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Årets utgave av Villreinen er nummer 
31 i ei ubrutt rekke siden førsteutgaven 
i  1986. Undertegnende har med årets 
utgivelse hatt det redaksjonelle ansvaret 
for de tolv siste årgangene. Den positive 
opplevelsen har vært engasjementet og 
skrivelysten til alle bidragsyterne. Uten 
dem og uten velviljen som Miljødirek-
toratet (tidligere Direktoratet for natur-
forvaltning) alltid har vist på søknadene 
om økonomisk støtte, hadde det vært 
slutt for lengst. For Villreinen sliter med 
salgstallene. 

Et snitt på 4371 solgte eksemplarer 
årlig i perioden 2002-2015 er alt for 
svakt. Spørsmålet er: Hva er årsaken 
til salgssvikten og den labre interessen? 
Er det utgiveren (Villreinrådet) og un-
dertegende som gjør en slett jobb? Bør 
jeg takke for meg, slik at Villreinrådet 
kan ansette en ny redaktør som kanskje 
greier "å løse floken"? En redaktør som 
makter å overbevise villreinjegerne om  
at de gjør lurt i å betale en hundrelapp 
ekstra i året, slik at de i ledige stunder 
kan kose seg med - eller bli forbanna på 
årboka?

For, det er engasjement vi trenger. 
Eller er aktuelle saker om villrein og 
villreinforvaltning av generelt liten in-
teresse for jegere og grunneiere? Er det 
bare jakta som teller for jegerne og kroner 
for grunneierne? Er jeg som redaktør for 
kravstor når jeg ber grunneierne ta år-
boka med på jaktkortet? Sjølsagt ved å 
kreve en hundrelapp ekstra av jegeren. 

Fellingskvoten samlet for områdene 
i Sør-Norge er nå på over 20 000 dyr. 
I tillegg til jegerne kommer alle andre; 
grunneiere og valgte representanter i ut-
valg og nemnder. Og de mange offent-
lig ansatte. Etter min mening er det rett 
og slett for galt at årboka ikke når ut til 
flere enn den gjør i dag.

Årboka har de siste årene vært trykket 
i et opplag på 6000. Villreinrådet vur-

derte et opplag på 5000 i år på grunn av 
salgstallene, men satser på at salget skal 
ta seg opp igjen.

Ser vi på salgstallene for de fjorten 
siste årene (fra og med 2002 til og med 
2015) var 2011 best med 4733 solgte 
eksemplarer. I den andre enden av ska-
laen er 2004 med 3514 solgte eksempla-
rer. Den store overraskelsen kom i fjor 
med 4062 solgte; en merkbar nedgang 
på over 500 færre solgte fra 4619 i 2013 
og 4574 i 2014. Sånn kan det ikke fort-
sette!

En tanke har slått meg: En undersøkelse 
gjennomført av Statistisk sentralbyrå 
(SSB) i 2014 viser en klar nedgang i 
lesing av trykte medier blant personer 
i alderen fra 9 til 79 år. Samtidig viser 
undersøkelsen at samme aldersgruppe 
bruker stadig mer tid på Internett. Bru-
ken av sosiale medier øker kraftig. Skal 
nettbaserte tjenester som gjør det mu-
lig for brukerne å dele informasjon og 
kommunisere med hverandre, til slutt 
"ta knekken" på trykte blad som "Vill-
reinen"?

Du holder nå 2016-utgaven i hendene. 
Innholdet er variert, og ikke alt er like 
interessant for deg som leser, avhengig 
av hvem du er og ståstedet ditt. Årboka 
skal, etter min mening, både informere 
og forlyste. Det må være god "takhøyde", 
slik at alle som ønsker å bidra, skal føle 
seg velkomne. 

Sidetallet har variert opp gjennom 
årene. Med 31 utgivelser og et snitt på 
100 sider per  årgang  (ofte mer) har 
"Villreinen", så langt, publisert over 
3000 sider om villrein og villreinfor-
valtning. Salgstallet for 2016-årgangen 
blir avgjørende for løpet videre.

Et vegskille for årboka Villreinen

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

Foto: A. Nyaas

hatt et ønske om at VILLREINEN med 
all den unike informasjonen som finnes 
der, skal bli en fast del av alle fellings-
tillatelser som deles ut for villrein i Norge. 
Den dagen vi kommer så langt, kan 
Miljødirektoratet og andre offentlige 
myndigheter være sikre på å nå ut med 
sin informasjon til alle villreinjegerne. 
Forskerne kan få bekjentgjort sine fors-
kningsresultater til jegere, grunneiere 
og andre som leser årboka.

Hvis VILLREINEN blir en fast del 
av fellingstillatelsen, vil denne «infor-
masjonskanalen» være sikret økono-
misk for fremtiden!

Uten en slik økonomisk sikring kan 
ikke Villreinrådet klare utgivelsen uten 
tilskudd som vi hvert år har fått fra Miljø-
direktoratet (tidligere DN).

Jeg mener at et slikt grep er en liten 
og enkel sak som både kan sikre en for-
svarlig økonomisk drift fremover for 
VILLREINEN og også gjøre at Miljø-
direktoratet kan bruke de kronene som 
VILLREINEN får i tilskudd hvert år, til 
andre gode formål.

Villreinrådet vil gjerne diskutere en 
slik mulighet videre med Miljødirekto-
ratet – og vi håper at grunneierne rundt 
i de ulike villreinområdene vil se seg 
tjent med å ta med VILLREINEN som 
en del av fellingstillatelsen, (og legge på 
prisen med en hundrelapp).  

Villreinrådet ønsker alle forvaltere, 
villreinvenner og andre et hyggelig og 
inspirerende møte med årets utgave av 
årboka. VILLREINEN 2016 inneholder 
mye interessant stoff fra fjell-Norge og 
naturligvis, spesielt om villreinen. 

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

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

Hjelp oss i Villreinrådet med å trygge 
utgivelsen av VILLREINEN slik at 
all denne informasjonen dere finner 
her, kan tas vare på fremover - og ikke 
minst- videreutvikles!

"Villreinen" selger dårlig - stadig behov 
for engasjement og forbedringer
Nylig fikk jeg skiftet begge kne gjennom 
en vellykket operasjon ved Lærdal syke-
hus. Det var en underlig og interessant 
opplevelse å ligge bedøvd fra livet og 
ned med en skjerm for ikke å se selve 
operasjonen, men likevel være istand til 
å følge med på hva som skjedde. Jeg så 
plutselig et bein som ble strekt ut oppover 
slik at jeg så det over skjermen – jeg 
tenkte at jeg kjennes ikke ved den foten, 
den kan ikke være min. Etter operasjo-
nen har jeg fått erfare at både foten var 
min, og at jeg i aller høyeste grad hadde 
bruk for den.

I forhold til dårligere salg av VILL-
REINEN, slik vi har opplevd i de se-
nere år, så kan vi kanskje fundere litt 
på samme måten. Har ikke vårt vanlige 
publikum lenger det samme eierforhold 
til årboka? Føles ikke VILLREINEN 
lenger som den viktige «foten» eller 
«informasjonsfundamentet» som alle 
har bruk for?

Gjennom de 31 utgivelsene av VILL-
REINEN som Villreinrådet har fått til så 
langt, er det samlet og publisert mer enn 
3000 sider med viktig stoff om villrein, 
fjelløkologi, annet vilt i fjellet, jegere, 
forskning og informasjon fra offentlige 
myndigheter.

Dette er en så formidabel databank at 
man vanskelig kan tenke seg rekkevidden 
av dette store arbeidet. 

For å gjøre alt dette stoffet lett til-
gjengelig for alle, har Villreinrådet ar-
beidet med å digitalisere og gjøre alt 
stoffet søkbart. Vi er nå kommet i mål 
med dette arbeidet. Vår redaktør, Arne 
Nyaas, har jobbet mye med digitalise-
ringen - her ligger det en gullgruve av 
en databank og venter på den som tren-
ger å hente informasjon om noe med til-
knytning til «Fjell-Norge».  Alle kan fritt 
laste ned 30 årganger av VILLREINEN, 
gå inn på www.villrein.no. Og husk, i juni 
neste år legges årets utgave av årboka 
over i det digitale nettarkivet. 

Avgjørende salg i 2016
Villreinrådet er avhengig av å få solgt 
nærmere 5000 eksemplarer av årets ut-
gave. Greier vi ikke det, er vi nødt til å 
stanse opp og vurdere opplegget vårt på 
nytt. Men husk: Villreinrådet har lenge 
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Glimt frå 30 år med strukturteljingar
Tekst og foto: Per Jordhøy, Norsk 
institutt for naturforskning (NINA)

Bildet over: Fredelege fjell; Finndalsfjellet 
i Reinheimen med Storbrettinga til venstre i 
bakgrunnen.

Kva er vel meir hugnadsamt enn 
det frie fjellivet, med ope land-
skap, ande av kjørr og lyng og eit 
mangfald av bølgande lag blåtonar 
mot synsranda? For ikkje å gløyma 
kroppen sit svar på bratte motbakkar 
oppetter fjellbjørkelia og herleg 
lufting av kokande, heit lekam på 
det fyrste trebare rabben. Nå, fjellet 
kan ha mange sider som ikkje er 
fullt så ekstaseskapande – som når 
gortexen prøver å halde slagregnet 
ute og skodda gøymer det meste av 
visuelle godsaker.  
Dagen for debuten på strukturteljing var 
av dette siste slaget: 

Det er sein og gråsur septemberdag 
1985. Men nede i Finndalen i Vågå har 
eg i det minste eit tett telt og godt sel-
skap av mi trivelege schäfertispe. Me-
todeinnstruksen frå villreinnestor Terje 
fekk eg munnleg overført før eg drog – i 
kortversjon! Den surrar i hovudet utover 
kvelden og inn i natta; kan det verkeleg 
vera så enkelt som han ga uttrykk for? 
Siste meldingane fortel at større brunst-
flokkar nett har vorte lokalisert innmed 

Storbrettinga og innover mot Storb-
rettingskollen. Betring i vêrtilhøva til 
trass, i ein illsint og kald kuling blir det 
ein hard elddåp innpå flyene neste dag 
– men dyra går heldigvis nokså spreidd 
når eg omsider er på «skothald». Og det 
er som ein gløymer nedkjølinga når ein 
kan få nyte inntrykket av dei eigentlege 
grunneigarane her, med lyden av ge-
virskrall og eit mangfaldig gartespråk 
(som eg ikkje har noko glosebok til). 
Her kjenner eg meg heime, med nær-
perspektiv på grådyra sin pulserande 
brunstaktivitet – fjøs og silokjøyring 
er historie (stor sympati for sektoren til 
trass).. 

Teljeura blir nullstilt eit utal gonger 
utover den hustrige haustdagen. Nei, 
som eg hadde mistanke om, det var i 
sannheit ikkje heilt enkelt dette! Sjølv 
om reinen her har tamreinopphav og er 
relativt spak. Særskilt vanskeleg er det 
å skilja på simle og ungbukk, ein må 
nesten sjå baken deira for å vera sikker. 
Overambisiøs er eg også med alders-
fordelinga på vaksenbukkdelen skal det 
vise seg. Skumringa sig på før eg meiner 
å ha fått eit nokolunde bilde av kjønns- 
og alderssamansetjinga i flokken. Jam-
vel min firbeinte assistent gjev klart ut-
trykk for at det ikkje er noko for tidleg, 

når eg omsider pakkar i hop teleskop og 
stativ og gjer klar til returen. Det er som 
den seier; kom da vel – medan den fær 
i kåte kast nedetter steinlendet og stadig 
skottar attende på meg.

På same tida to år seinare viser fjellet 
seg retteleg frå godsida den fyrste da-
gen. Da opplever eg hausteventyret i all 
sin prakt på andre sida av fjellet, i As-
bjørnsdalen ved Bjorli. Nokre mindre 
brunstflokkar på til saman rundt 100 dyr 
går spreidd og dekorerer den haustfarga 
fjellsida mot Kvernhushøa. Eit kjempe-
flott syn er dette, og eg nyt det eit bel før 
eg startar på teljinga. No kjenner eg meg 
litt meir sikker når eg skal bestemma alder 
og kjønn på dyra, men er bevisst på at 
eg enno treng mykje trening for at det 
skal gå radig. Finvêret gjer også jobben 
enklare og meir behageleg. Eg har inn-
trykk at det er veldig mykje vaksenbukk 
i flokken, men det skal vise seg å vera 
feil. Tala viser eit heilt «normalt» nivå 
på ikring 20%. Vaksenbukkane ekspo-
nerer seg sterkt i flokken, noko som gjer 
at ein får inntrykk av at andelen er større 
enn den eigentleg er. 

Vel ferdig med teljinga blir det også 
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ned mot Grøndalen høyrer den umis-
kjennelege lyden – eit kor med garting 
i ymse stemmelei. Her er det berre å ta 
det med ro og venta på rette høvet. Til 
overmål kjem heile flokken på vel 1000 
dyr sigande i ei lang rekkje langs med 
dalhellinga i høveleg avstand frå oss. 
Betre tak kunne vi ikkje fått, og ei viktig 
røynsle rikare blir eg. For dyra er litt 
mindre her, og ein tåars bukk kan i no-
kre høve forvekslast med ein ungbukk i 
Reinheimen. 

Skamsdalen er ei viktig innfartsåre 
når ein skal inn i den sentrale delen av 
Snøhetta austområde. Her blir det mang 
ein tur for å sjå etter brunstflokkane, og 
bomturar blir det og fleire av. For infor-
masjon om flokkane er det heller lite 
av så vidt lenge etter jakta. Fjellfolket 
treng kvile no, etter mange og seige 

turar etter grådyra. 
Ein gråvêrsdag med duskregn sig vi 

innover stien frå vegenden ved Skams-
dalssetra. Ein dryg time tek fotturen, 
forbi Tverråa og opp dei siste seige 
bakkane mot Lesjøen. Frå høgdene 
her oppe er det eit makalaust vidsyn 
mot Skrymtan, Lesjøtelet, Drugshø og 
Kjelsungskaret. Tradisjonsrike rein-
strakter er dette. Frå buene her har reins-
jegerane hatt kontroll med flokkane når 
dei har trekt til og frå Lesjøtelet, sjølve 
friområdet for reinen – skal ein tru gamle 
Lesjajegerar. Her inne på flyene finn 
dyra godt beite og ikkje minst ro – for 
med vidsyn til alle kantar kjenner dyra 

tid til fotografering i nokre fine kvelds-
timar. Lærerikt er dette også på mange 
vis, når ein tett på dyra og kan fylgje 
med på korleis dei oppfører seg. Såleis 
kan ein betre lære seg å forstå reinen 
sin natur og økologi, og korleis ein må 
ta omsyn til den i vår moderne verd. 
Eg skjønar at nøyaktig stadfesting av 
flokkobservasjonane kan vera viktig 
tilleggsinformasjon. Over lang tid vel 
dette kunne si litt om dyra sin dyna-
miske områdebruk. Under brunsten er 
det mykje knuffing mellom bukkane, 
og det er den sterkaste sin rett som gjeld 
vanlegvis. Men ein og annan ungbukk 
fylgjer nøye med og gjer lynraske fram-
støyt når han ser ei simle som kan vera 
ledig og klar til ein liten hektisk elskov.

Til Snøhetta
For ein urøynd reinsteljar er det nok ein 
fordel å starte i eit område som Rein-
heimen, der dyra ikkje er altfor sky. For 
dei neste åra blir det større utfordringar, 
når bestanden i Snøhetta skal struktur-
teljast. Her må ein vera mykje meir var-
sam når ein nærmar seg flokkane, elles 
kan dei ta spranget og forflytte seg over 
lange avstandar. Og tungt tilgjengeleg 
står gjerne flokkane her i utgangspunktet, 
slik at transportetappane kan bli dryge 
til gangs. Men det hender og at flokkane 
trekkjer fram til Grøndalstraktene sør-
aust i området, når vindretninga har 
vore sørleg ei tid. Slik er det og på mi 
fyrste teljing her 12. oktober 1987. Etter 
eit snøfall tidlegare på hausten er det 
flekkbart når eg og min faste fjellkamerat 
(Helge Hole) frå Gardsenden over mot 
Grøndalen. Dette gjer det svært vanskeleg 
å få auge på flokkane da dyra går heilt 
i eitt med terrenget. Men i austhellinga 

Livskraftige dyr: Del av brunstflokk i 
Asbjørnsdalen, 22. september 1987. 
Flotte fjelldyr i eit fargerikt landskap.

Midt i smørauget: Utsynet innover frå Lesjøen er framifrå, mot Drugshømassivet, Lesjø-
telet og Kjelsungskaret. Her har reinsteljaren innretta seg komfortabelt ved Holebua ein 
haustdag i 1989, og har fått augekontakt med ein flokk i Kjelsungskaret som skal teljast. 
Foto: Helge Hole
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frå sist på 1970-talet til langt utpå 
1980-talet vart tangefjella mellom 
Dindalen og Åmotsdalen sterkt ned-
beita. Flokkane forflytta seg så gradvis 
sørover fjellet att til nye beite frå 1990 
og ei årrekkje. Men dei siste 10 åra har 
flokkane atter oppsøkt områda ikring 
Brattskarven og Soløyfjellet i Oppdal. 
I mellomtida har lavbeitet her fått kvile 
seg såpass at det tåler ei ny runde med 
besøk av grådyra. 

Ein oktoberdag i 2013 er eg på veg 
inn i dette området frå nordsida. I Din-
dalen på Uvsetra treff eg etter avtale 
Odd Roald Uv som har meldt om obser-
vasjonar av dyr i området. Han er over 
gjennomsnittet fjell- og reininteressert 
og blir med austover fjelltangen. På tu-
ren deler han ivrig av sin opplevingar 
frå området, og eg får såleis viktig på-
fyll med røynslekunnskap i ein for meg 
mindre kjent del av Snøhettaområdet. 

Tre mindre flokkar på tilsaman vel 250 
dyr blir telt opp nord for Brattskarven. 
Nokre vaksenbukkar set litt spiss på da-
gen i det kuperte og dels snødekte land-
skapet. Dei har baska i snøen med ge-
vira og viser fram ein nydeleg dekorert 
hovudpryd, heilt utanom det vanlege. 
Rundt 400 dyr blir talt opp neste dag litt 
lengre vest.

Da flokkane beita i dette området på 
1980-talet var det berre ikring 5% vaksen-
bukk i bestanden. Resultata frå denne 
teljinga viser at den er på mellom 19 og 
20%. Dette betyr at ein på det næraste 
har nådd målet om å ha ein andel på 1/5 
vaksenbukk, som reknast for å vera nor-
malt i ville reinbestandar. 

seg meir trygge. 
Denne gongen slepp vi til alt hell å 

traska lengre, for heile Vahaugen ved 
det vierkledde deltaet innafor Lesjøen 
er kledd med rastlause klauvdyr. Nokre 
hundre i talet, i høveleg posisjon for 
teljaren. Men kva hjelp det når flok-
ken kokar i brunstfeber, og gjer det nær 
umogleg å få til ei skikkeleg teljing. Tre 
bukkar og ei simle fangar merksemda 
vår, der dei i sydande jag spring på ki-
lometervis innover mellom kjørr og ur 
– før dei atter er attende i flokken. Un-
drande er vi over denne energibruken no 
når det lir mot vinter. Men det er tydeleg 
at vi har treft på dyra under høgbrun-
sten, og skumringa sig på før vi kan seia 
oss nøgde med dagens oppdrag. 

Eit godt døme på reinen sin veksel-
vise bruk av beiteområda ser vi i Opp-
dalsfjellet. Stadfesta data frå teljingar 
bekreftar også dette. Ein tiårsperiode 

Tradisjonsrikt jaktområde: Lesjøen nord-
vestover mot Lesjøtelet, Storskrymten (til 
venstre) og Veslskrymten. 

Snøbukk: Om det er for å imponera simlene 
ekstra mykje at denne bukken har
dekorert geviret sitt med snø veit eg ikkje, 
men uvanleg er det å sjå hovudpryden på 
denne måten. 

Vassdans: Dei tærer hardt på kroppsreservene, bukkane – i den hektiske brunsttida. Her er 
eit fylgje i sydande jag over gruntvassområdet inst på Lesjøen ein oktoberdag 1989. 
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Formål med strukturteljingane: Desse teljingane blir utført årleg i mange villreinområde. Den går  oftast føre seg i 
brunstperioden på hausten når alle kategoriar dyr er samla i større og mindre flokkar. Teljingane gjev såleis 
haldepunkt om kjønns- og aldersfordelinga i den ståande bestanden etter jakt. Dette er svært viktige data om ein skal 
ha ei god forvalting av villreinen som ressurs. Struktur- og kalveteljingar gjev høve til å berekna tilveksten frå år til 
år når ein i tillegg kjenner avskytingsresultatet. Anna informasjon som reinen sin arealbruk, flokkstorleik og endring 
av desse forholda over tid gjev viktige haldepunkt og indikasjonar om populasjonsdynamikken og utviklingstrendar 
i villreinområdet. Det er viktig at ein har langsiktig perspektiv på slike teljingar. Di lengre slike dataseriar er, di meir 
pålitelege er dei som grunnlag for analysar og driftsplanar.

Organisering: Ein smidig og god organisering er av stor viktighet for å få gjennomført gode strukturteljingar.
Gjennom metodikkurs og fagsamlingar i regi av NINA er det no etablert eit nettverk av fagkontaktar og samarbeid 
rundt i villreinområda. Fjelloppsynsmenn, villreinutval osv. er ansvarleg for planlegging, gjennomføring og 
rapportering, ofte i  samarbeid med NINA. 

Metode: Ein nyttar  teleskop til klassifisering og «les inn dyra» på diktafon (s for simle, k for kalv, 1 for 1,5 årsbukk, 
2 for 2,5 årsbukk og 3 for 3,5 års- og eldre bukk), etter standardisert metode. Gevir, halsragg og kjønnsorgan er 
viktige ytre trekk for aldersbestemming av bukk under brunsten. Vaksen bukk, 3,5 år og eldre, er greie å bestemma, 
med markert brunstfjøl på geviret og kraftig, velutvikla halsragg. 2,5-års bukkar er gjennomgåande betydelig mindre 
og har mindre utvikla halsragg og brunstfjøl. Simler og bukkeåringar kan vera svært like og er dei kategoriane som 
vanskelegast å sjå forskjell på. Simler kan ikkje ut ifrå ytre trekk aldersbestemmast etter at dei er 1,5 år. Kalvar
kjennest lett ved at dei ofte har enkeltgreina, svarte, bastkledde gevir, samstundes som kroppsstorleiken er mindre enn 
hjå andre kategoriar dyr. Dersom ein skal gjennomføre strukturteljing i fleire ulike, må ein vera merksam på at dyra 
sin storleik og utvikling på eit bestemt alderstrinn kan avvike mykje mellom områda. Ein 2,5-årsbukk i 
Snøhettaområdet kan til dømes likne mykje på ein 1,5-årsbukk i Forollhogna. For å få best mogleg haldepunkt for å 
bestemma alder og kjønn, er det viktig at dyra er i rørsle. Såleis synest fleire detaljar på dyra og styrkjer tilhøva for 
ein riktig klassifisering. 

