ved atomulykker med Statens strå-
levern som sekretariat.

Liten risiko for helseskader
Risikoen for helseskader som følge av 

Tsjernobyl-ulykken er svært liten. Det 
er en noe høyere risiko for reindrifts-
utøvere eller andre med høyt konsum av 
reinsdyrkjøtt, vilt og sopp.

Radioaktivitet i villrein overvåkes
Radioaktivitetsnivåene i felte villrein 
blir kontrollert i villreinområdene Nord-
Rondane, Setesdal-Ryfylkeheiene, 
Nord-Ottadalen, Hardangervidda og 
Snøhetta-området. Målingene skjer på 
høsten i tilknytning til villreinjakta.

Stor variasjon mellom områder og år
Innholdet av radioaktivt cesium (cesi-
um-137) i villrein kan variere mye både 
mellom områder og mellom år. Siden 
det radioaktive nedfallet fra Tsjernobyl-
ulykken kom ned med regn, fikk vi ofte 
store lokale variasjoner i mengde ned-
fall - selv innenfor et lite geografisk 
område. Ulik grad av forurensning fører 
igjen til ulike nivåer av radioaktiv foru-
rensning i planter, sopp, lav og reinsdyr.

De årlige variasjonene av radioaktivt 
cesium i villrein kan blant annet skyldes 
variasjoner i soppmengdene. Er det mye 
sopp blir nivåene høyere enn i år med 
lite sopp". (Sitat slutt).



2015

90

2014

Jeg sender bilder av en villreinbukk som kan brukes i årboka Villreinen 2015, dersom dere 
ønsker det. Bildene ble tatt i Reinheimen i Øvre Valldal i september 2014. Bukken
er trolig etterkommer fra dyrene som ble sluppet ut på Øvstestølen i 1999.
Med vennlig hilsen Frank Grønningsæter

Villreinjakt i Setesdal Austhei i 2014. 
Mange flotte dager i fjellet, til slutt ble det 
ei simle. Nyskutt reinshjerte havner i steke-
panna samme kvelden på hytta. 
Foto: Andre Wathne

Vellykket jaktstart i SA 17 sammen med min 
kamerat Odd Iver Rånes. Vi hadde mange 
flotte jaktdager med telt og kløvhunder i 
fjellet denne høsten. Ventetiden frem til 
neste jakthøst kan bli lang, så takk for at 
dere lager årboka Villreinen! Med vennlig 
hilsen Gjermund Tandberg Semmen
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2014

Er ivrig leser av 
«Villreinen» hvert år.  
Ser  at dere etterlyser 
bilder. Sender inn 
noen som dere kan 
se på og eventuelt 
bruke. 
Med vennlig hilsen 
Kjell S. Stålevik
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193 mil på tre dager
Tekst og foto: Arne Nyaas Kartet over viser sporloggene fra kalve-

tellingene i 2014 i Rendalen, Forollhogna, 
Knutshø, Snøhetta Øst, Snøhetta Vest, 
Ottadalen Nord, Rondane Nord og Rondane 
Sør, totalt 193 mil i løpet av 15 timer og 
31 minutter fordelt på tre dager i småflyet 
fra Røros Flyklubb. Kartgrunnlag: Google 
Earth

Noen dager er det ekstra stas, men også 
slitsomt, å jobbe med villrein. Mini-
mumstellingene om vinteren og kalve-
tellingene i juni er krevende oppgaver. 
Alt skal stemme, ikke minst været og 
dagsformen. Og viktigst av alt: Mann-
skapet i småflyet MÅ finne flokkene. I 
områder uten radiomerkede dyr må det i 
tillegg gjøres en jobb på forhånd: Gode 
forhåndsmeldinger på hvor dyrene kan 
stå,  er  til stor hjelp.

Jeg har har holdt på med dette i snart 
20 år,  først som lærling og medhjelper 
for Jon J. Meli i et tiår i Forollhogna, 
senere har jeg hatt ansvaret for mini-
mumstellingene om vinteren. Jon J. 
gjorde i tillegg tellejobben for Rendal 
Renselskap både om vinteren og på for-
sommeren. Etter at han valgte å gi seg, 
har rendølene ringt til meg.

Minimumstellingene om vinteren 
krever mer av pilot og mannskap enn 
kalvetellingene i juni. Flyværet er bedre 
om sommeren og dagene er lengre. På 
varme dager i juni kan insektplagen 
være ille, og fostringsflokkene søker 
"ly" på større snøfonner. Der er de lette 
å se og greie å fotografere.

Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) har ansvaret for kalvetellin-
gene  (som gjennomføres med fly eller 
helikopter) og strukturtellingene (gjennom-
føres på bakken umiddelbart etter endt 

jakt) i følgende områder: Forollhogna, 
Knutshø, Snøhetta Vest, Ottadalen 
Nord, Rondane Nord, Rondane Sør, 
Hardangervidda, Setesdal Ryfylkehei-
ene og Svalbard (eget telleopplegg). 
Dette utgjør villreindelen i overvåkings-
programmet for hjortevilt.

I nordområdene er det Roy Ander-
sen som organiserer og gjennomfører 
kalvetellingene på vegne av NINA. Han 
pleier å starte jobben i Forollhogna, for 
her  tiner snøfonnene raskest. I nord be-
nyttes småfly fra Røros. I tillegg er det 
flyplass både på Oppdal og Bjorli (greit 
med tanke på mellomlandinger og etter-
fylling av drivstoff). Roy er helt avhen-
gig av å ha med en ekstra person i flyet i 
tillegg til piloten, og da setter jeg pris på 
at han ringer til meg.

Etter 193 tilbakelagte flymil på for-
sommeren i fjor fordelt på tre dager i 
småflyet fra Røros Flyklubb, har jeg lett 
i bildearkivet. Jeg har plukket ut noen få 

bilder som jeg antar kan være av inter-
esse for mange av Villreinens lesere.  Til 
opplysning: Samtlige tellebilder tas fra 
åpent vindu i småflyet (eller helikopter 
der dette brukes). Som observatør i bak-
setet på småflyet er mine flybilder tatt 
gjennom plexiglasset på småflyet. Dette 
forringer kvaliteten noe. Ha likevel en 
trivelig flytur!

Mellomlanding på Oppdal. Her diskuterer 
Roy Andersen (til høyre) dagens flytur med 
pilot Marius Solhus.
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Sølenmassivet i Rendalen (topper på 1699, 
1755, 1682 og 1688 m.o.h., sett fra venstre). 
Bildet er tatt under minimumstelling 14. 
mars 2015. Se for øvrig artikkel og foto side 
50.

25. juni 2014: Vi flyr forbi Storsølnkletten (1827 m.o.h.) og Veslesølnsjøen (1047 m.o.h.) i 
Sølnkletten villreinområde, på veg til Rondane Sør.

25. juni 2014: Atnbrua og Atnsjøen (701 m.o.h.) i Sollia med Storronden (2138 m.o.h.), 
Rondeslottet (2138 m.o.h.) og Høgronden (2115 m.o.h.) i horisont.

25. juni 2014: I Rondane går stiene rett til 
topps.

25. juni 2014: Utsnitt fra en av fostrings-
flokkene i Rondane Sør.
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25. juni 2014: Åsdalstjønna med Friisvegen og Friisbua.

25. juni 2014: Vi er på tur nordover og pas-
serer Grimsdalen (utsikt mot vest). Grims-
dalsvegen, som går fra Dovre til Folldal, er 
åpen i sommerhalvåret.

25. juni 2014: En av fostringsflokkene i 
Rondane Nord fotografert sør for Halvfar-
høe (her et utsnitt).

25. juni 2014: Hjerkinn med Hjerkinn stasjon, Hjerkinnhus Vandrehjem og Norsk Villrein-
senter Nord.

Juni/julil 2014: Utsnitt av flyloggen som viser aktiviteten vår over flyplassen på Fagerhaug 
i Oppdal.

25. juni 2014: Grimsdalshytta fotografert 
mot nord. I forgrunnen Verkenssæter (seter-
grend med 11 setrer). 
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2. juli 2014: Etter mellomlanding på Oppdal (bildet) er vi på tur mot Snøhetta Øst, 
Snøhetta Vest og Ottadalen Nord. På ettermiddagen skal vi fly i Forollhogna.

2. juli 2014: Sæterfjellet avlsstasjon på Oppdal ble bygd i 2005 som ledd i avls-
programmet for fjellrev (utsikt nordvestover).

2. juli 2014: Den største fostringshopen i 
Snøhetta fant vi i østhellinga av Raudhøa.

2. juli 2014: Søre Løypingsvatnet 
og Grønbakkvatnet i Sunndal.

2. juli 2014: Åmotsflyin med Åmotselva og Åmotsvatnet. I horisont Snøhetta-massivet. 
Skylaget dekker Stortoppen (2286 m.o.h.) og Midttoppen (2278 m.o.h.).

2. juli 2014: Simler/kalver i Vikebotnen. Så 
langt vest i Snøhetta er det ikke tidligere 
fotografert fostringsdyr.
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2. juli 2014: Du kjenner "suget" når du flyr på kanten mot Eikesdalen og Eikesdalsvatnet. 2. juli 2014: Bukkeflokk i Ottadalen Nord.