Materiale: Under strukturteljinga bør ein få telt opp minst halve bestanden (gjerne meir), da røynsla er at fordelinga 
innan ulike flokkar kan variere betydeleg. Resultata kan med andre ord bli meir usikre di mindre del av bestanden 
som blir telt opp. 

Begrensingar: Under brunsten kan flokkane vera svært urolege, men aktiviteten kan variera mykje i intensitet. Ein 
må difor vente på ein «roleg periode» før teljinga kan ta til. Store flokkar på mange hundre- og stadvis over tusen dyr, 
kan også vera svært vanskeleg å telje. Ofte må ein i slike høve konsentrera seg om totaltalet og deretter oppteljing 
av fleire avgrensa delar av flokken (utsnitt). Ved oppteljing på lange avstandar må ein ha gode lystilhøve, sjølv ved 
bruk av dei beste teleskopa. I klart og varmt haustvêr er har ein ofte varmeflimmer. Dette hemmar teljinga, særleg på 
lange avstandar. Bildet av dyra blir uklart og klassifiseringa følgeleg vanskelig. På hausten kan det ofte legga seg snø 
i fjellet som gradvis smeltar att. Slike flekkbare område gjer at dyra blir svært vanskelege å lokalisera/telja, da dei går 
nesten i eitt med landskapet ikring. Vêret er gjerne skiftande i denne perioden slik at ein ofte har korte periodar til 
rådvelde for teljingar, før brunsten er over og bukkane trekkjer ut av flokkane. Difor er det viktig å utnytte
godvêrsperiodar så snart dei oppstår. Tida for brunst varierer også områda imellom. I Forollhogna er høgbrunsten 
normalt ikring 25. september, medan den i Snøhetta er ikring 10. oktober. Ein sjeldan gong kan brunsten bli forseinka, 
slik som i 2015 da sommaren i fjellet kom svært seint. Observasjonar i Snøhetta austområde viste da at det vart 
brunståtferd så seint som i midten av november. Også i Forollhogna var det betydeleg seinare brunst enn normalt.

Rapportering: Rapport frå teljinga blir utarbeidd av den kontaktpersonen i villreinområdet som har vore ansvarleg 
for gjennomføringa av teljinga. NINA er ansvarleg for arkivering, sikring, bearbeiding og publisering av dataene. 
Nøyaktigheit og grundigheit er avgjerande for at ein skal kunne oppretthalda kvaliteten på teljingane. 

Andre teljeansvarlege i NINA sidan 1994: Roy Andersen og Olav Strand
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Flokkstruktur i to flokkutsnitt frå Snøhetta austområde (øvst) og Forollhogna (nedst). S: Simle, K: Kalv, B1: 1,5 årsbukk, B2: 2,5 årsbukk 
og B3+: 3,5 års- og eldre bukk. Legg merke til gevirutviklinga og kroppsstorleiken på kalvane i Forollhogna i høve til i Snøhetta
austområde.
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I frodige Forollhogna
Ein ruskut septemberdag i 1993 er eg 
på veg til reinstraktar det har gått mykje 
rosande gjetord om i dei nære fagkrinsar. 
Det bølgande viddelandskapet mel-
lom Røros og Kvikne har fått namnet 
Forollhogna. Kollega Terje Skogland 
har fylgd brunstkampane her tett sidan 
1980, og stadig synt fram blinkskot av 
staselege storbukkar. No har den travle 
villreinforskaren spurt om eg kan av-
løysa han på strukturteljing her denne 
hausten. Og kven vil ikkje vise grom 
åtgaum til eit slikt oppdrag? I den vakre 
fjellgrenda Vingelen blir eg teke imot av 
villreinnestoren i området, Jon J. Meli. 
Han er bonde i Dalsbygda, eit stykke 
lengre nord, men tek seg tid til å visa 
meg inn i fjellheimen dit flokkane skal 
vera.

Vestover Bratthødalen bær det med 
oss medan vi myser opp mot tåkekanten 
i den haustfarga bjørkelia. I einsemda 
i bua blir det skrivekveld medan regn-
bygene hastar forbi, elles er det berre 
skrattinga frå trostefluktene som bryt 
stilla i fjelldalen. Og stemningsfull blir 
kvelden likevel på sitt vis, trass grå-
vêret..

Ei innebygd vekkjarklokke fører til 
tidleg «årrekkjing» i morgongryet, og 
tiltek når ein blir vár at dei tunge skyane 
har sagt takk for seg. Utpå tunet blir det 
rekognosering med kikkerten, og i nord 
– utpå kanten av Tangen, er det liv på 
lyngrabbane serdu. Store og mindre gevir-
kroner i sveivande rørsle i motljoset, – 
du og du for eit syn! 

Morgonfugl er Jon óg, for i augne-
blinken etter er han på plass. Vi er om 
lag like ivrige etter å koma oss i vegen – 
for av røynsle veit vi at haustdagen går 
fort, før sola glader og skumringa sig på. 
Frodig er landskapet der vi tek oss innover 
Østelvdalen, ja, som ei anna verd for 
meg som er mest van med skrint grunn-
fjell. Tydeleg er det kva den kalkrike og 
lett forvitrelege berggrunnen har å seie 
for beitet, og dyra som lever her. For 
snart får vi augekontakt med dei, om lag 
tusen i talet – og synet bekreftar det eg 
har sett på bilda. Eg har aldri tidlegare 
sett så lange gevirstenger på kalvane på 
denne tida. For ikkje å tala om stor-
bukkane – som minner meir om kana-
diske kjempekaribuar. Vi tek oss god tid 
til å «bli kjent» med dyra, og nyt i lang-
drag det vakre eventyret ute på måsåfly 
og fjellmyr. Men jobben min er å få tala 
i boks, og med god hjelp frå Jon går det 
retteleg så bra. Villreinforskinga sitt 

samarbeid med folk som han har lange 
og gode tradisjonar. Denne turen er ei 
påminning om dette, og kor viktig den 
lokale røynslekunnskapen er om vi skal 
lykkast i arbeidet vårt. Kveldsturen ned 
att gjev ei god kjensle, etter mitt første 
møte med Hognareinen.

Ein ihuga reinsjeger med røter både 
sør og nord i riket assisterer på mange 
teljingar seinare. Tidleg på morgonen 

den 21. september 2012 er vi i farta 
opp lia frå Russu og nordover mot 
Stiftsvardhøgda. Det har kome 5 cm 
nysnø på toppane og minner oss på at 
kong vinter er i kjømda. Frå Russu-
tangen får vi vidt utsyn og augekontakt 
med ein flokk på ikring 160 dyr i Litjen-
sjøhøgda. Stein (Raae) har falkeblikk og 
er van med å sjå etter rein og anna vilt. 
Etter vel 25 år med slike teljingar går 

Byggeskikk i toppklasse: Den vakre grenda Vingelen er innfallsport mot Forollhogna frå 
søraust. Forutan jordbruk er det sterke brukstradisjonar her når det gjeld fjell og utmark.

Frå favorittplassen: Jon søker over fjellterrenget sitt med kikkerten.

Lovande observasjon: Frå Russutangen får Stein augekontakt med ein flokk.



2016

10

arbeidet raskt unna no, særleg når dyra 
er rolege og har stilt seg lagleg til som 
denne gongen. Såleis blir det tid til ein 
liten feltduggurd før vi søker vidare. 
Like ved legg vi merke til at ein rovfugl 
har lagt att referat frå sitt gjeremål nokre 
timar tidlegare. Ein liten hare vart det på 
han til duggurd i dag.

På turen austover mot Ensjøhøgda 
får vi auge på ein ungbukk og ei simle 
ute på ein liten holme i ei tjønn. Brått 
legg simla på svøm mot land og bukken 
byksar uti etter å ha tenkt seg litt om. 
Heldigvis har eg kameraet klart og får 
fanga opp hendinga, for slike høve byr 
seg sjeldan! Eit fjellminne for livet, kan 
ein seie..

Ein lang runde austover til trass – flei-
re flokkar finn vi ikkje. Men nokre timar 
har vi att av den «godstemte» haustda-
gen så vi bestemmer oss for å gå til bua 
ved Litj-Hiåsjøen. Vêret er framifrå og 
lykka er med oss i ettermiddagstimane. 
Vel 500 dyr går vi oss på i hellinga nord-
aust for sjøen og – og ein gløymer fort 
stive lemar i slike stunder! Ein av desse 
toppdagane blir dette – så da får vi tåle 
skodde og snørusk på heimturen dagen 
etterpå. For slik er den kontrastrike og 
omskiftande haustfjellnaturen.

Ein toppdag på hell: Septemberkvelden blir av det beste slaget når vi sig ned mot natt-
losjiet ved Litj-Hiåsjøen. Og haustfargane blir retteleg framheva i kveldssola, nordover 
vidda mot Store Hiåsjø.

Ikkje vasskrekk: Etter å ha tenkt seg om 
byksar ungbukken uti vatnet den og.. Forollhogna, fjellnatur for mange......
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Hjå villreinen i Fjellheimen
Ei retteleg aha-oppleving blir meg til 
del i 2008 når eg kjem til Fjellheimen 
for fyrste gong, i samband med eit ut-
greiingsarbeid om arealkonfliktar. Eg 
har hatt ei forståing av at dette snørike 
kystfjellområdet mellom Sognefjorden 
og Voss var heilt marginalt for reinen. 
Den 28. september får eg høve til å bli 
med på strukturteljing her. Kjentmann 
og villreinentusiast Rein Arne Golf frå 
Lærdal er med oss inn til Brekkedalen 
og Tveraldhalsen der vi finn ein flokk 
på om lag 400 dyr under glimrande 
tilhøve for teljing. Det fyrste som slår 
meg er kor fine og livskraftige dyra her. 
Flokkstrukturen er også bra! Dette er 
altså døme på ein bestand i eit kystnært 
fjellandskap som trass i svært margi-
nale vinterbeite er vitale og i godt hald! 
Gunstig topografi og stadvis svært gode 
barmarksbeite (vekstbeite), med lang 
beitesesong og godt tilpassa bestands-
storleik, bidreg nok til bestanden sin 
gode kvalitet. Leiar og veteran i vill-
reinutvalet, Arne Nesheim, utgjer solid 
«anker» i forvaltinga og kan vera stolt 
av den fine villreinbestanden her, og 
jobben han har vore med på.

Nytteverdiar og viktige moment
Kontinuitet i teljingane over lang tid 
og bruk av same personell er viktig av 
omsyn til resultata sin sikkerheit og 
såleis nytteverdi for forvaltinga. Tel-
jingane og tilhøyrande feltarbeid utgjer 
elles ein viktig bonus i høve til røynsle-
kunnskapen ein får om reinen. Ved å 
fylgje flokkane gjennom heile året vil 
ein betre kunne fanga opp detaljar som 
styrker forståinga av reinen sin økologi 
og åtferd. Saman med kjent dokumen-
tasjonskunnskap gjer dette oss til betre 
«advokatar» for grådyra. 

Fine reinsdyr: Dyra i Fjellheimen greier seg godt trass i lite vinterbeite. Men så har dei 
ekstra lang beitesesong, i høve til seinhaustbeite og tidleg vårbeite.

Trolsk stemning: Ljosinntrykka kan vera utrulege på seinhausten. Her frå ein tur i samband 
med teljing i Snøhetta austområde 2015. Foto: Runar Hole

Artikkelforfatteren under arbeid i Snøhetta 
høsten 2015. Foto: Runar Hole
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Storbukk hoppa i døden
Over: På tur i Lesjafjellet før ulykka. Her 
har ein villmarka for seg sjølv.

Tekst og foto: Anders Romundset

På ein av mange fisketurar i Lesja-
fjellet i fjor sommar fekk vi oss ei 
sjeldan dramatisk naturoppleving, 
eg og son min på ni år. 
Vi var i godt driv innover ein bortgøymd 
fjelldal, utstyrt med fiskestong, oter og 
lett oppakning. Teltet stod att ved eit 
vatn lenger ned mot bygda. Der hadde 
vi drege uventa stor aure kvelden føreåt, 
praten gjekk livleg om dette og om kva 
vi kunne vente oss av ruggar lenger inn i 
fjellet. Dalen som vi gjekk inn, er trong 
med bratte fjellsider, slik at terrenget 
kjem gradvis til syne etter kvart som ein 
går. Brått vart vi vár ein liten reinsflokk 
på ein ti-tolv dyr oppe i hamrane, om 
lag hundre meter i luftline frå oss. Det 
er svært lite ferdsel i desse fjellområda 
utanom reinsjakta, så her hadde nok 
dyra gått ei tid utan å bli uroa. 

Eg vil tru dyra oppdagar oss i same 
sekund som vi ser dei. Vi bråstoppar og 
stirer intenst på dei flotte dyra, som hiv 
seg i vill flukt bortetter fjellsida, vekk 
frå oss. Kamera ligg i sekken, her gjeld 
det å suge til seg synsinntrykka den 
vesle stunda det varar. Så hender det 
utrulege. Ein stor bukk med eit impo-
nerande gevir gjer nokre enorme byks 
- men han snåvar borti ei hindring og 
mistar balansen - med stor fart flyg han 
ut i lause lufta og dett. Fyrst 5-10 me-
ter før han deisar innom ein knaus og 

så ut i ny bane - nå med rotasjon. Fallet 
er stort og det er ikkje noko vakkert syn 
som utspelar seg. Ein salto mortale med 
uelegant landing. I rein refleks dekkjer 
eg til augo til niåringen, men handa blir 
bestemt feia vekk. Bukken roterer og 
landar på ryggen, nær 20 høgdemeter 
lenger nede. Han rullar til slutt eit par 
gonger rundt og blir liggjande eit stein-
kast frå oss. Det heile er over på få se-
kund. Vi må blunke eit par gonger før vi 
skjønar kva vi nettopp har vore vitne til. 
Ein suicidal reinsbukk - eit sjølvmord 

her, midt i fjellparadiset? 
Bukken sparkar litt med framføtene 

og vrir på nakken, prøver å lyfte ho-
vudet. Etter nokre minutt blir han lig-
gjande still. I sekken har vi ein liten 
tollkniv til å maga fisk med - vi kunne 
kanskje ha nærma oss og gjeve reinen 
dødsstøyten, men vi lèt det vera. Ikkje 
veit vi sikkert om han er heilt daud og 
det er all grunn til å ha respekt for krafta 

Det var i hamrane på andre sida av denne tjønna at bukken datt ned.
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Den svarte ringen syner kvar bukken ligg 
halvt ihelslege. Her enda han sine dagar.

i desperate bukkespark. Dette er nå ein 
gong naturen og den lyt få gå sin gang. 
Kanskje var det rett og slett ei stadfesting 
av Darwins hypotese om naturleg utval 
vi hadde vore vitne til? Ikkje noko ved 
bukken tyda på sjukdom eller svekking, 
tvert om gjorde han truleg sitt livs mest 
vitale byks før det brått var slutt. Han 
var nok berre ein klumsbukk og hadde 
ein uvanleg dårleg dag. Uflaks kan alle 

ha, også storbukkar. 
Vi fiska litt - kanskje mest for syns 

skuld - før vi gjekk ned att frå fjellet med 
ei litt vemodig kjensle. Litt på grunn av 
det brutale sjølvmordet, men kanskje 
mest på grunn av alt det fine kjøtet som 
vart liggjande att. Tenk for eit lykke-
treff dette ville vore i eldre tider! Men 
for oss var det enda nokre veker å vente 
til reinsjakta. Vi trøysta oss med at kjø-

tet nok ville koma godt med for både 
fjellreven og kongeørna, som vi hadde 
sett spor etter i same område. Dessutan 
hadde vi fått vår del av fjellets rikdom 
på turen - med juniors sekk full av feit 
og fin fjellaure.

Som Norges største grunneier forvalter Statskog
om lag én femtedel av Norges fastlandsareal med store 
og viktige områder både på høgfjellet og i skogen.

Statskog har derfor et stort ansvar i den fremtidige 
arealforvaltning innenfor de europeiske villreinregionene. Tr
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Mystisk bukkedød i 
Brattefjell-Vindeggen
Tekst: Anders Mossing, Norsk 
Villreinsenter Sør

Gjennom sommer og høst i 2014 
og 2015 fant privatpersoner og re-
presentanter for villreinutvalget 
en rekke døde reinsbukker i Brat-
tefjell-Vindeggen villreinområde. 
Bukkene, som sålangt teller minst 
11 individer, ble funnet «selvdøde», 
og uten synlige skader. Funnene 
har naturlig nok skapt mye forvir-
ring og hodebry for forvaltningen i 
området.
Brattefjell-Vindeggen ligger sør for 
Hardangervidda, dekker ca. 350 km² 
og har en vinterstamme i underkant av 
500 dyr. Stammen har sitt opphav på 
Hardangervidda, gjennom utvandring 
fra sistnevnte på 1960- og 1980-tallet. 
Reinen i Brattefjell-Vindeggen bruker 
store skogsarealer i sør gjennom sommer 
og tidlig høst, og det er i disse områdene 
bukkene har blitt funnet.

Det ble tatt prøver fra tre dyr som 
ble funnet gjennom sommer og høst i 
2015. Generelt har det vært utfordrende 
å finne bukkene tidlig nok og i en til-
stand der de egner seg for obduksjon. 
Disse prøvene ble allikevel sendt Vete-
rinærinstituttet, med håp om et endelig 
svar. Rapporten som kom ga imidlertid 
ikke de svarene man ønsket. Prøvene 
som besto av hoder fra tre dyr var gene-
relt i litt dårlig tilstand pga. forråtnelse, 
og var dermed vanskelig å vurdere. De 
hadde alle rikelig med fett i øyehulene, 
som tydet på dyr i generelt godt hold. 
En av bukkene hadde betydelige mengder 
bremselarver i svelget, men ikke antatt 
som dødsårsak. Videre ble prøvene un-
dersøkt for sykdomsbakterier og ondartet 
katarrfeber-virus, men det var ingen ut-
slag på disse testene.

Selv om forvaltningen og lokale 
ressurspersoner har gjort sitt ytterste i å 
avdekke og ta prøver av døde dyr, er Ve-
terinærinstituttets håp at man skal lykkes 
i samle inn enda "ferskere" prøver ved 
eventuelle nye tilfeller. Helst ønsker de 
å gjennomføre fullverdig feltobduksjon 
med prøveuttak på ferskt døde dyr.

Det er mange spørsmål som står ube-

svart i denne saken. Hvorfor er det kun 
bukker som har blitt funnet? Hvorfor 
dør bukker, som i utgangspunktet virker 
til å være i godt hold? Har man funnet 
alle, eller er dette bare «toppen av isfjel-
let»? Årsaken eller årsakene til hendel-
sene er og forblir et mysterium. Hvilke 
konsekvenser dette har for forvaltnin-
gen er selvsagt for tidlig å spekulere i, 
men det er ingen tvil om at stammen i 
Brattefjell-Vindeggen er såpass liten at 
slike hendelser kan få en viss betydning.

Det har vært utfordrende å få til gode 
strukturtellinger i dette området de 
siste årene, og i ulike perioder har an-
delen bukk variert ganske mye (tallene 
inneholder usikkerhetsfaktorer). Under 
strukturtellingen i 2015 fant man 21,5 % 
bukk (bukk i alle aldre, med unntak av 
bukkekalv). Antall strukturtelte dyr var 
438. Under minimumstellingen samme 
år fant man 482, noe som anslagsvis 
betyr at området har +/- 100 bukker. 
Dette anslaget må tas med en «klype 
salt», pga. usikkerheter knyttet til tall-

materialet. De viser allikevel små vill-
reinområders sårbarhet for tilfeldigheter 
og enkeltstående hendelser, når kanskje 
så mye som 10 % av bukkene i området 
bukker under i løpet av relativt kort tid.

En av de døde bukkene som ble funnet i 
Brattefjell-Vindeggen i fjor høst. Foto: 
Vegar Hvamb

Fakta:
Brattefjell-Vindeggen ligger sør for 
Hardangervidda og villreinområdet 
er på totalt 357 kvadratkilometer. 
Brattefjell-Vindeggen har 500 til 
550 dyr som bestandsmål (vinter). 
Jaktkvoten i 2015 var på 175 dyr. Av 
disse ble 68 dyr felt (fellingsprosent 
på 38,9).
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Som jeger eller fotturist må du kle deg slik 
at du blir sett av andre. I villreinfjellet vil en 
rød eller orange caps (bildet) vises på lang 
avstand. Sats på trygghet du også, bestill vår 
røde eller orange caps!

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

Bestilling:
Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland

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

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

Vis hvor du er 
i villreinjakta!

Villreinens «far» har runda 80 år

Jon J. Meli, tidlegare redaktør og tilskipar av bladene 
Hognareinen og Villreinen, vart 80 år 31. oktober 2015. Han 
reiste til andre fjellstrok på dagen og feira saman med nokre
kameratar. Jon er framleis aktiv og bidreg med sin 
vidtfamnande kunnskap i ulike medier. Vi gratulerer!

Les våre tester

www.kikkertspesialisten.no

Den nye DBA VHD  er tro 
mot Opticrons kikkertfi-
losofi "Smaller, Lighter, 
Brighter, Sharper" og tar 
utviklingen enda et steg 
videre. Det optiske 
VHD-systemet tilbyr 
lyselysere og skarpere gjen-
givelse enn forgjen-
geren, i en like kompakt 
innpakning som fø

Opticron
DBA VHD 10x42

Innebygd avstands-
måler. Tar hensyn til ku-
lebane og vinkel. Kom-
pakt og lett. Velkjent 
kvalitet fra en av verdens 
fremste kikkertprodu- 
senter. Stort synsfelt. 
880 g. Øvrige modeller: 
8x42.

Swarovski
EL RANGE 10x42 WB

Kr 8495

Kr 24400

Kr 6425

Kr 21699

Fluoridoptikk til fantasi-
pris. En meget god kik-
kert fra tsjekkiske 
Meopta med en robus-
thet og optikk få andre i 
denne prisklassen klarer 
å matche. Stort synsfelt. 
10 års garanti.

MEOPRO 10x42 HD
Meopta

Meget god kikkert fra en 
av verdens fremste pro-
dusenter av kvalitetsop-
tikk. Innebygd avstands-
måler. Tar hensyn til ku-
lebane, vinkel, tempera-
tur og barometrisk trykk. 
Unik optisk konstruksjon 
gjør kikkerten farlig 
skarp. 

GEOVID 10x42 HD-B
Leica

Foto: A. N. 2015
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Alf og Per Aksel, to av tre tøffinger
Tekst og foto: Arne Nyaas

- Ta turen til Geilo. Der bor Per 
Aksel Knudsen og Alf Waaler. Ta i 
tillegg kontakt med Gunnar Dokk. 
Alle går oppsyn i Nordfjella, og dette 
er noen skikkelige tøffinger. Per 
Aksel er 70, Alf er 80 og Gunnar 
er 79 år. Dette er uten tvil Norges 
sprekeste oppsynstrio, alderen tatt i 
betraktning!
Tipset kom fra Lars Nesse, leder i vill-
reinutvalget i Nordfjella. I begynnelsen 
av desember i fjor passet det for Alf, Per 
Aksel og undertegnede, men ikke for 
Gunnar. Møtet fant sted hjemme hos Per 
Aksel som bor landlig til nede ved van-
net Slettahølen, midt i Geilo sentrum. 
Førjulssamtalen gikk livlig og muntert 
for seg på kontoret til Per Aksel, etter-
fulgt av en bedre lunsj i husets trivelige 
kjøkken. Da hadde det også blitt tid til 
omvisning i husets mange rom, blant 
annet i kjelleren hvor Per Aksel både  
har "laderom", "preparantrom" og "styr-

kerom". Dette er "gutter" som trives i 
selskap med  hverandre. Det haglet med 
historier og sidesprang! Derfor kjære 
lesere, her kommer et referat, kronolo-
gisk ordnet, med andre ord gjengitt i 
den rekkefølgen ting skjedde.

Norges ledende kappgjenger
Til opplysning: Alf Waaler var Norges 
ledende kappgjenger gjennom mange 
år. Han har fem norske mesterskap, to 
på 50 km og tre på 30 km med 11 kg 
pakning (den gamle militærøvelsen). 
Svært populær øvelse fram til 1970-tal-
let. Se ellers "merittlistene" til Alf og 
Per Aksel på neste side.

Alf: - Få konkurrenter likte å gå med 
ryggsekk. Jeg syntes ikke at det gjorde 
noe, og da hadde jeg et lite psykisk 
overtak. Jeg tror at jeg hadde den nest 
beste tiden som er oppnådd på denne 
distansen. Sluttet med kappgang tidlig 
på 70-tallet.

- Gir jegerne opp når dere følger et-
ter?

Per Aksel: - På Facebook stod det en 

Alf (til venstre) og Per Aksel i trivelig og 
munter samtale hjemme hos sistnevnte. I 
løpet av det to timer lange intervjuet haglet 
det med historier - og muntre replikker.

sak med bilde av Gunnar Dokk. Han er 
fra Ål: - Ser dere denne mannen i fjel-
let, ja, da vet du at reinen er i nærheten! 
Gunnar har en teft til å finne dyr som er 
uovertruffen. Han står opp før alle andre 
og han gir seg ikke når reinen er i nær-
heten. Han legger ut matdepoer i fjellet 
i god  tid før jakta starter, og han er den 
siste som kommer hjem om kvelden, 
hvis han ikke legger seg bak en stein og 
blir natta over, da. Vi går alltid lett kled-
de og maten, den er lett og næringsrik.

- Trygve Haug ledet interimstyret i 
årene 1972-1974. Nordfjella ble eget 
villreinområde fra 1974. Trygve in-
struerte oss hvordan vi skulle gjøre det, 
blant annet med maten: Meny: Gryn, 
sørpe, graut. Sørpe er gryn og vann. Vi 
bruker i tillegg rosiner. Jeg erfarte den 
samme menyen under jakt i Canada.

-Hvor mye består en dagsrasjon av?
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Alf Waaler (80 år):
▶ Lærer, undervist i 36 år i grunnskolen, pluss leirskole.
▶ Div. kurs utmarksoppsyn.
▶ Jaktoppsyn i Nordfjella i 35 år.
▶ Bergenser som flyttet til Geilo p.g.a. skiføret.
▶ Norges største «milsluker» på ski, i yngre år oppe i 500 mil på én
    sesong.
▶ Har gått Birkebeineren 42 ganger.
▶ I 1984 gikk Alf 302 kilometer på ski i løpet av 24 timer; inn i 
    «Guiness».
▶ Har gått Hallingskarvet på langs (ski) nesten 80 ganger.
▶ Norges ledende kappgjenger gjennom mange år. 5 norske
   mesterskap, 2 på 50 km og 3 på 30 km med 11 kg pakning
   (den gamle militærøvelsen). Svært populær øvelse fram til 
   1970-tallet.
▶ Har like stor forkjærlighet for poesi som for fjellet.
▶ Har dekorert bilen med dikt og bilder.
▶ Har plukket enorme mengder med krekling og multe.

Per Aksel Knudsen (70 år):
▶ Adjunkt, undervist i 37 år i grunnskolen,vikariert i videregående. 
    Jegerprøveinstruktør i alle år.
▶ Div. kurs utmarksoppsyn.
▶ Ettersøksjeger (Hallingdal).
▶ Jaktoppsyn i Nordfjella i 34 år.
▶ Sekretær i villreinnemnda siden 1988  (Nordfjella/Fjellheimen). 
   Utarbeidet flere viltfaglige rapporter.
▶ Sekretær i Hol fjellstyre f.o.m. 2013
▶ Viltulykker og ettersøk i Hol kommune gjennom 28 år.
▶ Villreinrådet i Norge (1989 – 2003, siste fem år som leder).
▶ Aktiv rolle i omorganiseringen av valdstrukturen i Nordfjella.
▶ Aktiv rolle som sakkyndig vitne gjennom to
    rettsinstanser i Aurlandsskjønnet.
▶ Autorisert preparant (hobbyvirksomhet gjennom 50 år).
▶ Deltatt i syv militære VM og mangelandskamper i triathlon med 
    gull i lag og individuelt.
▶ Har vært blant de ti beste i NM langrenn, NM skiskyting og NM
   styrkeløft.
▶ Bronse i veteran-VM i langrenn.
▶ NJFFs viltstellpris i 1997
▶ Vunnet mange turrenn og kretsmesterskap.

fjellet. Jeg har alltid hatt et nært forhold 
til naturen, og mine foreldre lot meg 
holde på – blant annet nede ved elva her. 
Andre foreldre var så redde og påpas-
selige. Vi måtte følge kameratene hjem 
gjennom skogen. Mitt forhold til skogen 
var å gå på jakt og fiske, ikke noe annet. 
Men Alf lærte meg at naturen har en 
egenverdi, uten at du er nødt til å høste. 
Alf fortalte meg om Vestlandsfjellene. 
Hardangervidda nådde ikke opp! Men, 
vi har noen flotte fjell i Nordfjella, også. 

Alf: - Jeg var 30 år da jeg kom til 
Geilo. Har bodd her i akkurat 50 år. De 
første årene fikk jeg inn Vestlandsfjellene 
med morsmelken. Det er Vestlandsfjel-
lene jeg er oppflasket med  - og jeg har 
alltid hatt en dragning vestover. I de åre-

ne jeg har bodd her, har skiturene alltid 
gått vestover. I år gikk vi siste skituren 
– Hallingskarvet på langs – 4. juli og det 
er ny rekord.  Bilte inn til Presholt, gikk 
opp de berømmelige trappene, så spente 
vi på oss skiene og tok de ikke av før 
vi var inne på perrongen på Finse. Kan 
nevne at den gamle rekorden var 2. juli 
i 1994. Finsevannet i år hadde ikke én 
eneste blåflekk! 

- Dragningen vestover gjør at jeg 
har blitt veldig glad i Aurlandsfjella, 
og ikke minst folkeslaget som jeg set-
ter veldig stor pris på. Aurlendingene er 
flinke og vi har alltid blitt tatt godt  i mot 
i Aurland. På våren ligger jeg gjerne ei 
hel uke i Aurlandsfjella. Jeg har med 
meg noen gode bøker og jeg går noen 

-Jeg vet ikke, men nå har jeg gått 
mange turer med Alf, også lange ski-
turer. Han har på mange måter vært en 
mentor for meg. Jeg husker da vi gikk 
Hallingskarvet på langs. Da hadde han 
med et glass blåbærsyltetøy og ekstra 
sko i sekken. Den ene skoen hans var så 
dårlig! Vi gikk fra Finse og ned, så vi la 
vi turen om Tuva på Hardangervidda. Vi 
spiste ikke noe på Prestholt. Midt mel-
lom Tuva og Ustetinn, sa Alf: - Nå MÅ 
jeg ha mat. Han holdt på å gå tom!

Alf: - Har du god plass? Vi har så for-
ferdelig mye å berette. For ei tid siden 
ble jeg intervjuet og saken ble lagt ut 
på internett. Men de hadde så begrenset 
med plass – at jeg ikke ble fornøyd.

Per Aksel: - Alf lærte meg å bli glad i 
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flotte skiturer.

Turnus i villreinjakta
Per Aksel: - I villreinjakta går vi på 
turnus, vi er ikke ute hver eneste dag. 
Problemet er at Gunnar (79) ønsker å gå 
alle dagene, så oppsynslederen er nødt 
til å passe på. Før jakta får vi et blankt 
ark hvor vi noterer dagene som vi kan 
gå, og dagene som vi ikke kan gå. Dette 
går stort sett greit. Vi har begrenset po-
litimyndighet alle sammen, og vi er på 
kurs annethvert år – og det er bra.

- Mange jegere som ringer?
 – Ja, det er litt av et styr. Hender at vi 

ikke rekker å spise middag om kvelden 
etter endt oppsynsdag, på grunn av alle 
telefonene.  Men, det er jo veldig hyg-
gelig også. Vi driver mye infoarbeid. 
Vi er de første som blir kontaktet med 
spørsmål om hvor reinen er. Vi har åpne 
forhold. Er jegerne uheldige og skade-
skyter, blir vi kontaktet med det samme.  
Men skadeskytingsporsenten er lav hos 
oss.

Alf: - Motsatt av hva det var på 70- 
og 80-tallet. I 1969 var det 27000 dyr 
på Hardangervidda. Etter jakt var det 

igjen 6000. Dette var matauk, punktum 
finale! Veldig mye stygg skyting den 
gangen. Etter jakt var det 1500 dyr oppe 
ved Hallingskarvet. I denne hopen var 
det minst seks skadeskutte dyr. Etter ei 
uke hadde vi tatt ut disse dyrene. Nå er 
det helt motsatt av hva det var. Men, vi 
har alltid jegere som får «jaktfeber» og 
som ikke undersøker godt nok etter å ha 
løsnet skudd.

Ros til Aurland
Per Aksel: - Lynnet til aurlendingene 
er spesielt. De legger ikke noe imel-
lom! Etter skjønnsretten av Aurlands-
utbygginga, da rettsaken var over, ble 
jeg omfavnet. Jeg vikarierte for Harald 
Skjerdal og jeg dokumentere villreinens 

Per Aksel jakter også utenfor Norges 
grenser, noe denne troféveggen viser. På 
veggen malerier signert av hans far, Aksel 
P. Knudsen.

bruk av området,  med opplysninger 
helt tilbake til Steinalderen. Jeg fartet 
rundt og jeg snakket med eldre folk. Så 
regnet jeg på det økonomiske av å ha 
reinsdyr i fjellet. Jeg og Eigil Reimers 
kom  faktisk fram til samme resultat. 
Beitegrunnlaget ble beskrevet at Eldar 
Gaare.

Alf: - Aurland kom best ut av skjøn-
net, og aurlendingene brukte pengene 
til stillinger og feltarbeid. Dette er flott 
gjort av fjellstyret. I Aurland er det sam-

Per Aksel på plass ved skrivebordet i sitt 
helt spesielle kontor. Kontoret vitner om 
stor jaktinteresse. Dette rommet var i sin 
tid atelier for hans far, maleren Aksel P. 
Knudsen.
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går bare en veg! En vanvittig topografi i 
et gudbenådet terreng!

Alf: - Da jeg skulle bli oppsyn, ville 
jeg teste formen. Det var den 15. august 
1980. Da gikk jeg 22 timer i ett strekk, 
fra Geilo til Finse og tilbake, cirka 12 
mil. Og som gammel kappgjenger løp 
jeg ikke ett eneste steg! Senere samme 
høsten kom jeg på kurs med fjellopp-
synet på Hardangervidda. Da oppdaget 
jeg at jeg formessig, lå en smule over 
snittet.

Per Aksel: - Vi har begrenset poli-
timyndighet, alle sammen, og vi er på 
kurs annethvert år – og det er bra. Og 
dette er viktig: Den nye generasjonen 
av  jegere er meget samvittighetsfulle. 
Dette henger sammen med innføringen  
og opplæringen til jegerprøven.

- Har du lyst til å høre en liten histo-
rie om Alf? Han er ikke kjent for sine 
tekniske kunnskaper, for å si det mildt. 
En gang gikk han til fjells med  første-
utgaven av dagens mobiltelefon. Pro-
blemet var at denne utgaven veide hele 
12 kilo. Alf holdt til helt inne ved Buk-
kesteinen, som ligger meget sentralt i 
Nordfjella – og så langt fra bilvei som 
det går an å komme. Der var han i flere 
dager. Fikk ikke "skogsradioen" til å 
fungere, og det var heller ikke dekning 
for mobiltelefonen. Vi har begge koner 
som av og til lurer på hvor vi er og om 

vi har det bra, og der inne var Alf. Han 
så rein hver eneste dag – men ikke  en 
eneste jeger!  Var det ikke omtrent slik, 
Alf? (Alf ler godt……)

Per Aksel: - Har du lyst til å høre 
om det råeste jeg har opplevd sammen 
med Alf? Han fikk lokket meg med for 
å gå "Sjumila". Det gjorde vi i løpet av 
helga. Så var vi på skolen mandag og 
tirsdag, for så å gå Garderennet. Dette 
var ett av uttaksrennene til Militært 
VM, og dette rennet var svært viktig for 
meg. Etter at vi hadde gått Garderennet, 
reiste vi hjem og du gikk rett på natte-
vakt på Bardøla. Du hadde to jobber da, 
noe som var nødvendig på den tiden. 
Deretter reiste du tilbake til Oslo for å 
gå "Nimila", for deretter å gå "Stompe-
rudrennet". Det ble 23 konkurransemil 
på åtte dager, noe som er helt rått!

Alf:  - Ja, det stemmer. Var på skolen 
torsdag og fredag. Jeg jobbet om nat-
ten til 03.00 og satte meg i bilen for å 
kjøre til Bogstad camping. Men, å gå 23 

arbeid mellom private og fjellstyret. 
Aurlendingene priorterer arbeidet med 
hyttene som er ubetjente, men utstyrt 
med alt du har behov for, nesten DNT-
standard!  I Aurland er det ikke forskjell 
på innenbygds- og utenbygdsboende. 
I tillegg gjør  fjellstyret en meget god 
jobbe med fiskevannene. Cirka 100 per-
soner i Aurland som kjøper garnrett i 
fjellet, kan fiske for en rimelig penge. 
4 personer kan gå sammen i ett garn-
lag (5 garn på hver person). I høst satte 
jeg mine garn 4. september. I slutten 
av september var fisket over. Ørreten i 
Aurlands-fjella er rett og slett smellfeit! 
Den er rett og slett "gudbenådet", som 
en av mesterkokkene på Geilo påpekte. 
Fisken er så rød, at du tror det er fusk 
og fanteri!

Per Aksel: - På den første oppsyns-
turen min i Aurlands-fjella måtte jeg ta 
med sengetøyet til vask. Jeg ble stor-
lig overrasket: Hyttene var i meget god 
stand! Rent og pent, og ingen ting rørt. 
Og opptenningsveden lå klar.

- Du, Alf, ble engasjert som oppsyn i 
Aurlandsfjella i 1980. Jeg ble engasjert 
i 1981, etter ett år som oppsyn på privat 
eiendom. Vi var svært ivrige, men da sa 
Ola Dusegard noen kloke ord til meg: 
- Du skal ikke fortelle grunneierne hva 
de skal gjøre, men du skal stille de rette 
spørsmålene! Jaktmessig slet vi med 
svært mange vald i Nordfjella. Da ringte 
jeg dalsbygdingen Jon J. Meli som tok 
turen til oss for å fortelle om organise-
ringen i Forolhogna. Det gjorde han, og 
hans råd falt i god jord! Jaktmessig ble 
dette en stor endring til noe langt bedre 
for oss.

Fortsetter så lenge helsa holder!
- Hvor lenge har dere tenkt å holde på 
som oppsyn?

Alf: - For meg har det alltid vært 
kombinasjonen med idrett og jakt/opp-
syn. Jeg fortsetter gjerne som oppsyn 
så lenge helsa holder.  Jeg har slitt med 
mitt jeg også, men et fantastisk norsk 
helsevesen har alltid fått meg på beina 
igjen. I dag er jeg friskere enn noen 
gang. I midten av juni 2015 gikk Askjell 
Bere og jeg en 17 timers tur. Askjell er 
en noe yngre kollega og farlig sprek. 
Det var Raundalsryggen på langs med 
variasjoner. Denne turen gikk jeg alene 
23 år tidligere og i anmerkningsfeltet i 
mine notater står det bare :O.K. flott! 
Den samme turen i fjor var så jævlig at 
det nok er siste gang jeg gikk den. Dette 
viser at vi alle forfaller med årene, det 

Alf Waaler har et stort hjerte for fjellet og 
friluftslivet. På lange  skiturer i mai/juni er 
Alf i sitt ess. Han har også et stort hjerte 
for Aurland Vestfjell og for poesi. Han 
har dekorert bilen med flotte fjellbilder og 
med dikt som passer. Diktene er skrevet av 
sambygdingen Roar Strand, som også er en 
ihuga jeger og friluftsmann.
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konkurransemil på sju dager, det kalles 
vel  for å "brenne sitt lys i begge ender". 
Utrolig at en overlevde!

Et råskinn til å plukke bær
Alf: - Å sanke i naturen er stort for meg. 
Min rekord i bærplukking (krekling) er 
130 liter på én dag, alene. Det ble 13 
ti-litre, smekk fulle. Av dette ble det 60 
liter råsaft.  Ved å blande i forholdet én 
til tre hadde jeg plutselig 180 liter fer-
dig saft. Denne safta hadde jeg med på 
trening og lange skiturer. Kreklingsafta 
holdt til 360 treningsturer, med andre 
ord saft nok til ett års trening! Kreklin-
gen plukket jeg i nærheten av flyplassen 
på Bjorli, hvor det var enorme mengder 
med bær det året.

- Det ryktes at du også er en racer til 
å plukke molte?

- Ja, jeg liker det også. For to til tre 
år siden visste vi om ei fin multemyr i 
Finnmark, to til tre timers gange fra 
nærmeste bilveg. Jeg bar med mat nok 
til ei hel uke på myra, og et telt til å 
krype inn i mellom øktene. Det ble mas-
sevis med flotte Finnmarks-multer. Jeg 
gikk mange ganger fram til bilvegen 
- hver gang med 35 kilo bær i sekken. 
Tok med 100 kilo sørover igjen, resten 
solgte jeg i Alta-området. Dette var mer 
enn nok til å finansiere hele Finnmarks-
turen for meg.

Gikk i fjellet hele høsten
 Alf: - Da jeg jobbet, føk vi til fjells etter 
skoletid. En høst hadde jeg lyst til å gå 
jaktoppsyn hele tiden. Derfor søkte jeg 
om permisjon i tre måneder. Da dette 
ble kjent, ble folk rett og slett misun-
nelige. En fantastisk fin høst! Hadde 70 
prosent jobb i tre år  mens jeg arbeidet 
på leirskole. Da gikk jeg i fjellet hele 
høsten, rett og slett fantastisk!

- Der skjøt han pinadø bikkja!
Per Aksel: - På det meste har jeg skutt 
over 20 rever om vinteren, ligger på cirka 
10. Jeg har en hund som sier ifra når re-
ven kommer. Da min svigermor fylte 90 
år, hadde vi besøk. Klokka tre om natta 
bjeffet bikkja, Jeg forsøkte å hysje, men 
til ingen nytte. Derfor knertet jeg reven, 
og da ble det stille. Etter to år fikk jeg 
høre hvordan våre gjester, den  gangen, 
oppfattet det hele: 

- Der skjøt han pinadø bikkja! 

Per Aksel og Alf om Gunnar
- Det var synd at Gunnar Dokk ikke 
hadde anledning til å være med på dette 

intervjuet.
Per Aksel: - Gunnar bor på Ål og om 

vinteren jakter han rev. Ja, jeg er enig. 
Det er leit at han ikke kunne være med. 
Gunnar jobbet i kraftverksbransjen, og 
han "jobbet seg inn" slik at han kunne 
ta fri i forbindelse med jakta om høsten.  
Alderen til tross, han er kanskje den 
største sprekingen av oss alle. Vi har tid-
ligere nevnt at Gunnar ønsker å gå alle 
dagene i villreinjakta, så her er oppsyns-
lederen i Nordfjella nødt til å passe på.

Alf: -  Vi nevner Gunnar Dokk som 
et forbilde for oss i oppsynstjenesten. 
Han oppsøker villreinen og lever nesten 
i ett med dyrene. Han har skikkelig god 
teft - og han har gått ute mange netter i 
villreinfjellet.

 
- Ja, så lenge helsa holder!
Alf: - Jeg noterer, som nevnt, alt jeg 
gjør ute i naturen fra  trening til oppsyn.  
Interessant lesning etter hvert, særlig 
med alle langturene på ski etter påske. 
Jeg har gått Hallngskarvet på langs mel-
lom 70 og 80 ganger. Jeg snakket med 
mange, både villreinjegere og reinsgje-
tere, før jeg fikk den første turen. Ingen 
hadde gått der. Hvorfor skulle en gjøre 
det? Traff ingen på tur den første gan-
gen, med unntak av to kamerater fra 
Bergen som gikk motsatt vei. Begynte 
i 1965. Etter hvert har jeg gått sammen 
med andre. Tar nattoget til Finse hvor vi 
starter ved fire-fem-tida om morgenen. 

Da har vi kjempeforhold. I 2015 gikk 
jeg turen to ganger, 1. mai og 4. juli. I 
2014 gikk jeg tre ganger. En annen tur 
som er svært trivelig, er å ta toget til 
Myrdal stasjon for så å gå sørover. Ter-
renget vest for Hardangerjøkelen og sør 
for jernbanen, er fantastisk flott - og der 
har vossingene Kaldvasshytta. 