2. juli 2015: Rygghøtjønne (1524 m.o.h.) med Skardtind (1883 m.o.h.) til høyre. Her møtes 
grensene mellom Skjåk, Lom og Lesja kommuner.. 

2. juli 2014: "Pausennslag" under mellom-
landing på Fagerhaug.

2. juli 2014: En av flere fostringshoper i 
Forollhogna (bildet til venstre) fotografert 
før landing på Røros. I løpet av tre dager 
(Rendalen inklusive) ble det fotografert 
10478 dyr, 6445 simler/ungdyr, 2759 kalver 
og 1274 bukker. Dette ga følgende kalve-
andel (kalver per 100 simle/ungdyr):
Rendalen 54,80, Forollhogna 63,80, Knuts-
hø 44,70, Snøhetta Øst 42,10, Snøhetta 
Vest 49,50, Ottadalen Nord 53,30, Rondane 
Nord 43,10 og Rondane Sør 46,70.
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Stor interesse for Villreinrådets fagdager

Villreinrådet i Norge har lands-
møte annet hvert år. Møtet på Biri 
i juni 2013 resulterte i én viktig 
kursendring: Landsmøtene skal gå 
på omgang blant villreinutvalgene. 
I tillegg skal det arrangeres årlige 
fagdager. Vertskap for landsmøtet 
og fagdagen i 2015 er Snøhetta vill-
reinutvalg. Årets arrangementet er 
lagt til Skifer Hotell Oppdal. 
Vertskap for fagsamlingen på Quality 
Hotel & Resort Hafjell på Øyer i juni i 
fjor var Villreinrådet. Et 60-talls inter-
esserte fra hele villrein-Norge deltok på 
samlingen i dagene 4. og 5. juni. Spe-
sielt inviterte var villreinutvalg og vill-
reinnemnder. I tillegg takket represen-
tanter fra direktorat, fylkesmannsetaten, 
verneområdeforvaltningen, kommuner 
og fjellstyrer ja til invitasjonen.

Programmet for seminaret var satt 
opp i samarbeid med deltagerne. Vill-

reinrådet bad om innspill høsten 2013, 
og flere av "programønskene" gikk på 
utfordringer knyttet til ferdsel, forstyrrel-
ser og villreinens adgang - eller ikke - til 
viktige beite- og leveområder.

Dommen var enstemmig etter to da-
ger med tettpakket program i foredrags-
salen på Øyer: - Dette var nyttig, både 
for oss og villreinen!

Programmet i 2014
10 engasjerte foredragsholdere skapte 
stor interesse med følgende temaer på 
Øyer i fjor. Her gjengis programmet i 
sin helhet:

Onsdag 4. juni 2014:
▪ Velkomst ved Øystein Landsgård, le-
der Villreinrådet i Norge
▪ Kunnskapsstatus. Hva vet vi om vill-
rein og villreinens sårbarhet for for-
styrrelse? Hvor mye ferdsel og tekniske 
inngrep kan villreinen tolerere? Fore-
dragsholder Olav Strand, NINA
▪ Er det flere på tur nå en før? Endringer 

i vår bruk av fjellet, og behov for og øn-
sker om tilrettelegging. Foredragsholder 
Vegard Gundersen, NINA
▪ Hvilke hensyn tas i forbindelse med  
tilrettelegging av nye stier og hytter? 
Hvilke ”grep” tas for å redusere forstyr-
relse i sårbare tider og områder? Fore-
dragsholder Jan Erik Reiten, DNT
▪ Hvordan har ferdsel og inngrep endret 
villreinens områdebruk? Hvilke avbø-
tende tiltak er brukt/forsøkt brukt? Ek-
sempel fra Rondane – flytting av hytter/
sti for å redusere forstyrrelser. Fore-
dragsholder Erik S. Winther 
▪ Jaktfrie korridorer for å unngå å felle 
pionerdyr. Eksempel fra Hardangervidda. 
Olav Strand, NINA
▪ Utfordringer og holdninger rundt ferd-
sel i Forollhogna, hva har det å si at 

Tekst og foto: Arne Nyaas

Christian Hillmann, sekretær i Villrein-
rådet, er sentral i planleggingen av
fagdagene. Foto: A. Nyaas

Vegard Gundersen fra NINA Lillehammer presenterte meget interessante tall angående 
folks bruk av fjellområdene de siste 40 årene, i sitt innlegg på fagseminaret i Øyer i fjor. 
Foto: A. Nyaas