Brukte hagle til å felle reinen
Per Aksel: - Den første reinen jeg skjøt, 
var med hagle. Jeg var ung og var på 
rypejakt. Da kom jeg over en bukk som 
ikke kunne gå. Dyret var dødssjukt. Der-
for avlivet jeg den med å bruke hagla. 
Noen år senere, gikk jeg på villreinjakt 
sammen med en gammel fyr. Vi skjøt 
ingen dyr den dagen. På den tida var det 
122 vald/jaktfelt i Nordfjella og oppfat-
ningen var denne: - Når reinen kom inn 
på bestemte områder, ja, da var dette 
"min" eller "vår" rein! Men dette er hel-
digvis lenge siden. I dag er det skikkelig 
orden både i forvaltningen av området 
og på villreinjakta, her i Nordfjella!

Per Aksel Knudsen er over "normalt" 
interessert i jakt, jaktvåpen, jakthunder og 
jaktforvaltning. Og,  han har orden på det 
meste!
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- Jeg hadde det bestandig så travelt. 
Hadde ikke tid til å jakte før jeg ble 
pensjonist. Men, nå kan jeg gjøre 
hva jeg vil!
Arne Kofstad, bosatt på Geilo, er en 
skikkelig spreking. Han tok jegerprøva 
i 2012. Da var han 67 år gammel. To år 
senere feller han sin første storbukk på 
kort tildelt av Hol fjellstyre.

- Jaktinteressen kan jeg takke en 
gammel venn for. Harald Rueslåtten er 
noen år eldre enn meg. Han har blant 
annet arbeidet som damvokter oppe i 
fjellet. Harald er en hederskar, og vi har 
vært på mange fine fjellturer i løpet av 
årene. Etter at jeg tok jegerprøva, har vi 
vært sammen på reinsjakt. Jeg kan takke 
Harald for at jeg har kommet dit jeg er i 
dag – sjøl om det er langt igjen!

Flott å være pensjonist
Arne Kofstad priser tilværelsen som 
pensjonist. Med skogbruk og avvirk-
ning som levebrød var det alltid travelt 
om høsten.

- Jeg hadde ikke tid til å jakte da. 
Hadde god lyst, men det ble mest som 
«å sitte i kjerka og tenke på slåttonna». 
Nå driver jeg bare i egen skog, og kan 
legge opp arbeidsdagen som det passer 
meg. Det er flott å være pensjonist. Jeg 
er i brukbar form og trener en god del, 
både på sykkel og ski. I tillegg hogger 
jeg tømmer. 

Storbukkjakta
- Du tok jegerprøva i 2012. To år senere 
feller du storbukken. Fortell!

- Det hadde gått et par uker av 
reinsjakta, og vi hadde vært på flere fine 
jaktturer sammen i topp høstvær, men 
uten resultat. Så ringte Harald. Han had-
de hørt om rein. Da var det bare å pakke 
utstyret på nytt og komme seg av gårde. 
Bukken, en 60-kilos, felte jeg ikke langt 
fra Geiterygghytta, oppe ved Omsbak-
kan, rett nord for Hallingskarvet nasjo-
nalpark. Harald hadde allerede felt en 
kalv. Mens han gjorde opp denne, opp-
daget jeg reinsbukken som først gikk fra 
meg, men som snudde igjen på grunn av 
folk på stien mot Hallingskeid. Bukken 
ble værsatt, så snudde den og kom rett 
mot meg! Jeg var skikkelig heldig – og 
skuddet satt der det skulle.

- Du blir 71 år i 2016. Kommer du til 
å fortsette som reinsjeger?

- Ja, dette er gruelig artig. Jeg kom-
mer til å fortsette så lenge helsa holder, 
forsikrer Arne Kofstad.

Pensjonisten som ble reinsjeger
Tekst: Arne Nyaas

Arne Kofstad priser tilværelsen som 
pensjonist. Nå legger han opp arbeids-
dagene som det passer ham. Han trener en 
god del og er i brukbar form. Høsten 2014 
felte han sin første storbukk i Nordfjella. Da 
var Arne 69 år gammel. 
Foto: Harald Rueslåtten
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Suksess for Avlsprogrammet 
- fjellrev i enda eit område
Av Arild Landa, Øystein Flagstad, 
Kristine Ulvund, Roger Meås, Roy 
Andersen, Anne-Mathilde Thierry og 
Nina E. Eide, Norsk institutt for natur-
forskning (NINA)

I 2015 var det full klaff i Junkeren, 
Rana med ynglingar på alle tre 
utsetjingsstader. Avlsprogrammet 
har på få år reetablert fjellrev i tre 
fjellområde der arten frå før var ut-
dødd. 
Det siste tiåret har det vore få fjell-
revynglingar frå Nordland og nordover. 
Med dette som bakgrunn vart det sett 
ut fjellrevkvalpar frå Avlsprogrammet i  
Junkeren som er eit lite fjellområde sør 
for Saltfjellet i Rana kommune. Her var 
det ein liten bestand av  fjellrev på midt-
en av førre hundreåret. Siste registrerte 
yngling var på 1980-talet. Utsetjingar 
starta i 2008, men det var først somma-
ren 2014 at det vart yngling der. I 2015 
var det full klaff på alle tre utsetjings-
stader med til saman 16 kvalpar. Til nå 
er det utført åtte utsetjingar med totalt 
61 fjellrevkvalpar i dette fjellområdet. 

Fram til 2014 var berre eit fåtal av disse 
revane funne att på norsk side av grensa 
og då i Saltfjellet. Mange av dei vandra 
over til svenske Vindelfjällen, som gren-
sar til Rana på norsk side. Fleire av des-
se revane var involvert i yngling allereie 
i 2011. Utsetjingane i Junkeren bidrog 
såleis dei første åra til etableringar og 
ynglingar i Saltfjellet og Vindelfjällen, 
men ikkje i sjølve utsetjingsområdet. 
Men i 2015 lukkast det endeleg å etablere 
fast tilhald i området med bakgrunn i ut-
setjingar frå Avlsprogrammet. 

I Saltfjellet, som ligg nord og nord-
vest for Junkeren, var det i 2014 seks 

ynglingar av fjellrev, med til saman 48 
kvalpar. Dette er ei sterk auke frå 2013, 
då det berre var ei yngling.  Også som-
maren 2015 var eit godt fjellrevår i Salt-
fjellet med heile ni ynglingar og totalt 
62 kvalpar.  To av hia vart dokumentert 
å ha opphav med revar frå Avlsprogram-
met.  På svensk side av grensa, i Vindel- 
og Arjeplogsfjällen, var det 11 ynglingar 
i 2014 og 31 i 2015. 

Det står verre til lengre nordover. 
Spesielt i Finnmark er situasjonen otte-

Utsetjing av fjellrev i Junkeren i januar 
2016. Foto: Geir Heggmo, SNO

Bildet over: Utsette revar på Hardanger-
vidda. Foto: Arild Landa
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dermed haustdødelegheita som er den 
perioden dei fleste viltfødde kvalpane 
døyr. I tillegg er kvalpane som vert sette 
ut, i svært god kondisjon (gjennomsnitt 
4 kg, n = 250), som er 30% meir enn 
hjå viltfødde revar som allereie i januar 
har begynt å tære på opplagra fettre-
servar. Fordi kvalpane veks opp i store 
innhegningar i eit naturleg miljø, har 
dei òg med seg læring som hjelper dei 
til å overleve i naturen. Både raudrev, 
jerv og kongeørn er sporadisk innom 
avlsstasjonen og vi har ved fleire høve 
observert at fjellrevane i avlsstasjonen 
varslar kvarandre når eit rovdyr nærmar 
seg. Likeeins jaktar dei kråkefugl, mus 
og lemen som av og til kjem innanføre 
hegna, i tillegg til at foreldra grev ned 
matrestar som dei lærer kvalpane å fin-
na. 

Av dei 301 utsette kvalpane har minst 
44 etablert seg og eit eller fleire år bidrege 
med ynglingar i det fri. Etterkomarar 
etter desse tel nå meir enn 600 villfødde 
kvalpar når ein inkluderer dei som har 
vandra til Sverige. Minimumstala for 
den svenske og norske fjellrevstamma 
er vurdert til ca. 300 vaksne individ. 
Dette er ei sterk auke samanlikna med 
år 2000 då det berre var mellom 50 og 
80  individ attende i Skandinavia.

Blant tiltaka som er gjennomført, er 
avl og utsetjing det tiltaket som på få år 
har synt seg å vera mest effektivt. Sjølv 

om fjellreven framleis er rekna som kri-
tisk truga i Noreg og truga i Sverige, 
gir den positive utviklinga i bestanden 
grunnlag for optimisme.

full. Bestandane er svært små. I 2015 
vart det berre registrert ei yngling, og 
det til trass for eit godt smågnagerår 
med rekordhøg tettleik av mus. 

Grunnlag for optimisme i Sør-Noreg
Sjølv om det var få ynglingar i Sør-
Noreg i 2015 er det likevel god grunn 
for optimisme for fjellrevbestanden her. 
I Dovrefjell (Snøhetta og Knutshø) der 
fjellreven døydde ut på 1990-talet, vart 
det sett ut i alt 93 dyr i perioden 2007 
– 2011. I dag er dette den største bestan-
den i Noreg med minimum 41 vaksne 
individ registrert frå DNA våren 2014. 
I år med mykje lemen vert det fødd eit 
hundretals kvalpar i området som nå 
kan seiast å vera ein kjernebestand som 
produserer kvalpar til eigen rekruttering 
og for etablering i nærliggjande fjellom-
råde. Faktisk er det registrert utvandring 
frå Dovre både til Reinheimen, Finse og 
Helags i Sverige. 

I Finse/Hallingskarvet nasjonalpark, 
som er eit relativt lite fjellområde,  har 
det vore bra med ynglingar dei siste åra; 
fem i 2014 og tre i 2015. På Finse starta 
avlsprogrammet med utsetjingar i 2009, 
etter at SNO hadde teke ut dei få att-
verande revane som hadde farmrevopp-
hav. Allereie etter 4 år med utsetjingar 
av totalt 72 kvalpar har det ikkje vore 
nødvendig å setje ut kvalpar her etter 
2012.

Også på Hardangervidda er det gode 
teikn til at Avlsprogrammet skal lukkas 
med å reetablere arten. Frå 1920 til 1980 
var bestanden liten men stabil, og pro-
fessor Østbye ved Universitetet i Oslo 
vurderte bestanden til å ha variert mellom 
30 og 100 individ frå 1920 - 1980. Etter 
1980 var det berre sporadiske fjellrevob-
servasjonar her, og samstundes ein auke 
i tal raudrevynglingar i opphavlege 
fjellrevhi. Hardangervidda var historisk 
eit viktig leveområde for fjellrev med 
meir enn 200 gamle fjellrevhi. I eigen-
skap av å vera det største fjellområdet i 
Noreg har det potensiale til å få ei solid 
fjellrevstamme. 

Avlsprogrammet - eit effektivt tiltak
Mellom 2006 og 2015 er det sett ut totalt 
301 kvalpar frå avlsprogrammet. Første 
års overleving er gjennomsnittleg 43%, 
men kor mange som overlever varierer 
mykje mellom ulike år. Overlevinga til 
utsette kvalpar er faktisk høgare enn hjå 
villfødde kvalpar, noko som har saman-
heng med at utsetjinga først skjer i januar/
februar. Dei utsette kvalpane unngår 

Adm. dir. Ellen Hambro i Miljødirektoratet 
med på fjellrevutsetjing i Vinje, 3. februar 
2016. Foto: Arild Landa

Figur 1:  Oversyn 
over tal kvalpar 
og kvar dei er sett 
ut. Raud stjerne 
markerer avls-
stasjonen for
fjellrev.
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Reinens historie smelter fram
Av Jørgen Rosvold, 
NTNU Vitenskapsmuseet

Høyt oppe i fjellsidene lyser de opp 
som perlekjeder over den norske 
fjellheimen. De store snøfonnene 
har ligget langs Norges ryggrad så 
lenge noen i dag kan huske. Uanse-
lige for noen, symbolske og vakre for 
andre, men svært viktige for reinens 
velvære. På grunn av klimaendrin-
ger er fjellets perlekjede nå i ferd 
med å smelte bort. For reinen kan 
dette bety tøffere tider, men samtidig 
avdekkes reinens historie på en helt 
ny og unik måte.
De store og sommervarige snøfonnene 
er urgamle. Da Norge ble selvstendig 
i 1905 lå de der. Når Svartedauden på 
1300-tallet drepte det meste av Norges 
befolkning lå de der. Mens Harald Hår-
fagre reiste rundt for å samle landet til et 
rike, lå snøfonnene også der. Selv da de 
gamle egypterne var i ferd med å bygge 
den store pyramiden langt borte i Giza, 
for over 4500 år siden, lå de der som 
sterke kontraster mot berget. Godt syn-
lige på lange avstander og viktige for 
folk og dyr i tusenvis av år. 

Det er bare i de mest ugjestmilde 
områdene at snøfonnene overlever som-
mersesongene år etter år. Feltarbeid i 
snøfonner er derfor ikke av den enkleste 
sorten. En må streve seg opp bratte fjell-
sider, til de mest forblåste delene av fjel-

let, der sola sjelden skinner. Storsekken 
er lastet opp med mengder av forskjel-
lig utstyr, men håpet er at den er mye 
tyngre på vei ned enn på vei opp. For i 
dette kjølige og vindfulle miljøet trives 
reinen godt, spesielt på varme sommer-
dager, og det setter spor etter seg. Spor 
som smelter fram etter mange tusen år!

Viktige leveområder og jaktmarker
Den kalde lufta og snøen som ikke 
smelter vekk om sommeren har to gode 
fordeler som reinen vet å dra nytte av. 
Reinen er godt tilpasset de kjølige nord-
områdene, men den varme pelskåpa blir 
fort for varm når sommersola står høyt 
på himmelen. Da søker den seg oppo-
ver i fjellet for å kjøle seg ned; gjerne 
på ei deilig og kald snøfonn. På snøen 
får den samtidig lindring for den evin-
nelige surringa av insekter som følger 
etter flokken nesten over alt hvor den 

går. Bremsen, som gjerne vil oppfostre 
ungene sine i hud og rein-neser, trives 
ikke så godt i kulda og vinden her oppe. 
Den mister fort kreftene når den flyr 
over snøfonnene og venter heller på ut-
sida. Hva som er den viktigste årsaken 
til at reinen oppholder seg her er det 
enda uenigheter om. Det er likevel god 
forutsigbarhet i når dyra oppsøker fonna 
og de tilbringer ofte store deler av dagen 
på de «evige» snøflekkene.

Denne forutsigbarheten var nok godt 
kjent blant erfarne reinjegere langt tilbake 
i tid. Ved snøfonnene er det ofte mange 
gode steder å ligge i skjul og vente på 
dyra som kommer for å lindre kroppen. 
Hvis værutsiktene var gode, kunne en 

Bildet over: De fleste fjellandskap i Norge 
er preget av sommervarige snøfonner. 
Bildet er fra Børgefjell med utsyn sørover 
mot Jetnamsklumpen. Foto: Jørgen Rosvold

Undersøkelse av ei snøfonn i Børgefjell. Fjelloppsynsmenn er viktige støttespillere i 
prosjektene. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet
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fylkeskommune. Men mindre undersø-
kelser har også blitt gjort i store deler av 
landet. I de fleste tilfeller er det lokale 
fjellfolk som har stått for de første opp-
dagelsene, og de lokale fylkeskommu-
nene eller landsdelsmuseene har foretatt 
videre undersøkelser.

Et frossent naturhistorisk arkiv
Gjennom de arkeologiske prosjektene 
ble det raskt klart at det ikke bare var 
arkeologiske gjenstander som smeltet 
fram fra isen, men også store mengder 
med beinmateriale. Systematiske under-
søkelser av naturhistorisk materiale fra 
snøfonner har nå pågått i tre år og er i 

ferd med å avdekke en fantastisk kilde 
til informasjon om reinens historie.

Det kalde og vindfulle miljøet som 
har skapt og opprettholdt snøfonnene 
over så lang tid, er et særdeles velegnet 
lagringssted for organisk materiale. 
Reinen tilbringer mye tid på fonnene og 
legger dermed igjen atskillige spor etter 
seg. Pels, møkk og døde dyr fryser fast 
i fonna og kan bli liggende der i svært 
lang tid før de smelter fram igjen. På en-

legge seg til på forhånd og vente på at 
reinflokken kom opp fjellsida for å slå 
seg ned på fonna. Reinen er ofte roligere 
og mindre sky på fonna. Det kan derfor 
ha vært enklere å komme på godt skudd-
hold. Gode jegere visste også at det var 
forskjell på fonnene. Reinen foretrekker 
enkelte fonner framfor andre; kanskje 
på grunn av form, størrelse, topografi, 
vindforhold eller trekkruter. Så selv i 
områder med mange store snøfonner 
kan det ha vært lett å forutsi hvor reinen 
ville oppholde seg.

Men til og med erfarne jegere treffer 
ikke alltid byttet, og i rushet med å få av 
sted et nytt skudd kan en fort ha glemt 
hvor den første pila gikk. Heldigvis for 
oss! For når snøfonnene smelter så dukker 
disse bomskuddene fram igjen og gir 
oss verdifull informasjon om jakthistorie 
tusenvis av år bakover i tid.

Arkeologisk gullgruve
Allerede i 1914 ble det første arkeolo-
giske funnet, ei pil fra jernalderen, gjort 
i ei snøfonn i Midt-Norge, men funn-
mengden har økt kraftig det siste tiåret 
i takt med sterk nedsmelting (Callanan 
2014). Dette har gitt grunnlag for flere 
store arkeologiske forskningsprosjekter 
og mange spektakulære funn. Buer, 
komplette piler med intakte styrefjær, 
armbrøstbolter og skremmepinner har 
smeltet fram fra isen. De fleste av funna 
er knyttet til reinsjakt, men andre deler 
av høyfjellskulturen i Norge, som tam-
reindrifta, begynner også så smått å 
dukke opp i iskantene. 

De mest omfattende snøfonnarkeolo-
giske prosjektene så langt er blitt fore-
tatt i Oppdalsområdet av NTNU Viten-
skapsmuseet og i Oppland av Oppland 

Reinsflokken (øvert til venstre på fonna) tri-
ves godt på snøfonnene på varme sommer-
dager. Fonna er også en viktig vannkilde til 
våtmarka nedenfor. Foto: Jørgen Rosvold

Et særdeles stort og kraftig gevir med hodeskalle smeltet ut av ei snøfonn i Snøhettaområdet 
i 2011. Dyret levde i slutten av vikingtida. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
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kelte fonner kan det ved kraftig smelting 
lukte stramt av dyr på lang avstand fra 
fonna. Da kan det ha smeltet fram tykke 
lag med reinsmøkk som trolig er avsatt 
over tusenvis av år. Når gammelisen i 
fonna har smeltet fram, kan en tydelig 
se flere mørke lag i isen som blant an-
net består av gammel reinsmøkk. Noen 
ganger stikker det en gevirspiss eller et 
bein ut av isen. De kan ofte være skin-
nende hvite og harde som om det var 
frosset fast for bare noen dager siden. 
Virkelighet er den at de kan være flere 
tusen år gamle!

Det er ofte lett å se den gamle utbre-
delsen til fonna. Planter og lav har ikke 
rukket å få fotfeste i steinura ennå, så 
området skiller seg ut som nakent og 
grått. Rundt ei nedsmelta snøfonn kan 
det noen ganger ligge store mengder 
med gevir og beinrester innenfor dette 
grå beltet. Noen ser helt ferske ut, og 
kan til og med inneholde marg, mens 
andre er sterkt nedbrutte. Så langt har 
vi radiokarbondatert over 100 bein og 
gevir av rein. Resultatene viser at rei-
nen har vært på snøfonnene så lenge 
snøfonnene har vært tilstede. Hvor langt 
tilbake i tid dette strekker seg er vi ikke 
helt sikre på ennå, men i alle fall i over 
5000 år enkelte steder. Går vi lengre til-

bake i tid enn dette kommer vi inn i et-
teristidas varmeperiode da selv de fleste 
store isbreene til tider ser ut til å ha vært 
smeltet vekk.

Dateringene viser også at det er umu-
lig å anta hvor gammelt et beinfunn er 
ut i fra utseende. Bein som ser helt fer-
ske ut, kan være mange tusen år gamle, 
mens ett som har ligget ved fonna i noen 
få år kan se eldgammelt og nedbrutt ut. 
Når beina først er smeltet fram og ek-
sponert, brytes de raskt ned, så det er 
viktig å få samlet de inn så snart som 
mulig.

Viktige data
Størsteparten av det som smelter fram 
er felte gevir i alle former og størrelser. 
Mye bukkegevir, men også simle- og 
kalvegevir er det funnet en del av. Mange 
er vanskelige å bestemme sikkert, men 
bare det at det er funnet så mange felte 
gevir viser at reinen er tilstede på snø-
fonnene store deler av året. Folk flest 
har nok en større tendens til å ta med 
seg eller rapportere et gevir de finner på 
fonna enn andre beinrester. Med syste-
matisk leting dukker det opp bein fra 
alle deler av kroppen til reinen. 

Noen av funnene ser ut til å være fra 
rein som har falt ned i sprekker i isen. 

Bare noen få har tydelige spor etter slak-
ting. Derimot har de aller fleste av beina 
gnagemerker fra rovdyr. For det er flere 
enn rein og mennesker som bruker snø-
fonnene (Rosvold 2015). Jerven bruker 
snøfonner til å lagre mat i om somme-
ren. Mange av funnene stammer trolig 
fra slike «fryselagre».  Så langt har vi 
til sammen funnet bein av 19 dyrearter i 
snøfonnene, blant annet av jerv, fjellrev, 
bjørn, fjellrype og storfugl. 

Funnene er ofte så velbevarte at de 
er uvanlig godt velegnet til å undersøke 
arvestoffet til reinen langt tilbake i tid. 
Selv mange tusen år gamle bein og ge-
vir gir svært gode resultater ved DNA-
analyser og gir oss en slags tidsmaskin 
inn i reinens historie. På den måten kan 
vi undersøke hvordan den genetiske va-
riasjonen til ulike reinstammer har for-
andret seg gjennom tiden. Slik kan en 
spore endringer i bestandsstørrelser og 
forholdet mellom ulike villreinområder. 
Hvilke effekter hadde for eksempel de 
omfattende massefangstsystemene på 

Bommet jegeren på det første skuddet på 
storbukken? Denne vikingtidspila smeltet 
fram fra samme snøfonn som det store 
geviret. Foto: Ingolf Røtvei, Oppdal bygde-
almenning
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må en ta kontakt med den arkeologiske 
avdeling ved den lokale fylkeskommu-
nen, eventuelt med nærmeste arkeolo-
giske museum i Trondheim, Bergen, 
Oslo, Stavanger eller Tromsø. Har du 
mulighet til å ta bilder av funnet og om-
rådet, samt GPS-koordinater, så er det 
veldig verdifull informasjon. 

Når det gjelder funn av gevir, dyre-
bein og annet naturhistorisk materiale 
uten spor etter menneskelig aktivitet er 
det også i de fleste tilfeller fint om en tar 
kontakt først, i alle fall hvis det er snakk 
om mange eller spektakulære funn. På 
den måten får en tatt vare på materialet 
på en best mulig måte for senere under-
søkelser. Ofte er det også vanskelig å se 
om de har vært bearbeidet av mennes-
ker. 

Enkeltfunn av felte gevir kan tas med 
ned, men da er det viktig med gode bil-
der og koordinater på funnet. Hvis slike 
funn tas med, bør funnet holdes mest 
mulig avkjølt inntil det kan avhentes. 
Om det blir liggende varmt og fuktig 
kan det lett dannes mugg som ødelegger 
beinet og mulighetene for gode DNA-
prøver. Ligger det for lenge i sola vil det 
også kunne sprekke opp. Kjøleskap og 
fryser er gode midlertidige lagringssteder. 

I størst mulig grad er det også fint om 
en unngår at funnene kommer i kontakt 
med moderne materiale av samme art. 
Har du for eksempel vært på fonna og 
jaktet rein, så ikke legg gamle fram-
smeltede gevir sammen med slaktet.

Prosjektet ønsker også å dokumen-
tere alle slags dyr som tilbringer tid 
oppe på snøfonnene i dag. Har du do-
kumentert slike observasjoner setter jeg 
stor pris på å få høre om det. For mer 
informasjon om prosjektet kan du gå inn 
på forskningsbloggen «Frossen fauna»: 
http://blogg.vm.ntnu.no/frozenfauna/nb/

Kilder:
Callanan, M. (2014). Out of the ice: 
glacial archaeology in central Norway. 
Doktorgradsavhandling, NTNU.

Rosvold, J. (2015). "Perennial ice and 
snow-covered land as important eco-
systems for birds and mammals." Jour-
nal of Biogeography 43: 3-12.

flokkene? Hvordan var vandringsmøn-
steret før E6 og Dovrebanen ble bygd 
over Dovrefjell? Stammer dagens tam-
rein fra opprinnelig norsk villrein? Slike 
spørsmål håper vi å kunne svare på med 
pågående arbeid med snøfonnmateriale. 

Hva gjør du hvis du finner noe?
Det materialet vi har fra snøfonner så 
langt, har kommet inn gjennom egne og 
arkeologiske undersøkelser, samt gjen-
nom omfattende samarbeid med lokale 
fjellfolk og Statens naturoppsyn. Uten 
denne hjelpen hadde mange funnrike 
snøfonner vært uoppdaget ennå, men 
mye ukjent ligger nok ute fortsatt og vil 
smelte fram i årene som kommer. Hvis 
noen kommer over arkeologisk eller 
biologisk materiale som smelter fram 
fra snøfonner og breer, setter vi veldig 
stor pris på å bli informert om dette. 
Dette er viktig for å få et mer nyansert 
bilde av både reinens og reinjaktas his-
torie i Norge.

Kommer du over gjenstander og ob-
jekter som er bearbeidet av mennesker 
er dette å regne som arkeologisk mate-
riale. Dette er fredet og det er viktig at 
dette ikke forstyrres før en arkeologisk 
undersøkelse er foretatt. I slike tilfeller 
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Bruker reinen disse områdene?
ABC for bruk av tilgjengelige databaser og kartverktøy:

Tekst og figurer: Bjørn Rangbru, 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Plutselig er søknadene der. Planer 
om å etablere en sykkelsti gjennom 
villreinområdet, om å frakte ski-
entusiaster med tråkkemaskin opp 
til fjelltoppene, om å oppgradere 
traktorløypa til bilvei, eller om å 
etablere 45 nye fritidsboliger helt 
inntil det nasjonale villreinområdet. 
Bruker reinen disse områdene? Og 
er områdene viktige deler av vill-
reinfjellet? Tja, hvordan skal du 
finne ut dette?
Norge har et særskilt internasjonalt an-
svar for den ville fjellreinen som lever i 
fjella i Sør-Norge. For å utøve ansvaret 
på en god måte er det en selvfølge at 
arealsaker som berører villreinens leve-
områder har et solid kunnskapsgrunnlag 
som grunnlag for et vedtak. Forvalt-
ningsloven og Naturmangfoldloven gir 
føringer om at saker som berører vill-
reininteresser skal være godt opplyst 
som grunnlag for et vedtak. Å ta i bruk 
det som finnes av stedfestet informasjon 
om reinens områdebruk for deretter 
å kunne vurdere tiltakenes eventuelle 
påvirkning på villreinen, bør være min-
steinnsats.

Hvor finnes kartfestet informasjon om 
reinens områdebruk? 
I dag er informasjon om reinens områ-
debruk tilgjengelig i flere kilder. Natur-
base, Sett-Reinbase, Artsobservasjoner 
og Dyreposisjoner er de viktigste kil-
dene. I Snøhetta villreinområde er det 
eksempelvis nødvendig å benytte data 
fra flere av basene for å få god oversikt 
over hva som finnes om reinens område-
bruk. Om dette er «nødvendig» i andre 
villreinområder vil trolig variere fra 
område til område, og hvor «komplett 
kunnskap» det er nødvendig å skaffe. 

Naturbase, Sett-Reinbase, Artsobser-
vasjoner og Dyreposisjoner har alle inn-
synsløsning med kart som kan benyttes 
hver for seg. Men det eksisterer i dag 
ingen innsynsløsning hvor alt kan stu-
deres samlet. En felles innsynsløsning 
for all stedfestet informasjon om vill-
rein ville gitt økt effektivitet og vært 
mer brukervennlig. Og hvis registre-

ringene samtidig kunne lastes ned som 
kartfiler og tas inn i et eget kartprosjekt, 
ville mulighetene i de registrerte data-
ene virkelig kunne utnyttes.

Eksporter ut villreindata og lag et eget 
villreinprosjekt til plansaken
For å få bedre oversikt og øke presi-

Arealsaker som berører villreinens leveområder, krever et solid kunnskapsgrunnlag. I 
denne artikkelen beskrives "verktøyene" som finnes for å kartlegge bruken. Foto: A.Nyaas

Figur 1. Eksempel fra Snøhetta villreinområde. Data lastet ned fra Naturbase. Naturbasen 
har ca 60 kartobjekter med viktige funksjonsområder for villrein i Snøhetta villreinom-
råde. Kilde: Miljødirektoratet. Den svarte streken er villreinens biologiske leveområde 
fra Jordhøy, P., Strand, O., Sørensen, R., Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i 
Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA Rapport 800. 102 s.

sjonen i saksbehandlingen kan kartet 
i plansaken etableres i et GIS-prosjekt 
eller andre systemer som håndterer 
stedfestet informasjon. Dette kan være 
innsynsløsninger hvor shapefiler eller 
liknende kan importeres, slik at kartet 
i plansaken og all stedfestet informa-
sjon om reinens områdebruk kan sees i 
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sammenheng og benyttes «sømløst». Da 
kan du zoome deg inn i kartet, studere 
plansaken, og se hvordan villreindata-
ene fra alle basene er registrert omkring 
planområdet. Kartprosjektet kan gi mu-
ligheter til å sortere ut og kun vise re-
gistreringer for en bestemt periode av 
året, for eksempel kun vinterstid eller 
kun sommerstid. Og det åpner for å slå 
av og på kartlagene ettersom du ønsker 
å benytte dem. Samlet gir det gode mu-
ligheter til å vise plansaken og alle vill-
reinregistreringene i området på et kart-
bilde. Et slikt kartbilde hvor alt vises i 
sammenheng er ofte ekstra opplysende 
å ha med som en del av sakspapirene.

Om databaser med villreindata
Naturbase har bearbeidede data som vi-
ser de antatt viktigste områdene for rei-
nen, som for eksempel kalvingsplasser, 
vinterbeiter, og trekkveier. For å ekspor-
tere ut villreininformasjon fra Naturba-
sen kan nedlastningsløsningen http://
karteksport.miljodirektoratet.no benyt-
tes. Her velges datasettet  "Art funk-
sjonsområder" og det området som det 
ønskes villreininformasjon om. Det er 
bare å følge beskrivelsen på nettsiden. 
Eksporten kan også ta med informasjon 
om andre arter, og disse må eventuelt 
slettes hvis det kun skal være villrein-
data i kartprosjektet. Eksporten kommer 
i SOSI eller Esri Geodatabase. Miljø-
direktoratet planlegger å lage en egen 
eksportløsning for villreindata. Se www.
naturbase.no. Figur 1 viser villreindata 
for Snøhetta villreinområde.

Sett-Reinbasen inneholder stedfes-
tede observasjoner av villrein, tilfeldige 
observasjoner og systematiske regis-
treringer fra ulike villreinområder over 
mange år. Dette er å anse som rådata. 
Artsobservasjoner er mye det samme 
som Sett-Reinbasen. Både Sett-Rein-
basen og Artsobservasjoner/Artskart 
har enkle løsninger for å eksportere ut 
punktfestet villreindata. Det er bare å 
følge beskrivelsen på nettsiden. Her 
etableres dataene i excel hvor kartre-
feransene (x og y) er oppdelt i separate 
kolonner slik at de enkelt kan tas inn i 
et kartprosjekt. Se www.nvs.villrein.no/
sett-rein/ Se www.artsobservasjoner.no. 
Figur 2 viser villreindata for Snøhetta 
villreinområde.

Dyreposisjoner viser GPS plott fra 
ulike studier av merkede dyr. Dette er 
rådata fra et fåtall dyr. Studiene gene-
rerer likevel svært mange posisjonsplott 
og gir samlet god oversikt over reinens 

Figur 2. Eksempel fra Snøhetta villreinområde. Data lastet ned fra Sett Reinbasen 
og Artsobservasjoner/Artskart. De røde plottene er fra Sett Reinbasen, og de lilla fra 
Artsobservasjoner/Artskart. Sett Reinbasen har 7312 registreringer og Artsobservasjoner 
har 218 registreringer i Snøhetta villreinområde. Kilde: Sett Rein, www.villrein.no og www.
artsobservasjoner.no. Den svarte streken er villreinens biologiske leveområde fra Jordhøy, 
P., Strand, O., Sørensen, R., Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i Snøhetta- og 
Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA Rapport 800. 102 s.

Figur 3. Eksempel fra Snøhetta villreinområde. Data «fra Dyreposisjoner.no». GPS- plott 
fra merkede dyr. Dyreposisjoner har ca. 263 000 registreringer i Snøhetta villreinom-
råde. Kilde Norsk institutt for naturforskning. Den svarte streken er villreinens biologiske 
leveområde fra Jordhøy, P., Strand, O., Sørensen, R., Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. 
Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA Rapport 800. 102 s.

områdebruk. Dyreposisjoner er kun re-
levant å benytte i villreinområder hvor 
det foregår eller har foregått GPS mer-

king av rein. Dyreposisjoner har i dag 
ingen løsning for å laste ned villreindata. 
Men Norsk institutt for naturforskning 
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kan være behjelpelig med å eksportere 
ut data etter forespørsel. Se www.dyre-
posisjoner.no. Figur 3 viser villreindata 
for Snøhetta villreinområde.

Når du har fått samlet det som finnes av 
registrert områdebruk hos rein, som vist 

i figur 4 for Snøhetta villreinområde, er 
det tid for å zoome seg inn i kartet og se 
detaljert på alle registreringene omkring 
plansaken, eksempel figur 5, 6 og 7. Og 
deretter kan du med et forhåpentligvis 
godt grunnlagsmateriale, starte vurde-

ringene om hvilke følger effekten av 
plansaken, enten det var bygging av 45 
nye fritidsboliger eller å oppgradere ei 
traktorløype til bilvei, kan få for reinens 
framtidige områdebruk. 

Figur 4. Eksempel fra Snøhetta villreinområde med informasjon 
fra alle datakilder etablert i samme kartprosjekt. Gult fra Natur-
base, rødt fra Sett Reinbase, lilla fra Artsobservasjoner og grønt 
fra Dyreposisjoner. Tilsammen over 270 000 registreringer.

Figur 5. Eksempel på hvordan alle registreringene i et kartprosjekt 
framstår i en detaljert målestokk ved Sæterfjellet (skiferbruddet) i 
Snøhetta villreinområde. Oransje  fra Naturbase, rødt fra Sett Rein-
base, lilla fra Artsobservasjoner og grønt fra Dyreposisjoner.

Figur 6. Eksempel på hvordan alle registreringene i et kartprosjekt 
framstår i en detaljert målestokk ved Bjorli i Snøhetta villreinom-
råde. Oransje  fra Naturbase, rødt fra Sett Reinbase, og grønt fra 
Dyreposisjoner.

Figur 7. Eksempel på hvordan alle registreringene i et kartprosjekt 
framstår i en detaljert målestokk ved nordenden av Aursjøen, et 
viktig trekkområde mellom øst og vest i Snøhetta villreinområde. 
Oransje  fra Naturbase, rødt fra Sett Reinbase, og grønt fra Dyre-
posisjoner.

Foto: Arne Nyaas
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"Eit år i fjellet med Nanna"

Tekst: Arne Nyaas

"Snøsporvar på stein og fjellrevpar på hiet". Illustrasjon: Arild Landa

"Fjellrev i haustfjell". Illustrasjon: Arild Landa

Rett over nyttår i år kom boka "Eit år 
i fjellet med Nanna", utgitt på Nidaros 
Forlag. Forfatter er Arild Landa, senior-
forsker i Norsk institutt for naturfors-
kning (NINA). Landa er kjent for sine 
årlige oppsummeringer av fjellrevpro-
sjektet her i "Villreinen" (i år side 22 til 
23).  Nå har han skrevet bok om Nanna 
som er med faren på feltarbeid i fjellet. 
I tillegg har han signert alle illustrasjo-
nene i boka.

Jeg har lest boka med stor interesse. 
Med bakgrunn som norsklærer på ung-
domstrinnet gjennom mange år, kan jeg 
trygt anbefale at skolene kjøper inn "Eit 
år med Nanna", som klassesett, både 
for generell undervisning om naturen 
og dyrelivet i fjellet, men kanskje enda 
bedre - som inspirasjon for "sidemål-
trøtte elever"! Teksten er så knakende 
godt skrevet - og er så befriende enkel - 
at det er en sann fryd å lese boka. Her er 
det virkelig mye å lære, både om fjell-
naturen og om sidemålet.

Boka formidler naturen og dyrelivet i 
fjellet gjennom ulike årstider, slik Nanna 
ser det hele. Her et passende sitat fra 
boka:

"Det er seint på kvelden, og Nanna 
sit og speidar på fjellrevhiet. Nanna og 
pappa kom hit i kveldinga, og nå skal 
dei bu i telt igjen.

Teltet står gøymt i ein liten bekke-
dal på leirplassen bak den litle haugen 
Nanna sit på. Nå som all snøen er vekke, 

renn det ein liten bekk med friskt fjell-
vatn rett framom teltet. Pappa sit attmed 
teltet og skriv notatar i feltdagboka si, 
mens han nyt ein kopp med varm kakao.

Frå der Nanna sit er det om lag 300 
meter bort til fjellrevhiet. Pappa har 
montert det kraftige teleskopet, og med 

det kan ho sjå revane heilt tydleg når dei 
er oppe frå hiet.

Det er første veka av juli månad, og 
det er lyst nesten heile døgeret. Ho kjen-
ner at det kriblar i magen, så spennande 
er det å vera her."
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Ein mystisk steingard 
på Hestefjellet i Ørsta

Av Runar Hole og Per Jordhøy

Etter tips frå lokalkjente folk fekk 
vi i 2015 vita om nokre tydelege 
murar i Hestefjellet i Ørsta kom-
mune. Dette er veldig langt vest i 
høve til villreinen sin utbreiing. 
Flyfoto av lokaliteten viste såpass 
interessante spor av ein mystisk 
steingard at vi laut reise dit og stu-
dere dette nærare.
Den 11. september var vi fem karar som 
tok turen opp til Hestefjellet frå Vartdal. 
Per Jordhøy, Rolf Sørumgård og Runar 
Hole hadde reist frå Lesja og i Vartdal 
møtte vi Ragnar Masdal som vart med 
som kjentmann. Idar Arve Krumsvik, 
som hadde sendt oss opplysningar om 
nokre interessante steinmurar ved Fol-
kestad, vart og med for å sjå på steinmu-
ren på Hestefjellet.

Steingarden
Mursystemet strekkjer seg omlag 250 m 
frå toppen av Hestefjellet, 801 moh. og 
søretter mot oppstiginga til Tverrfjellet, 
856 moh. Dette fjellpartiet dannar her 
ein egg, med ei svært bratt skråning og 
delvis stup mot aust-nordaust, og Svar-

tevatna i botnen. På andre sida har land-
skapet moderat helling mot vest-sørvest 
og er her prega av graslende med nokre 
urlendte parti innimellom. I sør har sys-
temet ein tverrmur. I nord, på ikring 765 
moh., held ein arm av muren fram mot 
toppen av Hestefjellet, medan ein arm 
bryt av mot aust og vidare mot sør etter 
om lag 20 meter, her i ein meir utydeleg 
struktur. Skråninga mot aust er i dette 
partiet ikkje brattare enn at beitedyr kan 
ta seg opp på egga. Det er synlege stiar 

etter beitedyr her. På det lågaste partiet 
i systemet (760 moh.) går det ein 35-40 
meter lang mur på austsida av hovud-
muren – konvergerande mot denne, med 
innsnevring mot nord. Avstanden mel-
lom hovudmuren og kanten av eggen 

Rolf Sørumgård, Per Jordhøy, Idar Arve 
Krumsvik og Ragnar Masdal nyt utsikta 
vestover mot Rovdefjorden medan praten 
går livleg om kva som har føregått på 
Hestefjellet. Foto: Runar Hole©

Bilde teken mot nord innfor innhegninga og ved kanten av den stupbratte fjellsida. Toppen 
av Hestefjellet i bakgrunnen. Foto: Runar Hole©
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Vi la særleg merke til dei konverge-
rande murane som dannar ei ruseform. 
Reinsdyra har truleg vore driven opp 
den bratte skråninga frå nord og inn 
i innhegninga. Her er det ei opning i 
steingarden som er farbar. Skremt rein 
flyktar som kjent lett oppover i terrenget 
og i bakken oppover kunne ikkje dyra 
sjå «fella» før dei brått var fanga på 

toppen. Retretten kunne lett hindrast 
av drivarane nedanfor. Kanskje kunne 
óg inngangen stengjast med eit lett og 

varierer frå 5 til 20 meter. Om lag 60 
meter frå sørenden dannar muren ein 
tydeleg knekk, og her er avstanden til 
eggkanten på det kortaste.

Massefangstanlegg
Steingarden har klare likskapstrekk med 
slik vi kjenner utforming og plassering 
av massefangstanlegg for rein i terrenget. 

Her ser ein godt den stupbratte fjellsida i bakgrunnen som er med på å gjere steingarden til ei lukka innhegning. Reinsdyr har truleg vorte 
jaga opp og inn frå venstre i bildet. Foto: Runar Hole©

Dei konvergerande steinmurane i midten av 
anlegget dannar ein opning på om lag 1,5 
m breidde. Er det her reinsdyra har vore 
teken hand om og avliva - om dette er eit 
fangstanlegg for rein? Foto: Runar Hole©
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mobilt gjerde. Det som gjer anlegget så 
spesielt, er dei tydelege samanhengande 
murane. Slike er berre vanleg i sjølve 
fangstbåsen og det som er endepunktet 
i massefangstanlegg, i Sør-Noreg. An-
legget på Hestefjellet har heller ingen 
karakteristisk fangstbås. Når det gjeld 
sjølve muren så er den så lav at ein må 
tru at konstruksjonen i si tid har vore 

mykje høgare for å halde dyr innanfor. 
Steinmuren har difor truleg fungert sa-
man med eit høgare gjerde av tre.

Fangsten
Vi tolkar steingarden som ei innheg-
ning der dyreflokkar vart samla innafor 
utan at det var mogleg å flykte vidare. 
Alt tydar på at flokkar med innestengde 

Den mystiske steingarden på Hestefjellet. 
Bakanfor (mot sør) ser vi fjellet Heste-
ryggen og Tverrfjellet. Ned til venstre ligg 
dei to Svartevatna. Foto: Runar Hole©

dyr har vore jaga fram og attende inn-
anfor steingarden. Midt i anlegget gjer 
ruseforma at ein kom tett på dyra sam-
stundes som flokkane naturleg nok vart 
pressa ut i ei rekke med lav fart. Her 
kunne ein lett fange eller avlive enkelt-
dyr. Kanskje har fangstfolka nytta alt frå 
lasso til spyd til dette. Men det er mykje 
som er uklart og det er trong for meir 
inngåande studiar av anlegget før ein 
kan seie noko meir detaljert om funk-
sjonen. I alle fall er steingarden etter alt 
å dømme eit fangstanlegg for dyr og det 
mest sannsynlege i den samanhengen, 
er at det vart fanga villrein på Heste-
fjellet. 

Kva kan så alderen være? I vikingtid 
og mellomalder for 1200-700 år sidan 
vart fangsten av villrein intensivert i 
massefangstanlegg i Sør-Noreg, for så 
å forsvinne heilt. Det er godt mogleg 
at steingarden vart bygd på denne tida. 
Men han kan og vere eldre enn det fordi 
anlegget verkar noko meir primitivt enn 
dei avanserte fangstanlegga som vart 
brukt i mellomalderen.Kartet syner plasseringa av Hestefjellet og kor avgrensa fjellområda her i Ørsta er i 

forhold til innlandet.
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Rolf Sørumgård stilte dette spørsmå-
let. Barrieren mellom Austefjorden og 
Storfjorden langs Skjåstaddalen med 
bratte fjellsider kan ha isolert ein eigen 
bestand med dyr ute i Ørstafjella. I så 
fall ville ein slik bestand vore svært sår-
bar om flokkane vart utsett for jakt- og 
fangst. Dersom det ikkje var tilsig av 
dyr frå innlandet, ville ein raskt utrydde 
reinsdyra med eit massefangstanlegg på 
eit så avgrensa fjellområde.

Litteratur:
Hole, R. 2013. Massefangstanlegg for 
villrein. Ei studie av sosial kontekst 
basert på romlege og kronologiske va-
riablar. Masteroppgåve i arkeologi. 
NTNU. 107 s.
Hole, R. og Jordhøy, P. 2016. Rein-
heimen vest – tidlege kulturspor etter 
villrein - NINA kortrapport, førebels 
utgåve . 28 s. 