Når "villreinfolket" samles, er Olav Strand, 
forsker I i Norsk institutt for natur-
forskning (NINA), nesten alltid til stede for 
å orientere om siste nytt på "villrein-
fronten", som her på Øyer i fjor. Foto: A. N. 
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området har blitt nasjonalpark? Nasjo-
nalparkforvaltningen ved Astrid Alice 
Haug
 ▪ Åpen post. Erfaringsutveksling mellom 
områdene og diskusjon. Hva har fungert 
og hva har ikke fungert? Hva kan vi 
lære? Diskusjonsstyrer Tor Punsvik

Torsdag 5. juni 2014
▪ Villrein og ferdsel i på Hardangervidda 
Vest ved Harald Kvålen og Nils Åge 
Sandal
▪ Eksempel fra Ål kommune, villrein og 
motorferdsel ved Per Aksel Knudsen
▪ Regjeringens politikk vedr. motorferdsel 
i utmark – tilrettelegging for rekrea-
sjonskjøring. Hva går snøskuterforsøket 
ut på? Seniorrådgiver Marit Johanne 
Birkeland i Miljødirektoratet
▪ Hvordan kan tilrettelegging av løyper 
for rekreasjonskjøring unngå å påvirke 
villrein? Kan snøscootermiljøet tenke 
seg restriksjoner for tilrettelegging og 
bruk for å minske miljøkonsekvenser? 
Snøscooterklubbenes Fellesråd ved 
Erik Kirkevoll
 ▪ Åpen post. Spørsmål, meningsutveks-
ling og kommentarer.

Aktuelt også i år
Når dette skrives i midten av april 2015, 
er programmet for fagdagen og lands-
møtet på Oppdal i dagene 3. og 4. juni  
(onsdag og torsdag) for lengst "spikret". 
Etter at Øysten Landsgård, leder i Vill-
reinrådet, har ønsket velkommen og 
ordfører Ola Røtvei i Oppdal kommune 
har åpnet landsmøtet, skal Erland Løkken 
orientere om Snøhetta villreinområde. 
Løkken er utvalgsleder og vert for opp-
legget på Oppdal.

Dette er programmet for fagdagen:
▪ Klimaet i fortid, nåtid og framtid. 
Foredragsholder er Øyvind Nordli, klima-
forsker ved Norges Meteorologiske In-
stitutt.
▪ Endringer av høyfjellsvegetasjonen i 
takt og utakt med klimaendringer. Annika 
Hofgaard, seniorforsker ved Norsk in-
stitutt for naturforskning (NINA).
▪ Sjukdommer og parasitter på villrein, 
nå og i fremtiden. Kjell Handeland, ve-
terinær og forsker på vilthelse ved Nor-
ges Veterinærinstitutt.
▪ Fjellrev og andre klimaflyktninger 
i høyfjellet. Nina Eide, seniorforsker 
ved Norsk institutt for naturforskning 
(NINA).
▪ Merkeprosjekter og endret område-
bruk. Olav Strand, forsker i Norsk insti-
tutt for naturforskning (NINA)
▪ Nytt fra Miljødirektoratet. Vemund 
Jahren, seniorrådgiver.

Det faglige opplegget onsdag 3. juni 
avrundes med en busstur til Sæterfjellet 
avlsstasjon for fjellrev. Lars Riise, sty-
releder i Oppdal Bygdealmenning, er 

leder på denne turen. I tillegg til å in-
formere om det som skjer på Sæterfjel-
let vil Riise også orientere om Oppdal 
kommune. En stopp på Minera Skifer 
står også på programmet.

Før årsmøteforhandlingene starter  
torsdag 4. juni, skal Øystein Landsgård 
orientere om Villreinrådet og arbei-
det som gjøres i regi av rådet. Deretter 
skal Manuela Panzacchi røpe detalje-
ne i "Energi X", et nytt prosjekt i regi 
av Norsk institutt for natuforskning 
(NINA).

Opplegget på Oppdal avrundes med 
lunsj og fordeling/utkjøring av årboka 
"Villreinen 2015".

Skifer Hotell Oppdal er stedet for årets 
fagsamling og landsmøte. Foto: A. Nyaas

Sæterfjellet avlsstasjon på Oppdal ble opp-
ført høsten 2005 som et ledd i avlsprogram-
met for fjellrev. Fjellrevvalper herfra blir 
satt ut i naturen i områder der fjellreven 
har forsvunnet eller er fåtallig.
Foto: A. Nyaas
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Fra et rypejegerliv

Denne artikkelen som er skrevet av 
Jens Lillegraven, har tidligere stått 
på trykk i "Hognareinen 2001". Her 
gjengis artikkelen med tillatelse av 
daværende redaktør Jon J. Meli

Min start som rypejeger går tilbake 
til høsten 1946. Min svigerfar var 
en innbarka fuglejeger og kunne 
berette fra sine jaktturer i Vingelen 
fra midten av 20-årene. Først fra 
Bratthøvollen og senere fra hytta i 
Londalen, med jakt i Svartåsen og 
Bjønnåsen. Den gang var det en fugle-
bestand som i dag må oppfattes som 
eventyrlig. I snaufiellet lå rypa og i 
skogen var det tiur og orrrfugl. Svi-
gerfar kunne komme heim med over 
100 ryper og i enkelte år med opptil 
50 skogsfugl.

I 1946 ble jeg invitert med på høst-
jakta. Min tidligere erfaring som jeger 
var trostejakt med salonggevær i frukt-

hagene i Hardanger. Med andre ord en 
nybegynner. Men hvilken begynnelse! 
Jaktbasillen bet meg med én gang og 
siden har jeg vært rypejeger i Vingelen 
hvert eneste år.

Jakta på vestsida av Londalen
Min svigerfar, Malthe, og jeg jakta 
sammen fra hytta i Londalen fra 1946 til 
1975, dvs. i 30 år. Jeg er blitt godt kjent 
i terrengene i Svartåsen, Bjønnåsen og 
Sletthø. 

Vi starta jakta i Svartåsen og en del 
av Bjønnåsen. Svartåsen lå under Vin-
gelen Jaktlag, mens Bjønnåsen sorterte 
under Røes Jaktlag. Resten av Bjønnåsen 
og Sletthø ble jakta på av Randers med 
venner fra Storøyvollen, en sjelden flott 
setervoll. 

Senere, og etter at Vingelen Ut-
markslag starta, har jeg vært så heldig 
å få jakte både i Bjønnåsen helt inn til 
Eventjønn, og i Sletthø, på begge sider 
og inn i Bratthødalen. De siste åra har 
jakta konsentrert seg om Svartåsterrenget 
fra brua over Lona og til innerst i lille 

Gjersjøen.

Store naturopplevelser
Hva har så disse 56 årene gitt meg? I 
dag føler jeg meg nesten som en ekte 
«vingelsing», og jeg er blitt veldig glad 
i fjellet med utgangspunkt i Londalen 
og setervollen der. 

Høstjaktene har naturligvis gitt mak-
simum naturfølelse. Men vinteren står 
ikke langt til bake. En skitur på litt sty-
resnø oppe på skaren over Sletthø og 
via Kampom til Rundhøgda, videre til 
Gjersjøhøgda med nydelig utforkjøring 
til Gjersjøen og opp til varden på Svar-
tåsen med fem minutter utfor til hytta. 
Bedre kan det ikke være. Kanskje jule-
uka med snøtunge bjørketrær og ryper 
som farer opp fra stillheten i dokken 

Vi hører ofte i våre dager at før i tida  var 
det mye mer småvilt,  de fanget i «kåjer og 
snorer" nær sagt året rundt.  Her ser vi 
Torger J. Haugen med en dagsfangst i 
1922. Bildet er tatt på Vingelsetra. 
Foto: Alf Kjersland
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på. Gjennomsnittet pr. gevær var 50 ry-
per. Det at Sletthø kom med i grunnlaget 
for utbyttet, gjør en sammenligning med 
de andre åra uklar og vanskelig. Jeg vil 
understreke at jeg anser Sletthø som det 
beste rypeterrenget i Vingelen. I tiårs-
perioden 1981-1990 er gjennomsnittet 
falt ned på 23 ryper pr. gevær. Til slutt i 
årene 1991-2000 er vi nede på et gjen-
nomsnitt på 12 ryper pr. gevær.

Denne form for statistikk gir natur-
ligvis ikke et helt eksakt bilde av ut-
viklingen. Vi mangler værets innvirk-
ning på jaktutbyttet. Det har hendt at 
vi etter noen få dager måtte reise heim 
på grunn av snømengden og opp igjen 
senere, men da med vanskeligere ryper. 
Vi mangler et uttrykk for den tid som 
er anvendt aktivt på jakt og det mangler 
også et uttrykk for den skyteferdighet 
som er prestert under jakta. På tross av 
disse manglene ved tallene, så tror jeg 
at de gir et noenlunde sannferdig bilde 
av rypebestandens utvikling fra 1946 til 
i dag.

I gamle dager sa vi at rypebestanden 
svingte med svingningene i smågnager- 
bestanden. Det var vel også riktig den 
gang, men hva skal vi si når gnagerne er 
praktisk talt borte? Beitingen fra kua må 
være redusert i takt med økning i beitet 
fra saueholdet. Reinflokkenes beiting i 
Bjønnåsen og Svartåsen var ikke merk-
bar i de gode gamle dager, mens flokke-
nes størrelse og beitingens varighet i tid 
er økt betraktelig de senere årene. Kan 
dette ha betydning for det floragrunn-
laget som rypa lever av? Det ville være 
interessant å vite hva en botaniker vil 
svare på det spørsmålet.