Eigen reinsbestand
Ein kan reise seg spørsmål som har med 
levevilkår for reinen her ute i desse av-
grensa kystfjella med store naturlege 
trekkbarrierar. Dersom det har vore eit 
fangstanlegg for rein her på Hestefjel-
let, så måtte det ha vore tilgang på nok 
reinsdyr til at denne forma for fangst ein 
gong var drivverdig. Kan det ein gong 
i tida ha etablert seg ein eigen bestand 
her slik som vi til dømes kjenner til 
frå Ulvådalsområdet? Villreinkjennar 

Registreringskart (til venstre)
over anlegget som viser den 
sannsynlege inndrivings-
vegen for dyr inn i 
innhegninga. Flyfoto 
(til høgre) over den saman-
hengande steinmuren som 
dannar ein steingard ved 
Hestefjellet.
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Eldgamle fangstminne gjev ny kunnskap 

Krynkelen i Reinheimen Nasjonalpark:

Bildet over: Eva, Frank og Astor Furseth 
studerer eit av dei 32 bågåstøa i det aust-
lege jaktanlegget på Krynkelen. 
Foto: Runar Hole©

Av Runar Hole

I dei kystnære fjella på Møre er det nå registrert mange bågåstøanlegg. I 2015 vitja vi eit av desse på fjellet Kryn-
kelen, som ligg i Norddal kommune og delvis innafor Reinheimen Nasjonalpark. Øystein Mølmen registrerte 16 
bågåstø her på fjellryggen i 1996. På den siste av turane våre opp hit, snubla vi over eit arkeologisk funn, som 
styrker oss i trua om at reinsjegeren var på plass i Mørefjella langt tidlegare enn vi har trudd.

Bjørn Hessen i eit bågåstø i det vestlige jaktanlegget med minst 18 bågåstø ved toppen av Krynkelen.  Foto: Runar Hole©

Bakgrunn
I den vestlege delen av Reinheimen Na-

sjonalpark og i dei vestlege kystnære 
fjella på Møre generelt, har det vore 
kartlagt mange kulturminne dei siste 
sju åra. Dette har vore eit nyttig arbeid 
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Eit flott og godt bevart bågåstø nesten på toppen av Krynkelen i det vestlige jaktanlegget. 
Foto er teken mot vest. Foto: Runar Hole©

Bjørn Hessen studerer avslag funne på bakken her, i det som kan kategoriserast som ei kvartsittsmie. Legg merke til den vesle inntørka 
tjønna rett bakanfor.  Foto: Runar Hole©

Kvartsittavslag som ligg slik ein kan finna dei oppå den skrinne vegetasjonen så høgt til 
fjells. Foto: Runar Hole©

for å få ein betre totaloversikt over spe-
sielt jakt- og fangstanlegg for villrein. 
Sjølv om Øystein Mølmen dokumenterte 
ein god del på 1990-talet i vestlege 
strok, var det både interesse og behov 
for eit meir omfattande registrerings-
arbeid. Gjennom eit framifrå samarbeid 
mellom Universitetsmuseet i Bergen, 
NINA og lokale registrantar har ein  dei 
siste åra fått dokumentert fleire svært 
interessante funn som gjev ny kunnskap 
om fangsthistoria i fjellet. 

 
Kva fortel funnet? 
Ved første augekast  la vi merke til at det 
var svært mange bitar eller avslag på eit 
relativt avgrensa område. Det er ein del 
naturleg kvartsitt i området og det kan 
tyde på at det har vorte funne råstoff lo-
kalt. Vi tok med ned 16 kvartsittavslag 
frå lokaliteten og materialet vart sendt 
til Universitetsmuseet i Bergen. Avslaga 
frå Krynkelen har klare likskapstrekk 
med det vi fann på Fetegga i fjor. Det er 
for det meste reiskap, retusjerte bitar og 
stiklar. På Fetegga vart bågåstøanlegget 
med spor frå steinalderen datert til slut-
ten av eldre steinalder (om lag 6000 år 
gamalt). Vi trur difor at det nye funnet 
frå Krynkelen er like gamalt og relatert 
til jakt på villrein. Truleg er det dei same 
jegerane som har bygd dei to bågåstø-
anlegga og etterlete seg steinsmia. Sky-
teretninga på bågåstøa går mot vest og 
i retning utover fjelltangen som er ein 
blindveg for reinsdyr. Det indikerer at 
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Kart over dei to bågåstøanlegga og lokaliteten med kvartsitt mellom desse. Totalt 
registrerte vi 51 bågåstø på Krynkelen. Kart: Runar Hole©

Kart over området ved Krynkelen. Grensa til Reinheimen nasjonalpark går midt over dette 
fjellet. Redigert kart frå norgeskart.no

Dei 16 kvartsittavslaga som vart teken med 
ned frå Krynkelen og som er innlevert til 
Universitetsmuseet i Bergen.  Foto: Runar 
Hole©

dei jakta på reinsflokkar som var stengd 
inne på fjelltangen på same måte som 
ved anlegget på Fetegga.

Vegen vidare
Vi satsar på å få undersøkt dei arkeo-
logiske spora på Krynkelen meir om-
fattande i løpet av sumaren 2016. Vi 
håpar med dette å koma fram med meir 
interessant kunnskap. Resultata kjem til 
å bli publisert gjennom ein artikkel i ein 
seinare årgang av Villreinen.

Litteratur
Jordhøy, Per. (Red.) 2014. Reinheimen 
og Breheimen. Frå pil og boge til lasso 
og gevær. Villreinutvalet for Ottadals-
området. Snøhetta forlag. 296 s.

Mølmen, Ø. 2000. Jakt og fangst i Nord-
dal. Norddal kommune. 200 s.

Ramstad, M. & Hole, R. 2015. Fetegga: 
bågåstøer og alpin fangst i eldre steinal-
der. Villreinen 2015. Årbok frå villrein-
rådet med aktuelt stoff frå Fjell-Norge. 
s. 35-40.

Ramstad, M. 2015. Ringshornet – klima 
mennesker og reinsdyr gjennom 4000 
år. Årbok for Universitetsmuseet i Ber-
gen 2015. s. 62-70.
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6509 villrein felt i 2015
Tekst: Arne Nyaas

Opplysninger hentet fra Hjortevilt-
registeret viser at 6509 villrein ble 
felt under jakta i fjor høst. Kvoten 
totalt var på 20860 dyr. Fellings-
prosenten (samlet) ble på 31,2. 
Til sammenligning var jaktkvoten 
i 2014 på 20966 dyr. Av disse ble 
7944 felt (37,9 prosent). Reduksjo-
nen i antall felte dyr i 2015 skyldes i 
hovedsak et svakere jaktresultat på 
Hardangervidda enn tilfellet var i 
2014. Dette ble resultatet (målt etter 
antall fellinger):
 1. Hardangervidda 1682 (21 %)
 2. Snøhetta 774 (46,1 %)
 3. Forollhogna 582 (83 %)
 4. Reinheimen-Breheimen 556 (57%)
 5. Rondane 458 (41,3 %)
 6. Setesdal Austhei 432 (18,1 %)
 7. Setesdal Ryfylke 412 (16 %)
 8. Nordfjella  410 (37,3 %)
 9. Knutshø 395 (59 %)
10. Sølnkletten 278 (42,8 %)
11. Norefjell-Reinsjøfjell 166 (79%)
12. Brattefjell Vindeggen 68 (38,9)
13. Fjellheimen 66 (38,8 %)
14. Våmur Roan 64 (80 %)
15. Vest-Jotunheimen 57 (67,1 %)
16. Lærdal Årdal 34 (50 %)
17. Blefjell 26 (25,2 %)
18. Svartebotn 18 (94,7 %)
19. Tolga Østfjell 15 (50 %)
20. Førdefjella 9 (45 %)
21. Skaulen Etnefjella 7 (25 %)
Sunnfjord og Oksenhalvøya hadde ikke jakt i fjor.

Område: Kvote: Felling: Fellingsprosent:

 1 Setesdal Ryfylke 2579 412 16
 2 Setesdal Austhei 2390 432 18,1
 3 Skaulen Etnefjella 28 7 25
 4 Våmur Roan 80 64 80
 5 Brattefjell Vindeggen 175 68 38,9
 6 Blefjell 103 26 25,2
 7 Hardangervidda 8020 1682 21
 8 Norefjell-Reinsjøfjell 210 166 79
 9 Oksenhalvøya ikke jakt
10 Fjellheimen 170 66 38,8
11 Nordfjella 1100 410 37,3
12 Lærdal Årdal 68 34 50
13 Vest-Jotunheimen 85 57 67,1
14 Sunnfjord ikke jakt
15 Førdefjella 20 9 45
16 Svartebotn 19 0 45
17 Reinheimen-Breheimen 975 556 57
18 Snøhetta 1680 774 46,1
19 Rondane 1108 458 41,3
20 Sølnkletten 650 278 42,8
21 Tolga Østfjell 30 15 50
22 Forollhogna 700 582 83
23 Knutshø 670 395 59

Totalt 2015: 20860 6509 31,2
Totalt 2014: 20966 7944 37,9

Bildet (toppen av sida) er fra villreinjakta i fjor høst, tatt ved Sønstevatn på Hardanger-
vidda. Foto: Sverre Dahl
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Jobber aktivt for villreinen
Tekst og foto: Arne Nyaas

Solveig Gråberg (71) fra Dovre har felt 
flere villrein og båret tyngre bører enn de 
fleste. Jakt- og skytterinteressen kom 
da hun traff sin eksmann. Da var hun 17 
år gammel. Som 40-åring ble hun felt-
jegermester. Da slo hun drevne skyttere 
fra flere kommuner i Nord-Gudbrands-
dal. Seks år senere ble det ei helsides 
reportasje i VG, som fulgte Solveig på 
villreinjakt. Da hadde hun rukket å bli 
bestemor til tre og satt som leder i Dovre 
fjellstyre, visstnok den eneste kvinne-
lige fjellstyrelederen i landet først på 
90-tallet. De senere årene har Solveig 
representert Dovre kommune i Villrein-
nemnda for Ottadalen. Nå har hun tatt 
fatt på en ny periode for samme nemnd 
som har skiftet navn til Villreinnemnda 
for Reinheimen-Breheimen. I tillegg 
er Solveig varamedlem i Villreinrådet i 
Norge.

Ti lokale damer
- Jeg har blitt vant til å omgås mann-
folk, og ofte har jeg vært eneste kvinne 

Bildet over: Solveig Gråberg nøler ikke 
med å ta ordet i møter dominert av menn,  
som her på Honne i januar 2016 (Villrein-
rådet).

på villreinmøtene. Det var i alle fall si-
tuasjonen på 80- og 90-tallet. Men, jeg  
ble alltid tatt godt i mot. I dag er vi flere 
kvinnfolk på møter som har med  ut-
marksforvaltning og jakt å gjøre. Det er 
bra, mener Solveig som på fritida hjem-
me på Dombås jobber aktivt for Dovre 
Handverksstugu DA.

- Vi er ti lokale damer som driver 

butikken og galleriet i den gamle skole-
stua i Dombås sentrum. Vi selger egen-
produserte varer som gensere og kofter,  
håndmalte glass, porselen og vevde og 

Solveig kan se tilbake på mange års virke 
til beste for villreinen, både som fjellstyre-
leder og som nemndrepresentant.



2016

41

tova produkter. Butikkutsalget er i første 
etasje. I andre etasje har vi galleri. Her 
stiller vi blant annet ut malerier, smykker, 
bildevever og trearbeider. Dersom noen 
har behov for et spesielt produkt, bidrar 
vi gjerne, forsikrer Solveig.

"Bestemor på jakt"
- Det er ikke alle villreinjegere som har 
fått ei helside i VG etter endt jaktdag i 
fjellet. Fortell om jaktturen i 1991!

- Avisa ønsket å skrive om villrein-
jakta og tok kontakt med fjellstyrekon-
toret. Egil Soglo hadde ikke anledning, 
så derfor måtte jeg stille. Vi jaktet i Ron-
dane Nord. Dagen før var det observert 
over 1000 dyr i det aktuelle jaktområ-
det, så forhåpningen var stor. Men, etter 
sju timers vandring, uten å komme på 
skuddhold, måtte vi gi opp. I stedet tok 
vi oss god tid med å koke kaffe i svart-
kjel på bålet. Turen var trivelig den, og 
oppslaget ble stort sjøl uten fall, minnes 
Solveig.

Her et sitat fra jaktreportasjen i VG: 
"Når Solveig Gråberg hiver sin trofaste 
Carl Gustav-rifle over skulderen og legger 
kursen innover villreinfjellet, sitrer jakt-
gleden i hele kroppen. VG har fulgt den 
spreke bestemoren gjennom kilometervis 
av myr og snaufjell, på hennes første 
jakttur i år.

En flokk på over 1000 rein, mest sim-
ler og ungdyr, var sett dagen før litt len-
ger inne på fjellet. Det passer Solveig 
ideelt ettersom hun i år har fellings-
tillatelse på to simler/ungdyr. Tolking 
av vindretninger og litt dristig sannsyn-
lighetsberegning gjør at Solveig tref-
fer sitt valg. Hun vil lete etter rein bak 
Nordseter-området. Dessverre har rein-
flokken truffet et langt annet. Syv timers 
hvileløs vandring i dalsøkk og fjellsider 
til tross - reinen er ikke å se. Fra jaktom-
rådene lenger inn hører vi flere smell, 
og Solveig konkluderer lakonisk med at 
reinen nok vil bli vanskelig å ta ut i dag:

- Det blir mange bomturer når det 
gjelder villreinjakt. Reinflokkene har 
en egen evne til liksom å forsvinne for 
deretter å dukke opp igjen like plutselig, 
men på et helt annet sted. Det er som 
et lotteri. Man kan aldri være helt sikker, 
sier Solveig og trøster seg med at selve 
fjellturen og kosen med den svarte kaffe-
kjelen hengende over bålet, er en like 
stor opplevelse som det å skyte rein.   

- Dessuten slipper vi jo slitet med 
slakting og transportering av skrotten 
ned til bilen, ler hun". Ikke alle har hatt med journalist og fotograf fra Norges største avis, på egen villreinjakt. 

Det opplevde Solveig Gråberg i august 1991.

Denne bukken på nærmere 90 kilo felte Solveig  i Ottadalsområdet i 1977. Da jaktet hun 
i Ståkkåhøe, øst for Slådalsveien i Dovre. - Men dette var ikke den første storbukken min, 
forteller Solveig som startet som reinsjeger i 1963. Foto: Ingmar Groven



2016

42

Registrering av villreinen sin
områdebruk innan randsonene

Rondane:

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

Bukkar på Kvarvet våren 2015. 
Foto: Geir Haverstad

Ti års registreringar i dette fjellom-
rådet samt tidlegere erfaringskunn-
skap viser at bukken vil ut i dei vest-
lege randsonene i Rondane i vår- og 
sommarmånadane. Korleis skal vi 
ta vare på desse funksjonsområda 
når den menneskelege aktiviteten 
aukar i dei same områda? Vil det 
ein dag seie stopp for reinens bruk, 
og kva slags konsekvensar får dette 
for allereie pressa delstammer?

Plansaker og menneskeleg aktivitet
Dei nye og aukande menneskelege til-
taka omfattar:

• Fortetting av eksisterande hytte-
felt med bygging av nye hytter.

• Plan for samanhengande sykkel-
veg frå Dovre til Lillehammer i 
fjellet.

• Diverse sportsarrangement.
• Nye stiar og løyper.
• Nye aktivitetar, eksempelvis ki-

ting vinterstid.

Initiativtakarar til tiltaka er naturleg-
vis fleire. Kommunane har ei nøkkel-
rolle som planmyndigheit når det gjeld 
å tenkje langsiktig. Det er veldig mykje 
ja, ja til bygging og aktivitet og nesten 
ikkje nei, og heller ikkje ein gong beve-
gelse i retning av ”nei ikkje der” - men 
heller slik. 

Sti- og løypeplanar og anna kanali-
sering av ferdsle er ei mangelvare i dei 
fleste kommunane. Velforeiningar og 
idrettslag jobbar naturleg nok iherdig for 
å legge til rette for sine interessegrupper. 
Men, det blir ofte isolert og utan heil-
skapstenking som  kommunane har an-
svaret for. 

Samanhengande sykkelveg gjennom 
Rondane
Fylkeskommunane har ein bindande 
Regional plan for Rondane og Sølnklet-
ten, der ivaretaking  av villreinområda 
er eit overordna mål. Reiselivet og regi-
onkontoret,  i samarbeid med Oppland 
Fylkeskommune, planlegg ein sykkelsti 
frå Lillehammer til Dovre. Denne vil gå 
i randsona heile vegen, og dermed kome 

i konflikt med mesteparten av tilgjenge-
leg vårbeite på vestsida av Rondane. 
Det er ein utfordring for forvaltninga at 
fylkeskommunen frontar prosjekt som 
kjem i konflikt med eigne planar. Like-
vel fortsett planlegginga av sykkelveg 
gjennom Rondane utan at det er gjort 
overordna konsekvensvurderingar mv. i 
forhold til villreininteressene. Har vi ein 
overordna planmyndigheit da? 

Behovet for meir kunnskap
Kunnskapsbehovet er vi alle einige om. 
Vi er etter kvart ganske solide når det 
gjeld kunnskap om villreinens areal-
bruk. Prosjektet ”Villrein og ferdsel i 
Rondane” i regi av NINA har bygd oss 
ytterlegere opp, også i forhold til men-
neskeleg ferdsel og påverknaden på 
villreinen. Vi treng meir kunnskap om 
bukkens reaksjonar på menneskeleg ak-
tivitet. I randsonene har vi moglegheit 
til å styrke nettopp dette temaet. 

Prosjektet vil prøve å skaffe meir 
kunnskap om forholdet mellom bukk og 
ferdsel i Gråhø/Tjønnseterfjellet. Det er 
tenkt å utplassere fleire teljarar, i samar-
beid med NINA, Lillehammer. Dette er 
viktig med tanke på kor mykje ferdsel 
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bukken i området toler, før den eventuelt 
slutter å nytte området. 

Området har eit tett sti- og løypenett, 
og det er generelt stor aktivitet. Ein ser 
tendensar til at bukken dei seinaste åra i 
mindre grad brukar dei nordlege delane 
av Gråhø/Tjønnseterfjellet. Det er der-
for viktig å få kartlagt ei eventuell end-
ring av områdebruken til bukken opp 
mot ferdsla i området.

Samtidig et menneska av villreinens 
leveområde heile tida. I naturmangfald-
lova har vi noko  som heiter ”føre var 
prinsippet” og kva med måla i regional 
plan – vi forventar fokus på desse tema 
frå kommunar og fylkeskommunar 
framover.

Ti år med registreringar
Prosjektet er ein del av overvakinga av 
villrein ihht. Regional plan for Rondane 
og Sølnkletten. Mesteparten av områda 
ligg innanfor nasjonalt villreinområde 
og delvis i buffersona. Regional plan 

er retningsgivande for den kommunale 
planlegginga og bindande for den fylkes-
kommunale aktiviteten. I dette arbeidet 
et det viktig med mest mogleg kunnskap 
for å kunne balansere dei ulike interes-
sene både i tid og rom. Ønskjer om ulike 
tiltak og prosjekt i området viser klart 
dette behovet.

Det er kommunane og villreinnemnda 
som er tillagt ansvar for registrering av 
villreinen sin områdebruk i randsonene. 
Føresetnadane for å få fram relevant 
kunnskap er at det drives eit systema-
tisk og langsiktig registreringsarbeid 
knytt i samarbeid med faginstitusjonar. 
I dette prosjektet er arbeidet også foran-
kra i lokale og regionale forvaltningsor-
gan, grunneigarlag og lokalkjente. Dette 
inneber ei felles forståing for tiltaket, og 
et faktisk samarbeid i gjennomføringa.

Prosjektet supplerer det pågåande 
FOU-prosjektet for Rondane med GPS-
merka simler, ved at ein i tillegg får 
oversikt over bukkane sin arealbruk. 

Såleis vil ein få nokre haldepunkt om 
korleis bukkeflokkane utnyttar området 
i forhold til simlene. Gråhø/Tjønnseter-
fjellet og Veslefjellet/Kuva er randsoner 
som utgjer viktige habitat for reinen i 
Rondane. 

Det er viktig for dei som skal for-
valte områda, både når det gjeld villrein 
og tilrettelegging for næringsutvikling 
og fritidsbruk, at ein har totalbiletet for 
villreinen når tilrettelegging for men-
neskeleg ferdsel og bruk skal vurderast

Prosjektet har i siste prosjektperiode, 
2013-2015, vore finansiert av Fylkes-
mannen i Oppland, Fylkesmannen i 
Hedmark, Villreinutvalget for Rondane 
Nord, Villreinnemnda for Rondane og 
Sølnkletten, Dovre kommune, Nord-
Fron kommune og Sør-Fron kommune.

Gråhø/Tjønnseterfjellet (Nord-Fron 
og Sør-Fron)
Undersøkingsområdet Gråhø/Tjønn-
seterfjellet ligg i Rondane nord, i Nord-
Fron og Sør-Fron kommunar. Området 
var kategorisert som eit "observasjons-
område" i den tidlegare fylkesdelplanen 
for Rondane. I ny "Regional plan for 
Rondane og Sølnkletten" inngår området 
no i nasjonalt villreinområde. Det betyr 
at det har vore og framleis er eit mål å 
kartlegge villreinen sin arealbruk nær-
are for bruk i vidare arealplanlegging, 
forvalting og vurdering av ferdsle. 

Det er til no utført samanhengande 
registrering av villreinen sin område-
bruk i Gråhø/Tjønnseterfjellet i perio-
den 2007-2015. Prosjektet har så langt 
skaffa god dokumentasjon om villreinen 
sin områdebruk i dette området, noe 

Figur 1. Utbreiing av flokkobservasjonane i Gråhø/Tjønnseterfjellet i perioden 2007-2015.

Figur 2. Utbreiing av flokkobservasjonane 
fordelt på flokkstorleik i Gråhø/Tjønnseter-
fjellet i perioden 2007-2015.
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som vil vere eit nyttig reiskap i vidare 
arealplanlegging, forvalting og vurde-
ring av ferdsle. 

Den praktiske gjennomføringa skjer 
i regi av Sel Fjellstyre, i samarbeid med 
lokale registratorar. Strukturteljingar 
utført av fjelloppsynet viser så langt at 
den bukken som brukar området utgjer 
ein veldig høg prosentdel av bukkeseg-
mentet i delstamma i Vulufjell. Det ser 
ut til at så godt som all bukken i Vulu-
fjell trekker ut i området på vårbeite. 
Området er derfor viktig for denne del-
stamma. 