Det foranstående har lett for å bli 

kjedelig lesning – som ordlegging av 
statistikk er! Jeg føyer derfor til noen 
opplevelser fra mine jaktår og som står 
sterkt i min erindring.

Vær grundig i ettersøket av påskutt fugl!
Jeg, og jeg tror det var setteren Turid, 
kom nordfra og opp på den vestre delen 
av Svartåsen. Vi hadde ikke sett så me-
get fugl. Vi gikk vel for høyt i terrenget.

Så ser jeg Turid står i et lite søkk. Turid 
var sikker i stand, så jeg hadde god tid. 
Vel fremme ber jeg bikkja reise fuglen 
og det går opp en fugl på fint hold så jeg 
føler meg sikker på treff. Men rypa fløy 
både rettlinjet og godt over nærmeste 
høyde. Bommen var et faktum og stor 
skuffelse.

Det var bare å søke videre i god mot-
vind mot sydenden. Så står Turid igjen 
og det samme hender på nytt. Bom 
nummer to og en enda større skuffelse! 
Vi fortsatte som før i sydlig retning og 
ren motvind. Etter en stund står Turid 
igjen og jeg går fram i standen, fast be-
stemt på at jeg ikke skulle dumme meg 
ut en gang til. Vel oppe i standen tar jeg 
meg god tid før jeg gir noen kommando. 
Så ser jeg noe foran oss. Er det ikke to 
hvite flekker? Turid og jeg går forsiktig 
framover. Jo, vi ser riktig. Det ligger to 
ryper på ryggen ved siden av hverandre. 
Jeg kjenner på dem. De er varme. To 

nede i snøen?

Jaktas utbytte
Når det gjelder det jaktmessige utbyttet 
av høstjaktene, så har det naturligvis va-
riert fra det ene året til det andre. I årene 
1946 til l973 tror jeg det er riktig å si at 
variasjonene har vært noenlunde sam-
stemt med variasjonene i smågnager-be-
standen. En gjennomsnittlig høstjakt ga 
for Malthe og meg ca. 80 ryper (40 pr. 
gevær). I ekstra gode år kunne tallet bli 
over 100 fugl. I årene 1976-1980 sam-
arbeidet jeg med Leif Lunde, som da 
hadde Sletthø som terreng, og min hytte 
i Londalen som utgangspunkt. Med Ut-
markslagets velsignelse kunne vi bruke 
terrengene om hverandre, bare vi passa 
på at det høgst var 4 geværer på hvert 
terreng samtidig. I disse åra, dvs. fem år, 
var det en spesiell god utvikling i rype-
bestanden. Det var store kull og ryper 
over alt, slik at summen av skutte ryper 
i det beste året kom opp i over 400 ryper 
(50 pr. gevær) for Bjønnåsen og Sletthø. 
Til sammen på disse to terrenga var det 
da åtte geværer og vi  regna Sletthø som 
det beste terrenget. Gjennomsnittet for 
de fem åra ble 42 ryper pr. gevær.

De neste fem åra jakta vi tre mann; 
Jens senior, Anved og Jens jr. alene i 
Bjønnåsen helt til Eventjønn. Nå sank 
bestanden av ryper betydelig. Vi var 
oppe i 96 ryper en høst og i gjennom-
snitt for åra vart det 66 ryper (22 ryper 
pr. gevær).

I 1986 fikk jeg tilbake terrenget i 
Svartåsen og vi var de samme tre jegerne. 
Femårsbildet frem til og med 1990 var 
bestandsmessig meget likt de fem fore-
gående år. Årsgjennomsnittet vart 70 ry-
per (23 pr. gevær). Jeg tar de neste årene 
fra 1991 til 2000 under ett og nå er det 
en merkbar endring i rypebestanden. Vi 
var nå fem jegere, hvorav bare fire hadde 
adgang til å bære gevær pr. dag. Det 
var Jenssen, Anved, Jens jr., Carlos og 
Fredrik. Vi utnytta nå alle fire geværer 
i Svartåsen. Det beste året, 1991, ga 83 
ryper mens det i 1998 bare ble 17 ry-
per på fire geværer. Gjennomsnittet for 
disse 10 åra vart 46 ryper (12 pr. gevær).

Hva er forklaringa på utviklinga?
Hvis jeg skal gi et grovt bilde av rype-
bestanden i mine 56 år som rypejeger i 
Vingelen, så vil jeg uttrykke det slik:

Årene 1946-1973 er «de gode gamle 
dager». Vi fikk i gjennomsnitt 40 ryper 
pr. gevær. Åra 1976-1980 er så gode at 
de er vanskelig å gi noen god forklaring 

Fra Bratthøvollen i Vingelen er det fraktet 
hjem mye rype! Her er Ola Vangstrøen
innover i 1952 og kjører hjem fangsten til 
jaktlaget som lå på vollen da. Solide 
trekasser måtte til, for fangsten skulle gå 
med jernbanen. Foto: Jon Storgjelten
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bommer er plutselig blitt to treff. Mo-
ralen er - vær alltid grundig i ettersøket 
etter påskutt fugl!

Nok en gang; følg med påskutt fugl!
Denne moralen minner meg på et annet 
tilfelle. Denne gangen gikk jeg med 
Stegg som vi fikk etter dyrlege Hansen.
Den var ca. 4 år og godt jakttrenet. Vi to 
trivdes svært godt sammen, selv om han 
overfor andre kunne være skarp.

Vi kom ned det vi kaller «Gjende-
eggen» i Bjønnåsen. Det er en skarp egg 
som går ned mot skogen og i retning Sima-
floen. Nede i kroa der hvor egga går ned 
i skogen, var det ofte ryper. Det er litt 
kronglete der, men det stemte at rypene 
var der. Stegg tok stand og kullet lettet 
i skogbandet. En rype kom klar av sko-
gen og jeg fikk inn et skudd på den. Den 
steg i flukten før den fløy i rett linje mot 
Sletthø. Jeg var nokså sikker på at jeg 
hadde truffet og fulgte derfor med på 
rypas flukt. Den fløy så godt at jeg ble 
usikker på om det var treff, men så ser 
jeg at den plutselig går rett ned. Det var 
langt unna og det ville ta tid før vi med 
vanlig jakttempo kom dit inn.

Jeg regna ut så nøyaktig jeg bare 
kunne hvor rypefallet kunne være hen 
og planla ruta videre etter det. Stegg 
søkte videre, fant ryper og jeg fikk noen 
i sekken. Så nærmer vi oss det antatte 
rypefallet. Stegg stivner til og blir stå-
ende. Der rett foran ligger rypa. Den er 
varm og vi hadde gått rett på. Moralen 
er igjen - følg godt med på resultatet av 
et skudd!

Jakt i tåke
Jens Jørgen fra Leif Lundes lag og jeg 
gikk sammen på Sletthø. Vi var på vei 
mot Eventjønnloken og hadde sett bra 
med fugl, og det var fint solvær - trodde 
vi! Men så var tåka der, ingen alminne-
lig tåke. Men på grunn av sola over var 
tåka helt lyserød. Det var en helt uvirke-
lig følelse. Ikke så vi noe av terrenget 
rundt oss og ikke så vi noe til bikkjene 
som vi skjønte var rundt oss. Stemnin-
gen var fin og vi følte oss i et lyserødt 
eventyr. Vi tråkket videre i den tro at vi 
svingte i retning av Bratthøvollen hvor 
bilen sto.

Men etter hvert var det noe som sa 
oss at vi var på vei mot Kampom. Sola 

var blitt borte og tåka tjukkere. Vi måtte 
ta en beslutning om ny marsjretning. Vi 
gikk ut fra at vi sto under det bratte før 
Kampom. Bikkjene ble kalt inn og ko-
blet, og så valgte vi retning ut fra denne 
forutsetning. Etter hvert begynte det å 
stemme. Terrenget skråna svakt oppo-
ver. Vi passerte en del einer kratt, som 
det er på sydsiden av Sletthø og ble be-
styrket i troen på at vi var på rett vei. 
Vi fortsatte med litt brattere skråning 
til venstre for oss og mer utforbakke til 
høyre. På den måten skrånet vi oppover 
til det begynte å flate ut og det skulle 
stemme med østsiden av Sletthø. Holdt 
vi retningen ville det gå utfor ned til 
Bratthøvollen. Da fallet i terrenget kom, 
fikk vi bekreftelse på vår orientering. Vi 
hørte nå rop fra en langt nedenfor oss, 
som prøvde å holde styr på bikkja si. 
Det var Rolls stemme og da var det ikke 
så lang tid før vi var på Bratthøvollen 
og ved bilen. Moralen denne gang- ha 

Rypefangsten i 1983 (10 dagers jakt, fire 
jegere) på Mastukås-feltet i Dalsbygda 
(nabobygda til Vingelen). 
Foto: Familien  Klepp
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som blant annet hadde gått til topps på 
Kongsvoll. Jeg ruslet, og Petto søkte 
skogkanten og myrdragene. Petto fant 
bra med fugl og vi var fornøyde begge 
to. Det ble etter hvert skumt på kvelden. 
Det rare var at mens vi gikk og koste 
oss med rypa på kveldsbeite, så gikk 
det fem store elger rundt oss en lang 
stund. Vi skjøt jo flere ganger, men det 
skremte ikke elgene. De lurte vel på hva 
slags raringer vi var? De hadde i alle fall 
skjønt at elgjegere var vi ikke!