Når det gjeld flokkdata og inntrykk 
frå 2015, ser ein at heile området blir 
nytta av rein i større eller mindre grad, 
jf. figur 1 og 2. Det ser ut som områ-
det lengst sør som Grønfjell og Kvarvet 
vart meir nytta enn tidlegare år. Områ-
det Nåsåberget- Rundkollen-Lystjønna-
Brattfonna-Gravdalsfjellet vart også 
nytta noko i 2015. Reinen har nytta om-
rådet nord for Gravdalsfjellet i mindre 

og mindre grad dei tre siste åra. Første 
observasjon i Gråhøa vart gjort 4.4. og 
siste observasjon vart gjort 29.8.

Veslefjellet/Kuva (Dovre)
Undersøkingsområdet Veslefjellet/
Kuva ligg i Rondane nord, i Dovre 
kommune. Området er ikkje eit utpeika 
observasjonsområde i plansamanheng, 
men er likevel liggande slik til at det er 
mange ulike brukarinteresser å ta om-
syn til, og det er derfor svært viktig å 
kartlegge områdets funksjon for vill-
reinen inkludert bukkens bruk av rand-
soner. Lokalkjente har frå tid til anna 
observert bukkeflokkar heilt ned mot 
bygda om våren. Området ligg i all ho-
vudsak innafor nasjonalt villreinområde 
fastlagt i Regional plan for Rondane og 
Sølnkletten.

Den praktiske gjennomføringa skjer 
i regi av Dovre Fjellstyre, i samarbeid 
med lokale registratorar. Det er til no 
utført samanhengande registrering av 

villreinen sin områdebruk i Veslefjellet/
Kuva i perioden 2013-2015. Det er i ho-
vudsak bukkeflokkar som oppheld  seg 
i områda Veslefjellet/Kuva det meste av 
året. Det er også mest bukk som opp-
held seg her over lengre periodar om 
gangen.

Når det gjeld flokkdata og inntrykk 
frå 2015, ser ein at heile området blir 
nytta av rein i større eller mindre grad, 
jf. figur 3 og 4. I områda Kuva innover 
mot Sletthø og Hornsjøhø-Grønbakke-
kollen er det registrert bukkeflokkar 
gjennom heile året. Vi har i 2015 på nær 
hatt dagleg oversyn over store delar av 
fokusområdet i heile juni månad. Det er 
observert bukkar i området nesten kvar 
dag. I utkanten ned mot bygda er det 
vanskeleg å få oversyn på grunn av skog 
og kratt, men det er gjort nokre observa-
sjonar også her.

Prosjektstatus framover
Prosjektet vil i komande prosjektpe-
riode spisse seg ytterlegare mot å skaffe 
meir informasjon om strukturen i den 
enkelte flokken, dvs. meir kunnskap om 
kjønns- og alderssamansettinga. Ein vil 
i den samanheng prøve å få teke bilete 
som grunnlag for strukturtal. Denne 
kunnskapen er viktig for ytterlegere å 
dokumentere verdien av området inklu-
dert kontinuiteten i bruken. 

Figur 3. Utbreiing av flokkobservasjonane i Kuva-Gråsida i perioden 2013-2015.

Figur 4. Utbreiing av flokkobservasjonane 
fordelt på flokkstorleik i Kuva-Gråsida i 
perioden 2013-2015.
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Sist høst kom rypene på rødlista, 
og nå kan ikke offentlig viltfor-
valtning bare ensidig vise til rettig-
hetshavernes forvaltningsansvar. 
Akkurat som hjorteviltet bør ryper 
forvaltes bestandsrettet, og det bør 
skje i større landskaper. Men Norge 
er et mangfoldig land med ulike 
naturgitte og kulturelle forskjeller 
som tilsier at mange veier kan føre 
til Rom. Pågående jakttidshøring 
kan være ett av flere virkemidler å 
hente ut fra verktøykassa.
Dette vet vi om rypene våre:
Jeg har engasjert meg i rypeforvaltning 
i mange år, både som jeger, ornitolog 
og statsansatt viltforvalter helt sør. For 
en som er glad i å diskutere, er dette 
et spennende mulighetenes marked for 
å drøfte mytiske følelsesladde temaer. 
En del veit vi, men veldig mye mener 
vi også.

• Artsdatabanken har satt begge rype-
artene på rødlista fordi de mener bestan-
dene har gått alarmerende kraftig tilbake 
de siste par tiårene.

 • Rypene våre er nøkkelarter i fjellø-
kologien, som flere andre arter er avhen-
gige av. De har stor opplevelsesverdi for 
jegerne, men også andre fjellbrukere. 

• Rypeforskerne kan fortelle at mange 
faktorer påvirker rypebestander og den 
årlige produksjonen. Været er det lite vi 
kan gjøre noe med, en del av predato-
rene kan vi gjøre noe med og vår egen 
beskatning kan vi gjøre mest med. Med 
min kjennskap fra de sørlige rypefjell 
tror jeg at overbeskatning ved jakt i 
hvert fall her er en del av dette kompli-
serte og dystre bildet.

• Våre rypeforskere kan fortelle om 
stor spredning av unge ryper, især hø-
nene. Spredningen kan dreie seg om 
mil fra eget oppvekstområde, og en god 
rypeforvaltning må derfor favne store 
landskaper. 

• Noen større rettighetshavere utøver 
en seriøs rypeforvaltning, og de dispo-
nerer store arealer. De fleste rettighets-

havere åpner imidlertid for tilnærma 
ubegrensa høsting, og en del skaffer seg 
«alibi» som bærekraftige gjennom tvil-
somme kvoteordninger.

• Omfattende takseringer av ryper 
tidlig i august kan gi nyttige data for for-
valtningen om kvaliteten på gjennomfø-
ringen er god nok, og om dataene bru-
kes rett. Men motivasjonen til taksørene 
er vel så gjerne fuglehundtrening, og 
det følger da forstyrrelser av fugl som 
en kostnad med på lasset. Mange steder 
mangler både kvalifiserte taksører og 
gode opplegg.

• Jaktende hønsefuglforskere burde 
kjenne mest på sine forskerhjerner, men 
jeg mistenker at bankende jegerhjerter 
forstyrrer. Det kan være fristende å vise 
til erfaringer med betydningen av rype-
jakt fra landskaper (som svenske) der 
det også finnes store lite jaktede kilde-
områder. Slike kildeområder er det lite 
av i de fjellstrøk jeg kjenner best.

• De sentrale viltmyndighetene er-
kjente på en stor hønsefuglkonferanse i 
2013 utfordringene Naturmangfoldloven 
setter til vår mer eller mindre tøyles-
løse rypejakt. En gjennomgangsmelodi 
derfra er at ansvaret for bærekraftighet 
ligger hos rettighetshaverne.  Også i for-
valtningen sitter det mange rypejegere, 
og utenfor døra deres står det mange 
interesserte rypejegere som følger med. 
Dessuten er det ubehagelig mye både 
svart og hvit økonomi involvert i rype-
jakta. 

• De ornitologiske miljøene og mil-
jøvernerne har til nå underlig nok vært 
lite opptatt av ryper, deres status, opple-
velsesverdi og viktige nøkkelfunksjoner 
i fjelløkologien. Det kan snu seg, og jeg 
er rimelig trygg på at vi jegere da kan bli 

stilt til veggs.

Forskjeller og likheter i forvaltning av 
stor- og småvilt
Sjøl om det er betydelig forbedrings-
potensial i vår forvaltning av hjort og 
rådyr, er storviltforvaltningen i Norge 
gjennomgående av høy kvalitet og med 
rimelig god innsikt i bestander og presi-
sjon i uttak. I motsetning til i store deler 
av disse artenes utbredelsesområder er 
det mennesket som, hos oss, besørger 
hoveddelen av uttaket. 

Småviltbestandene svinger som vi 
erfarer, mye - og det skyldes også mange 
forhold vi ikke er herre over. I fjor var 
«Gud» uheldig med naturens enarmede 
banditt i Sør Norge, og flere uheldige 
naturgitte forhold slo seg sammen og 
sørget for elendig produksjon av ryper. 
Flere store seriøse rettighetshavere tok 
konsekvensen av dette og lot rypa få 
et friår. I andre år kan forholdene ligge 
veldig godt til rette, og klima og små-
gnagerstatus er på «Gud» sin side. Fjell-
vandrerne gleder seg og rypejegeren kan 
peke nese til skeptikerne fra fjoråret, 
slik noen av oss opplevde her sør for 
fem-seks år tilbake. 

Men om de naturgitte forholdene, 
supplert med jakta vår, sørger for at be-
standene av ryper forblir lave, vil sjøl 
ikke gode produksjonsår bringe kronår 
tilbake.  

Organisering
Det er et stort sprang fra godt organi-
sert rypeforvaltning i Dalsbygda til den 
helt uorganiserte rypejakta som skjer på 
privat grunn i Setesdalsheiene, ofte på 
små teiger. Tradisjonen med at rettig-
hetshavere tar samordnet ansvar i for-

Hvorfor og hvordan forvalte 
ryper i store landskaper?
Av Tor Punsvik
Illustrasjoner: Oscar Jansen

Når "Gud" spiller enarmet banditt, kan den store gevinsten være langt unna.
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valtningen av viltet er eldre og sterkere 
i de nordlige og østlige fjellområdene i 
Sør-Norge enn i de sørlige og vestlige. 

Men naturligvis kan en god organise-
ring og større engasjement og ansvarsta-
gen hos rettighetshaverne også utvikles 
der den mangler i dag – ved bruk av 
både pisk og gulrot. I dag har vi i Vest-
Agder gjennomgående et par titalls 
store elgvald der rettighetshaverne tar 
hånd om det meste av forvaltningen. Da 
jeg for vel 33 år siden starta som vilt-
forvalter var det 442 elgvald i vårt lille 
fylke, og det hele var både løst og pri-
mitivt organisert. Jeg minnes at 51 elg 
ble felt på 47 elgvald i Kvinesdal høsten 
før jeg begynte. I et tett og godt samar-
beid mellom den regionale skogeierfo-
reningen (nå AT-skog) og vi i den stat-
lige viltforvaltningen klarte vi sammen 
med kommunene i løpet av et fåtall år å 
få på plass en ny og oppegående grunn-
eierorganisering. To forutsetninger var 
viktige; kriseforståelsen som lå i en elg-
forvaltning som sleit med skrantne dyr 
og betydelige statlige tilskudd til orga-
niseringsarbeidet. 

Jeg satt som fylkesmennenes re-
presentant i viltdelen av det store 
Driftsplanprosjektet som Miljødirek-
toratet iverksatte midt på 1990-tallet. 
Mye fikk vi til på elg, en del på hjort og 
minnes jeg rett la dessverre direktoratet 
ned småviltdelen av prosjektet etter to 
møter. 

I hjorteviltforvaltningen har rettig-
hetshavere som er godt organisert i store 
vald i dag, frihetsgrader små vald bare 
kan drømme om, og det er nesten bare 
fantasien som setter grenser for hvordan 
en bestandsplan kan organiseres. Tilde-

ling av poeng og kilokvoter til jaktfel-
tene inngår stadig hos noen av disse. 

Det bør lønne seg for rypeforval-
terne også å organisere seg, utover den 
langsiktige gevinsten som følger av høy 
betalingsvillighet for rypeterreng med 
gode sjanser for fugl. Når Dalsbygda 
fredet rypa i 2015 og tapte inntekter i 
millionklassen så er det klart de hadde 
en mer langsiktig tanke bak dette. 

Ut fra mine gode erfaringer med bruk 
av pisk og gulrot i hjorteviltforvaltnin-
gen, tror jeg tilsvarende tankegang er 
gangbart også i forvaltningen av små-
vilt, i denne omgang ryper. 

1. Rettighetshavere som tar sitt for-
valteransvar på alvor, bør få frihetsgrader 
og gulrøtter som ikke tilkommer de som 
ikke gjør dette. De bør kunne søke om 
og få tilskudd fra staten til sine takserin-
ger. I tråd med innspill Fylkesmannen 
i Vest-Agder ga Miljødirektoratet ved 
forrige jakttidshøring bør de også gis en 
lengre jakttid enn de øvrige. Dette te-
maet bør ikke være mindre aktuelt ved 
denne jakttidshøringen, og det finnes 
andre tilsvarende temaer å berøre.

2. Staten bør sette av rikelig med res-
surser framover for å fremme organi-
seringen av de private rypeforvalterne, 
samt opplæring og veiledning der dette 
i dag trengs.

Fra kritikk til noe konstruktivt?
Det er lett å heve pekefingre og hevde 
dommedagsprofetier, men «det er bedre 
å tenne lys enn å forbanne mørket», som 
det så viselig er sagt. Agderfylkene har 
også opplevd en dramatisk nedgang i 
sine rypeuttak og bestander og har tradi-
sjonelt ikke hatt seriøs rypeforvaltning. 

Men høsten 2013 starta et fruktbart 
samarbeid mellom fylkeskommuner, 
fylkesmenn, fylkeslagene av NJFF, 
vernemyndigheter og Statskog. Vi har 
holdt kunnskapssamlinger, igangsatt 
takseringsopplæring og med nye takse-
ringslinjer er vi forhåpentligvis ved star-
ten på noe svært fruktbart. På samling 
for Agderfylkene om rypeforvaltning 
høsten 2015 stilte også fjellkommunene 
mannsterkt opp, og som i hjorteviltfor-
valtningen vil de kunne spille en nøk-
kelrolle i å få den nødvendige rettighets-
haverorganiseringen på plass.

Rypeforvaltning i store landskap
Sammen med vår fremste rypeforsker 
gjennom mange år var jeg i fjor vinter 
så heldig å være fagvitne i en omfat-
tende jordskiftesak om rypejakta på 
store Ringvassøy i Troms. Noen av ret-
tighetshaverne mente organiseringen og 
det store jakttrykket var en trussel for 
en bærekraftig forvaltning, og ønsket 
felles bruksordning gjennom jordskifte-
loven. Hans Christian kan rypebiologi 
og jeg har erfaring i viltforvaltning etter 
Naturmangfoldloven. Vi syntes begge 
dette var et spennende og dristig initia-
tiv, men var ikke optimister på vegne av 
de engasjerte initiativtakerne. Kunne en 
jordskiftedommer virkelig ta rypefor-
valtning mer seriøst enn de sentrale vilt-
myndighetene gjør? Men deltakelsen 
og prosessen var lærerik for oss begge, 
og som forventet vendte en oppegå-
ende jordskiftedommer tommelen ned. 
MEN, den dagen norsk miljøforvalt-

Takseringer bidrar til viktig kunnskap i 
forvaltningen.
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ning tar rypeforvaltning på alvor, vil 
kanskje også jordskifteverket gjøre det!

Store seriøse rettighetshavere som 
Dalsbygda, Statskog og Finnmarkseien-
dommen investerer mye i kunnskaps-
sanking gjennom takseringer før de 
årlige beskatningsrammene legges. 
Rypejegerne i Dalsbygda ga rettighets-
haverne ros og ikke ris da siste jakt-
sesong ble lagt på vent, siden vedtaket 
var kunnskapsbasert, framtidsrettet og 
forutsigbart.  Men slike opplegg er res-
surskrevende og helt klart mest egna for 
de «viderekomne». 

Men det går an å tenke forvaltning i 
store landskap på andre og eller lavere 
forvaltningsnivåer. En tilnærming er å 
spare de beste produksjonsområdene 
som kildeområder uten jakt. Eksempel-
vis viser hummerreservatene som er under 
utprøving på Skagerakkysten veldig po-
sitive effekter også på bestandene rundt. 
Årvise rulleringer av de jaktbare deler 
av et total rypeforvaltningsområde kan 
være en annen tilnærming, og det finnes 
helt sikkert andre gode veier å gå.

Rødreven er en nøkkelart i faunaen 
vår, som har enorm innflytelse på våre 
småvilt- og rådyrbestander. Den frem-
mes av vår aktivitet, og kan høstes som 
tiltak og pelsressurs. Planmessig be-
skatning av den og andre jaktbare små-
predatorer, samt bedre håndtering av 
avfall, kan også fremme rypebestander.

Jakttidshøring for 2017 - 2021
Miljødirektoratet vil i løpet av 2016 
gjennomføre en bred høring for kom-
mende jakttidsperiode. I skrivende 
stund ved nyttår er det forhåpentligvis 
noen der som tenker at jakttiden er det 
viktigste virkemiddelet den offentlige 
viltforvaltningen har for å møte utfor-
dringen som fulgte da rypene ble rød-
listeført. For det viktigste motivet for å 
sette en art på rødlista er å få den vekk 
derfra igjen!!

For alle de rypeterreng som ikke hol-
der mål i en framtidsretta og bærekraf-
tig rypeforvaltning, ville jeg personlig 
innskrenket jakttida. Så ville den pisken 
forhåpentligvis sette mange på veien for 
å finne opp i elitedivisjonen via samar-
beid og organisering på tvers av sine ei-
endomsgrenser! Viktig er det i hvert fall 
at vi jegere og viltforvaltere ikke går i 
skyttergravene, stikker hue sanden og 
overlater til omgivelsene å sikre framti-
dige gode rypebestander i våre fjell. 

Skitt debatt!

Mikkel betyr mye for småviltproduksjonen, men er vanskelig å kontrollere!

Formålet med rødlisteføring er å få arten vekk derfra!

"Rypene våre er nøkkelarter i fjelløkologien, som flere andre arter er avhengige av. 
De har stor opplevelsesverdi for jegerne, men også  for andre fjellbrukere". 
Foto: Arne Nyaas
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Arctic ungulates er engelsk for drøv-
tyggere i Arktis, og sist august ble 
Den 14. Arctic Ungulate Conference 
(AUC) gjennomført over ei uke. Jeg 
var så heldig å få delta og var blant 
de få av 160 deltakere som også 
opplevde at AUC nr. 2 ble arrangert 
samme sted i 1979.  Du verden hvor-
dan både kunnskapsnivå og fokus 
innen forskning og forvaltning har 
løftet seg siden den gang!
Det var en meget vellykka konferanse 
og noen av mange inntrykk fortjener 
å bli delt med leserne av årboka. AUC 
favnet både villrein, tamrein og mos-
kus og til og med et svensk innlegg om 
elgforvaltning. Men i de intense og tett-
pakkede dagene var det villreinen som 
dominerte, og sjøl etter et langt yrkesliv 
i villreinforvaltning var det masse ny 
kunnskap å suge til seg! 

Det er naturlig å starte med slutten. 
Arrangementet gikk aldeles knirkefritt 
og især ble vertskapets hovedaktører 
Olav Strand (NINA) og Vemund Jaren 
(Miljødirektoratet) lovprist av represen-
tanter for de internasjonale deltakerne. 
De dyktige skal ha sin porsjon flaks – og 
at vær og natur viste seg fra sin aller beste 
side bidro til en bonussuksess! Under 
befaringene til fangstanlegg i Grimsdalen 
og utkikkspunkt Snøhetta på Tverrfjel-
let hørte jeg mye tilfreds grynting fra 
gjestende deltakere på vandring!

Jeg har deltatt på en rekke konferanser, 
men aldri på en med et så gjennomgå-
ende høyt nivå på presentasjonene. Med 
fare for å glemme viktige temaer sjanser 
jeg på å nevne noen av de poengene jeg 
merket meg mest:

• Klimaendringer virker sterkest i 
nordområdene, og de fleste innledere 
hadde dette som bakteppe for sine inn-
legg om villreinøkologi. Villreinen er 
sammen med isbjørn de viktigste indi-
katorartene for klimaendringer, og det 
er all grunn til å holde fokuset på dette 
høyt framover.

• De store reinsbestandene (caribou) i 
Nord Amerika har gått dramatisk tilbake, 
uten at det foreligger en klar forståelse av 
årsakene. Trusselbildet er svært sammen-

satt, men som vi erfarer er konkurrerende 
bruk av leveområdene en viktig del av 
bildet. I motsetning til her hjemme bi-
drar imidlertid beskatning fra rovvilt 
der borte som et viktig element.

• Genetikerne har bidratt til å gi oss 
en helt ny forståelse av slektskap mel-
lom undergrupper av villrein, og deres 
historiske vekst, fall og spredning. Vår 
egen Knut Røed er en av de internasjo-
nale kapasiteter på dette.

• Hvordan virker inngrep og forstyr-
relse på villreinbestandene våre? Inn-
legg og diskusjonene viste klart at innen 
dette feltet har vi fremdeles veldig mange 
ubesvarte spørsmål. Jonathan Colman 
bidro på en glimrende og engasjert 

måte til diskusjonen om hvordan valg 
av skala (tidsperiode og rom) kan være 
avgjørende for resultatet av konsekven-
sanalyser. Dette temaet er forresten en 
kjepphest også for meg, som mener alt 
for mange konklusjoner om effekter av 
inngrep på villrein trekkes på grunnlag 
av for korte tidsserier og for små arealer 
involvert. 

• En kanadisk forsker viste hvordan 
bedre språklig kommunikasjon mellom 
innfødte (first nation) og forvaltningens 
offisielle nasjonale språk kan øke både 

- En særdeles vellykket inter-
nasjonal reinkonferanse på Røros
Tekst og foto: Tor Punsvik

I august i fjor var verdens ledende forskere 
og forvaltere av rein og moskus samlet  til 
konferanse i verdensarvbyen Røros. 

Topp vær og god stemning, her fra befaringen av fangstanleggene i Grimsdalen.
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de rolle. Manuela Panzacchi fra NINA 
holdt en gnistrende presentasjon av hva 
vi så langt har oppnådd med disse vir-
kemidlene i norske villreinbestander de 
siste åra.

Men hvor var alle kollegaene mine 
der ute? Det er et tankekors for meg  
at så mange fra vår hjemlige offent-

lige villreinforvaltning velger bort slike 
sjeldne anledninger til å få faglig inspi-
rasjon og kunnskap!

kunnskapsnivå, forståelse, respekt og 
samarbeid. I prat med hjemlige fors-
kningsmiljøer forstod jeg dette poenget 
også var fanget opp av de som nå jobber 
med tamrein.

• Gjennom GPS-merking framskaffes 
det utrolig mye nyttig kunnskap og for-
ståelse, og her har Norge hatt en leden-

Naturveileder Heidi Ydse fra SNO (med 
ryggen til) var guide under befaringen på 
Hjerkinn. Folket stortrivdes!
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Perfekt til ettersøk av mennesker eller dyr.  
Brukes av politi, brannvesen, viltnemda,  
redningskorps, vaktselskap, jegere og flere. 
Se gjennom busker og kratt! Samme bilde dag og natt. 
Se gjennom tåke og røyk 
Lang rekkevidde, opptil 1250m. Kan detektere opptil 2500m 
Høy oppløsning i OLED display 640x480p  
Sensor med oppløsning 384x288p. Uttak for video. 
9Hz (9 bilder i sekundet) i sort hvitt modellene og 50Hz i 
modellene med farger. 
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Villreinforskning, radio-
sendere og røde lamper

Av Olav Strand og Roy Andersen,
Norsk institutt for naturforskning 
(NINA)  Foto: Arne Nyaas, Villreinen

I mange år har vi vært priviligert og 
har jobbet med en art som har fasi-
nert oss gjennom hele livet. Fasina-
sjonen for villreinen har ikke blitt 
mindre i løpet av disse åra. Desto 
mer vi har sett og lært, desto mer 
fasinert har vi blitt av den utrolige 
historien som villreinen levendegjør. 