Et rypejegerliv er naturopplevelse. 
Du ser og opplever noe hele tiden og 
føler en frihet som får deg til å glemme 
forpliktelser, kontorer og bygater. Det 
høres rart ut å si det, men selv om du går 

der og skyter ned rypeliv, så opplever du 
noe livsskapende! Du blir veldig åpen 
for naturinntrykkene, du ser skjønnhe-
ten i bekken som klukker gjennom fjell-
skår og forbi mosegrodde steiner, du ser 
det flotte i en sitrende hundekropp når 
den står urørlig i stand. Du forstår at livet 
har en begynnelse og en avslutning! 

Jeg har mye å takke rypejakta i Vin-
gelen for!

alltid et kompass i sekken!

Sjølspjelking?
Min jaktvenn Anved opplevde høsten 
1981 noe spesielt borte i Bjønnåslia. 
Han hadde skutt og sett rypa falle. I et-
tersøket ble den helt borte for både ham 
og bikkja. De brukte lang tid på å fin-
kjemme rundt fallstedet, men uten re-
sultat. Til slutt måtte de gi seg og jakte 
videre.

Neste dag kunne han ikke dy seg 
og søkte tilbake til der de lettet dagen 
før. Denne gangen fant de rypa - i live! 
Den var vingeskutt. Men da han under-
søkte den, fant han at rypa hadde brukt 
noen stive strå og noe leiraktig som den 
hadde smurt inn vingene med. Vi fant i 
samråd på hytta ut, at rypa hadde prøvd 
seg som lege og forsøkt en spjelking! 
Vi tok vare på vingene og sendte dem 
inn til Viltforskningen i forbindelse med 
rapporteringen. Per Krigsvoll svarte at 
han hadde hørt om det før, men aldri sett 
slike vinger som tydet på at slikt kunne 
foregå.

Rypa er ikke så dum som vi tror og 
igjen er moralen at; du skal gjennom-
føre et grundig søk etter fugl du har sett 
falle!

Elger rundt rypejegerne
Til slutt en liten opplevelse nede på 
Simafloa. Jeg hadde med meg sviger-
fars Petto, en usedvanlig god jakthund 

Over rypetraktene som Jens Lillegraven 
jaktet på i Vingelen, gikk det mange reins-
drifter på 1920-tallet. Dette var tamrein 
kjøpt opp i Trøndelagsfylkene, men også 
i Sverige. Flokkene ble drevet til Valdres. 
Foto: Ola Vangstrøen
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Magnar Arnljot Sletta 1926-2014

Røynd kjentmann i Lordalsfjella: 
Magnar Sletta saman med HKH, dåverande 
Kronprins Harald og hans adjutant (til 
høgre), under reinsjakt på 1970-talet. 
Foto: Øystein Mølmen

Eit ekte jamenneske har lagt ned van-
dringsstaven. Magnar Sletta vil bli 
hugsa for eit stort og ueigennyttig sam-
funnsengasjement i Lesja og Nord-Gud-
brandsdalen. 

Magnar voks opp på Verma og kom 
til Lesja som kommuneingeniør på 
1960-talet. 

Frå fyrste stund vart han med i fleire 
friviljuge organisasjonar. Han var i ei 
årrekkje ”primus motor” for Lesjaren-
net (tradisjonsrik langrennskonkurranse). 
Innan idretten på Lesja var han elles 
aktiv som både trenar og dommar for 
handball og fotball. Han var også aktiv 
i hjelpekorpsarbeidet. Som brannsjef i 
Lesja og Dovre var han ein føregangs-
mann i krevjande ulykkessituasjonar. I 
sin utøving av ulike verv var han positiv 
og konstruktiv, og hadde alltid evnen til 
å fokusera på det gode i folk ikring seg. 
Magnar fekk  Lesja kommune sin kultur-
pris i 1999. 

For villreinforvaltinga i Ottadalen la 
Magnar også ned ein stor innsats. Her 
var han leiar for villreinutvalet i 1983-
1991, og nestleiar i 1992-1993. Han var 

elles med som jaktoppsyn i ei lang år-
rekkje. Han la også ned ein stor innsats i 
bygginga av elgbana på Lora.

Vi minnest Magnar med stor respekt 
og vørdnad!

Per Jordhøy

Foto: Per Jordhøy