Fra bestand til landskap
Hovedfokus for forskningen var lenge 
rettet mot forholdet mellom bestandenes 
størrelse, dyras mattilgang og effektene 
som matbegrensning har på vekst, re-
produksjon og overlevelse. Kunnskap 
om disse forholdene er helt grunnleg-
gende for bestandsforvaltningen. Over 
tid har fokus for forskningen endret 
seg med forvaltningens behov, samtidig 
som at forskningstrender internasjonalt 
også har vært førende for hvilke tema vi 
har vært opptatt av her i Norge. 

Fra midten av 1980-tallet fikk for ek-
sempel betydningen av tekniske inngrep 
og forstyrrelser stadig større oppmerk-

somhet, og vi fikk bedre dokumenta-
sjon på hvordan tekniske inngrep og 
menneskelig ferdsel påvirker reinsdyras 
arealbruk. Forskningen på dette temaet 
ble radikalt endret da vi fikk tilgang til 
såkalte GPS-sendere. Ved hjelp av ny 
teknologi kunne vi plutselig dokumentere 
reinens vandringer og arealbruk med 
ekstrem nøyaktighet, døgnet rundt og i 
all slags vær. 

Parallelt med at vi fikk GPS-sendere 
har det også skjedd en rasende utvikling 
på IT-siden. Vi har for eksempel fått til-
gang til datamaskiner som ingen drømte 
om for 10 år siden. Minst like viktig er 
det at vi har fått tilgang til svært store 
arealdekkende datasett. I løpet av noen 
få år har det blitt mulig å sette sammen 
data som beskriver reinens bevegelser 
med kart som viser beiteforhold, snø-
mengde, avstand til ulike inngrep, stier 
og hytter. Trolig har vi bare sett begyn-
nelsen på denne utviklingen. På fors-
kningssiden har vi måttet bruke mye tid 
på å lage metoder for hvordan vi kan 
analysere slike datasett. Hvordan kan 
vi for eksempel dokumentere at lineære 
inngrep er barrierer for reinens natur-
lige vandringer eller måle lavmengden 
i fjellet fra satellittbilder? Vi har også 
måttet bygge infrastruktur for å forvalte 
så store datamengder effektivt og trygt. 

Det var mye enklere før. På 1980-tallet 
besto villreinforvaltningen av en grønn, 
liten og relativt lykkelig familie som 
samlet seg rundt jaktinteressene. I løpet 
av de siste åra har dette blitt en langt større 
familie, og villreinforvaltning berører i 
dag en lang rekke ulike samfunnsaktører 
og sektorinteresser som har ulike og 
motstridende mål. Behovet for større 
deltagelse fra andre samfunnsaktører 
og et økt tverrsektorielt miljøansvar er 
ikke noe som er spesielt for villrein. 
Det er et generelt fenomen som skyldes 
at fokus er skiftet fra jakt og bestands-
forvaltning til målsetning om forvalt-
ning av landskap og økosystemer. Mye 
av denne utviklingen skyldes presset på 
leveområdene, og erkjennelsen av at en 
god bestandsforvaltning på ingen måte 
er nok for å bevare villrein eller andre 
klauvdyr for den del. Men villreinen er 
spesiell. Den er et natur- og kulturhisto-
risk ikon som vi har privilegiet å bevare. 
Det byr på store utfordringer når ulike 
samfunnsinteresser skal samarbeide om 
noe slikt, og finne felles målsetninger 
som kan sikre bevaring av en såpass 
arealkrevende art som villrein. 

Forskningen på villrein og samarbeidet 
som vi har sett mellom ulike fjellaktører i 
prosjekter hvor en har fokusert på vill-
reinens arealbruk, har hatt en positiv 
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beid mellom brukere av kunnskapen og 
forskere fra ulike forskningstradisjoner, 
og det ble jobbet med både kvantitative 
og kvalitative metoder. Dette var noe 
nytt og satte oss forskerne i stand til å 
formulere råd til forvaltningen innen 
en rekke områder. Dette kunne umulig 
vært gjort uten at vi først lyktes både 
med det tverrfaglige samarbeidet, og at 
brukerne av kunnskapen var involvert 
fra før prosjektet ble igangsatt til etter at 
det ble avsluttet. 

Det gjenstår å se hvordan forvalt-
ningen lykkes med å bygge videre på 
kunnskapen som ble produsert, og om 
det lykkes å beholde en aktiv arena 
for dialog og samarbeid etter at fors-
kningsarbeidet avsluttes. Når en setter 
forskningen inn i slike sammenhenger, 
kan en noen ganger se at dette fremmer 
nye samarbeidsløsninger. Vi har over 
tid blitt både mer oppmerksomme på og 
opptatt av denne rollen. 

Røde lamper
En del av datainnsamlingen som ble 
foretatt gjennom ulike forskningspro-
sjekter på 1980-tallet ble i 1990 videre-
ført i et nasjonalt overvåkningsprogram 
for hjortevilt. NINA har hatt ansvaret 

for gjennomføringen av programmet 
som finansieres av Miljødirektoratet. 
Villreinen er en del av programmet, og 
vi registrerer årlig kalvetilvekst i juli og 
strukturen i bestandene etter jakt. I til-
legg samles det årlig inn tannmateriale 
for aldersbestemmelse, underkjever og 
slaktevekter fra felte dyr i sju utvalgte 
villreinområdet (Setesdal Ryfylke, Har-
dangervidda, Rondane sør og nord, Snø-
hetta, Knutshø og Forollhogna). I tillegg 
gjennomføres det hvert år en telling i 
Reindalen på Svalbard. Overvåknings-
programmet og dataene som samles inn 
derfra, brukes aktivt i bestandsforvalt-
ningen og ved fastsettingen av årlige 
fellingskvoter. Dataene fra programmet 
har også vært svært viktig for det viten-
skapelige arbeidet med villrein. 

På begynnelsen av 1980-tallet ut-
merket flere av villreinstammene seg 
med å være i svært god kondisjon. 
Dyrene i disse bestandene hadde store 
slaktevekter og simlene produserte mye 
kalv. Kalvetellingene i juli viste ofte en 
kalveandel på 60/100 simler og ungdyr i 
disse områdene. Den systematiske opp-
følgingen av overvåkningsprogrammet 
har gjort at vi etter hvert kan dokumen-
tere endringer fra ett år til ett annet, og 

effekt i så måte. Det har blitt etablert 
et bedre kunnskapsgrunnlag som deles 
av flere og det er etablert møteplasser 
hvor aktørene kan treffes. Mye av dette 
arbeidet har vært gjort i tilknytning til 
prosessene med å lage regionale areal-
planer for villreinfjella. 

Landskap og samfunn
Forskningens forståelse av egen rolle, 
og samhandlingen mellom forskning og 
brukere av kunnskapen, har endret seg 
mye når vi ser tilbake til begynnelsen på 
1960-tallet. Også dette er et resultat av 
endringer i samfunnet for øvrig og det 
mer generelle natursynet vi har. Både 
forvaltningen og forskernes syn på 
kunnskap og bruk av kunnskap var nok 
mer hierarkisk og instrumentell tidli-
gere. I alle fall blant naturforskere. Men 
her har samfunnsforskningen og fram-
veksten av tverrfaglig samarbeid mellom 
natur- og samfunnsforskere betydd 
mye.  Dette uttrykkes kanskje best ved 
å betrakte økosystem og samfunn som 
en helhet. Dette ble blant annet gjort på 
Snøhetta i forbindelse med forskningen 
som ble gjennomført der og som re-
sulterte i «Horisont Snøhetta». I dette 
prosjektet ble det etablert et tett samar-
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Arealene
Vi opererer i dag med 23 villreinområder 
eller forvaltningsenheter for villrein i 
Sør-Norge. GPS-prosjektene har i stor 
grad bekreftet faren for en ytterligere 
oppstykking av villreinens leveområ-
der. Setesdal Ryfylke har for tiden ikke 
en sammenhengende bestand etter ut-
byggingen av magasinene Blåsjø og 
Svartevann. Tilsvarende ser vi at Rv7 
har skapt et stort ingenmannsland og 
en nærmest fullstendig barriere nord på 
Hardangervidda. Det er først etter at det 
ble bygd en tunell på Bergensbanen vest 
for Finse at reinsdyr fra Nordfjella har 
tatt i bruk dette arealet. Også Nordfjel-
labestanden er delt i to ved Geitryggen. 
Veg, merka stier og neddemte trekkru-
ter har bidratt til det. Den samme situa-
sjonen finner vi i Rondane. Veger som 
går på tvers av fjellet og som er åpne 

om sommeren, har redusert reinsdyras 
trekkmuligheter med omtrent 60 pro-
sent. Vegen over Ringebufjellet er vin-
teråpen, og reinsdyr fra Rondane sør 
har krysset denne vegen og har vandret 
nordover enkelte vintre de siste åra. Kan 
hende er det på grunn av at stopp- og 
parkeringsforbudet langs en viktig del 
av vegstrekningen har en positiv effekt. 
Lenger nord i Rondane er turisttrafikken 
den beste forklaringen på at det ikke 
lenger er en utveksling mellom midtom-
rådet og Rondane nord. I Snøhetta har vi 
den samme problematikken i vestenden 
av Aursjøen. Utbyggingen av Auravass-
draget førte til at de gamle trekkvegene 
mellom Snøhetta øst og vest forsvant. 
Framføring av veg førte seinere til en 
betydelig hyttebygging vest av Aursjøen 
og Torbuhalsen, og er i dag et meget av-
grenset og sårbart potensielt trekkområde 

også mer langsiktige trender i disse tids-
rekkene. Vi ser nå en del bekymrings-
verdige tendenser i disse dataseriene. I 
Forollhogna har slaktevektene gått ned 
med 20 % siden begynnelsen av 1980- 
tallet. I Knutshø er ikke nedgangen i 
slaktevekter så tydelig, men her har 
kalveproduksjonen målt som kalver per 
100 simler/ungdyr i juli, gått ned be-
tydelig. Dette i motsetning til Setesdal 
Ryfylke. Der ser vi at både slaktevekter 
og kalveproduksjon har reagert positivt 
på at tettheten i denne villreinbestanden 
ble redusert planmessig for å øke kon-
disjonen. I Forollhogna og Knutshø har 
det ikke vært endringer i bestandenes 
størrelse som skulle tilsi at konkurran-
sen om beitene har økt. Vi kan allikevel 
ikke se bort fra at mattilgang kan være 
en viktig faktor i Knutshø. Her viser 
nemlig GPS- prosjektet at reinsdyra 
gjennom store deler av året bruker et 
beskjedent areal i Oppdal og Folldal. 
Ferdsel og tilgang til et utstrakt vegnett 
om sommeren er en rimelig forklaring 
på at dyra bruker så små områder. Til-
svarende har GPS-merkeprosjektet på 
Hardangervidda vist at denne villrein-
stammen bruker en svært beskjeden del 
av totalarealet gjennom sommerseson-
gen. Statistiske modeller viser at det er 
en nær sammenheng mellom utbredelsen 
av merka stier på Hardangervidda og 
reinsdyras tilhold i de mest uforstyrra 
områdene sør for Kvenna. På Hardanger-
vidda har reinsdyras kondisjon (slakte-
vekter i august og september) stort sett 
vært uforandret på tross av at bestands-
størrelsen ble kraftig redusert for 10-15 
år siden. 

Datasettene som samles inn i over-
våkningsprogrammet, kan sammenlignes 
med ei lystavle der negativ utvikling 
etter hvert vil få lamper til å blinke rødt. 
Vi vet ikke med sikkerhet hvor følsomt 
dette systemet er og hvor fort vi kom-
mer til å oppdage negative tendenser. 
Det som imidlertid synes klart, er at vi 
etter snart 30 år med overvåkning ser at 
det er en del lamper som lyser rødt. Det 
gjelder både Forollhogna og Knutshø, 
men muligens også på Hardangervidda. 
Helt sentrale spørsmål i denne sammen-
hengen er om vi har kunnskap nok til 
å forklare utviklingen vi dokumenterer. 
Dessuten spør vi oss om forvaltningen 
kan tilpasses på en slik måte at en kan 
bedre forholdene, og sist men ikke 
minst om vi har gode nok data til å møte 
framtidas utfordringer. 
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mellom Snøhetta øst og vest. Lenger øst 
i Snøhetta har forvaltningen betydelige 
utfordringer med å legge til rette for vill-
reinens trekkmuligheter inn på Hjerkinn-
platået. Her er det blant annet satt opp 
buss inn til Snøheim for å avbøte presset 
på dette området etter at DNT- hytta ved 
Snøheim ble gjenåpnet. 

Poenget er at det i dag er svært tvil-
somt om vi kommer til å ha 23 villreinom-
råder i framtida. Kanskje er det allerede 
slik at Setesdal Ryfylke, Hardangervidda 
og Nordfjella er seks enheter, mens vi i 
Rondane og Snøhetta allerede snakker 
om fem adskilte delbestander. Utbyggin-
gen som har skapt denne situasjonen, 
har skjedd i løpet av de siste 50 åra og 
det er grunn til å forvente at reinsdyra 
vil komme til å miste viktige beiteareal 
og vandringsmuligheter også i framtida. 

Fokusområder og store planer
Gjennom de ulike GPS- merkeprosjek-
tene har vi gjenkjent en rekke områder 
som vandringsområder der det i større 
eller mindre grad er konflikter mellom 
nærings- og utbyggingsinteresser og 
hensynet til villreinen. Vi har anbefalt 
at forvaltningen betrakter disse områ-
dene som såkalte fokusområder, og at 
en om mulig bruker erfaringer fra adap-
tive forvaltningsmodeller for å legge til 
rette for en bærekraftig utvikling. I de 
fleste fokusområdene finnes det som 
regel ett eller flere tyngre tekniske inn-
grep. De typiske fokusområdene ligger 
derfor ofte utenom verneområdene, og 

vil i stor grad bli forvaltet etter plan- og 
bygningsloven. For de 10 nasjonale vill-
reinområdene er det framforhandlet og 
vedtatt regionale planer som skal iva-
reta villreinhensyn. Men disse planene 
er ikke juridisk bindende, og innholdet 
må derfor forankres i kommuneplaner 
om de skal ha verdi. Dette viser seg ofte 
vanskelig å få til,  men kommunenes 
arealplaner vil uansett måtte bli svært 
viktige verktøy for bevaringen og re-
staureringen av gjenværende vandrings-
korridorer. 

En spennende mulighet her ligger i 
noen av anbefalingene fra Rådgivings-
gruppa «Villrein & Samfunn» og i re-
sultatene fra «Horisont Snøhetta». Her 
prøver en å se potensialet for bred verdi-
skaping og næringsutvikling sammen 
med mulighetene for tilrettelegging og 
avbøtende tiltak i viktige vandrings-
områder. Et regjeringsoppnevnt utvalg 
la fram en rapport som omhandlet be-
hovet og potensialet for bred verdiska-
ping i tilknytning til villreinfjella våren 
2015. Hva dette vil føre til gjenstår å se. 
Dersom muligheten for at verdiskaping 
brukes aktivt for å skape potensial for 
bevaring og aktiv tilrettelegging i fo-
kusområdene, er dette et meget spen-
nende perspektiv som også viser hvor 
langt en faktisk har kommet i forsøket 
på å integrere villreinforvaltningen i en 
større del av samfunnet.

Deling av kunnskap
I løpet av de siste åra har vi arbeidet 

systematisk med såkalte dialogprosesser, 
hvor brukere har kommet sammen i fel-
les fora der vi har utviklet prosjektpla-
ner og styrt FoU-prosjekter. Her har vi 
lært av hverandre på tvers av organisa-
sjoner, fagdisipliner og sektorinteresser. 
Vår erfaring med styringsgruppene og 
dialogene der er udelt positive, og vi 
mener at disse gruppene har bidratt til 
at forskningen både har blitt mer rele-
vant og at eierskapet til forskning og 
resultater har blitt sterkere.  Mest mulig 
felles virkelighetsoppfatning, eierskap 
til felles prosjektdata og bedre personlig 
kjennskap til øvrige aktører er viktige 
nøkkelord.

De som har deltatt i prosjektsamar-
beidet og i dialogprosessene, represen-
terer ulike organisasjoner. Effekten av 
formidlingen avhenger derfor av hva 
deltagerne i styringsgruppene har med 
seg hjem til sin organisasjon. Det som 
formidles må også være av en slik ka-
rakter at det faktisk kan brukes i den 
enkeltes organisasjon.  Det er derfor et 
behov for tilrettelagte produkter som 
passer inn i arbeidsform og arbeidskultur 
hos de som skal bruke kunnskapen. Det 
er for eksempel stor forskjell på hva 
som er riktig formidlingsform til vill-
reinutvalg, fylkesmannens miljøvern-
avdeling, fylkeskommunens næringsav-
deling, plankontoret i en kommune eller 
saksbehandlere hos NVE. Noen har be-
hov og interesse for store og grundige 
fagrapporter som kan tjene som refe-
ranser for seinere arbeid, andre trenger 
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å vandre til alternative beiteområder. 
Kombinasjonen av klimaendringer og 
økt fragmentering av leveområdene er 
dårlige nyheter for villreinen. Det vik-
tige spørsmålet er i hvilken grad politi-
kere og forvaltning er beredt til å møte 
denne framtida og om vi innen fors-
kningen klarer å skaffe kunnskapen de 
trenger.

Framtidsperspektivene krever økt 
samarbeid mellom ulike aktører for å 
innarbeide effektive avbøtende tiltak 
dersom villreinens vandringsmulig-
heter skal bevares eller forberedes. Vi 
trenger også bedre verktøy for å kunne 
vurdere effekten av slike tiltak. GPS-
merkeprosjektene har gitt oss et godt 
grunnlag, og vi utvikler nå datadrevne 
KU- verktøy som gjør det mulig å anslå 
forventa effekter av avbøtende tiltak. 

Virkelig effektive tiltak vil kreve 
store økonomiske ressurser og det er 
lett å se at slike løsninger må finnes på 
tvers av sektorielle grenser. Miljømyn-
dighetene trenger kort og godt drahjelp 
fra andre sektorer som har større økono-
miske muskler. Konkrete eksempler er 
mer miljøvennlige og driftssikre veger 
med tuneller i viktige vandringsom-
råder.  Også kommende revisjoner av 
konsesjonsvilkårene for kraftindustrien 
kan ha potensial for innføring av miljø-
forberedende tiltak.

Vi trenger også kunnskap om hvor-
dan tilrettelegging og avbøtende tiltak 
virker.  Vi har i dag forventninger om 
at tilrettelegging og styring av ferdsel 
i randområder kan ha en skjermende 
effekt på andre og mer sårbare områder. 
Men er det slik, og hvordan vil en økt 
næringsmessig utnyttelse av verneom-

rådene påvirke villreinens leveområder? 
Oppfølging av handlingsprogrammene i 
de regionale planene og følgeforskning 
knyttet til et framtidig program på ver-
diskaping vil forhåpentligvis gi svar på 
det. 

Villreinen jaktes, og jakt er i fravær 
av rovdyr den absolutt dominerende 
dødelighetsfaktoren i villreinstammene. 
Langtidsvirkningene av jakt er noe vi 
må fokusere på de neste årene. Det sam-
me gjelder bestandseffektene av tapte 
beitearealer og blokkerte vandringsru-
ter. Tettere oppfølging av de radiomerka 
reinsdyra og bruk av nye radiosendere 
vil bli viktige virkemidler for å øke 
kunnskapen om disse forholdene. 

Samfunnets behov for fleksible og 
presise forvaltningsløsninger setter 
store krav til presisjon på data og kunn-
skap. Det er all mulig grunn til å tro at 
dette kommer til å øke i framtida. Det 
er derfor bekymringsfullt at innholdet 
i føre var-prinsippet nærmest ser ut til 
å ha blitt snudd på hodet i løpet av de 
siste åra og at bevisbyrden for effekter 
på naturmiljøet i økende grad legges 
på miljøet. I dag er miljøforvaltningen 
avhengig av dataene som de velsigna 
GPS- senderne gir når hensynet til miljø 
og samfunn skal balanseres. Selv om vi 
i dag har mye erfaring med radiomer-
king og at vi kan dokumentere at dyr 
meget sjelden skades, så er det allikevel 
slik at dyr kan og vil komme til skade 
når vi skal drive med slik aktivitet over 
tid. Vi skal derfor være oppmerksomme 
på faren for at miljøforvaltningen presses 
til å bli avhengige av å ha tilgang til 
disse «fordømte» radiosenderne på kon-
tinuerlig basis.

langt mer kortfattet og grafisk informa-
sjon. Utvidelsen av villreinfamilien og 
et større tverrsektorielt engasjement i 
bevaringen av villreinens leveområder 
fordrer derfor mer tilrettelagt og skredder-
sydd formidling.

Teknologisk utvikling har gitt mange 
nye, spennende og dels ubenytta mulig-
heter for formidling. I årene som kom-
mer vil nok dette bli særlig viktig når 
det gjelder formidling innenfor tema 
som berører villreinarealene og areal-
forvaltningen. For eksempel så har en 
ofte behov for å dele geografisk infor-
masjon og skape forståelse for feno-
men som opptrer over stor geografisk 
skala. Grafiske verktøy og digitale for-
midlingsplattformer er godt egna for 
slik formidling og vi kommer med stor 
sannsynlighet til å få se en utvikling 
der aktørene i forvaltningen kommer 
til å samarbeide ikke bare om utvikling 
av kunnskap på tvers av sektorer, men 
også om formidling og tilrettelegging 
av kunnskap. Formidlingsmulighetene 
som ligger i internett og interaktive løs-
ninger har helt klart et stort potensial for 
å være både effektiv og relevant sam-
menlignet med de tradisjonelle fagrap-
portene som har vært den dominerende 
formidlingsformen så langt. 

Disse velsigna, men "fordømte" radio-
senderne!
Vi vet i dag at klimaet kommer til å en-
dre seg. Hvor mye avhenger av våre 
politikeres evne og vilje til å lykkes 
med å utforme en effektiv klimapolitikk.  
Klimamodellene sier at vi kan forvente 
mildere vintre og større nedbørsmeng-
der. Reinens eneste forsvar mot slikt er 


