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Boka "Midt i flokken" blir raskt et kjært 
eie.  Bildene er unike og boka er sjel-
dent godt skrevet. Hovedforfatter er 
Olav Strand, villreinforsker i Norsk in-
stitutt for naturforskning (NINA) med 
oppvekst på Innset i Sør-Trøndelag. I 
arbeidet med å lage en publikumsut-
stilling ved Hardangervidda nasjonal-
parksenter og Norsk villreinsenter ved 
Møsvann i 2011 prøvde forskerne ut en 
helt ny type radiosender som også hadde 
et høyoppløselig kamera. Ni simler, fire 
på Hardangervidda, to i Rondane, ei i 
Setesdalen og to på Svalbard, fikk ut-
styret påmontert. Dette resulterte i drøyt 
140 000 bilder.

"Vi har ingen mulighet til å påvirke 
hva kameraet tar bilder av, og derfor er 
det bare hår og pels på 90 prosent av bil-
dene. Omkring 10 000 bilder har et syn-
lig motiv, men det er bare rundt 1000 av 
disse som er hva en kan kalle fotogra-
fisk interessante. Dette er bilder som vi-
ser flokken i storm og snøkav. Reinsdyr 
som er så nediset at øynene ser ut som 
svarte hull i ei maske av snø og is. Bil-
der av nyfødte kalver og av kongeørna 
som sveiper over flokken. Bilder av dyr 
som trykker seg sammen på ei snøfonn 
på de heteste sommerdagene og av flokken 
på vandring. Det er bilder som gir deg 
følelsen av å være midt i flokken."

Dette skriver Olav Strand innled-
ningsvis i boka som ble utgitt på Kom 
Forlag. Boka ble lansert på NINA-huset 
i Trondheim i november i fjor og resul-
terte raskt i stor oppmerksomhet og in-
teresse blant folk flest. Ikke det minste 
rart, for dette er ei bok du blir skikke-
lig glad i! I tillegg til de mange unike 
bildene som presenteres i boka, viser 
Olav Strand til fulle at han også beher-
sker skrivekunsten. "Midt i flokken" 
er ei sjeldent velskrevet bok. Teksten 
er rett og slett knakende god!  Enkel, 
men samtidig tankevekkende. Her vi-
ser forfatteren at han evner å sette seg 
i leserens sted - i ett og alt. Tekstmessig 
har Olav Strand hatt god hjelp av kol-
lega Frid Kvalpskarmo Hansen, som er 
utdannet journalist og som tidligere har 
jobbet som reporter i NRK  i flere år. 

Et vindu inn i vår egen fortid
Norge er det eneste landet i Europa som 

ennå har villrein i fjellene. Grådyra for-
tjener ei bok som dette. Olav forklarer 
det på sin måte:

"Poenget er at villreinen ikke bare 
er et dyr med grå pels, fire bein og et 
nevrotisk forhold til veier - det er en art 
som bærer med seg fortellingen om oss 
mennesker. Fortellingen om hvordan 
vi først kom til denne delen av verden, 
og om hvordan vi overlevde her. Det er 
derfor vi må ta vare på disse dyra. Det 
handler ikke om at gamle karer som 
meg selv skal få lov til å gå på jakt for 
å kurere dårlig humør. Det handler om å 
ta vare på et vindu inn i vår egen fortid. 
Gjennom kjennskap til villreinen lærer 
vi også om menneskenes utviklingshis-
torie. Jeg tror det kan bidra til å gi oss 
røtter. Røtter som kan holde oss fast og 
gi oss en stødigere kurs når vi går fram-
tidens utfordringer i møte". 

Ser alt i sammenheng
For lesere med tilknytning til Forollhogna 
og Knutshø er seks kapitler av ekstra 
interesse, eksempelvis der han sitter 
på Skrubbtangen en dag på tampen av 
september og filosoferer over tingens 
tilstand, ser ting i sammenheng:

"Jeg løfter kikkerten en siste gang og 
finner Bratthøa og Tverrfjellet. Bak de 
fjellene ligger Vangrøftdalen og Dals-
bygda. Oldefaren min bodde der. Der 

sleit han med gardsdrift i bratte bakker 
og kjørte tunge lass med reinlav som 
han brukte som fôr til kyrne om vinte-
ren. Som så mange andre i sin genera-
sjon jobbet han for et bedre liv for seg 
og sine. Det var før det kom vinteråpen 
veg over Dovrefjell, før vannkraftut-
bygginga tok til, og velstanden kom til 
Norge. Selv om jeg sørger over tapet av 
mitt barndoms paradis i Innerdalen, vil 
jeg ikke tilbake til min oldefars verden. 
Selv om jeg som forsker er opptatt av 
villreinens bevegelsesfrihet, anerkjenner 
jeg også samfunnets mange behov. Men 
jeg mener likevel at vi mennesker av og 
til må sette grenser for oss selv og iblant 
tre til side, slik at andre arters behov kan 
gå foran". 

Boka kan du blant annet kjøpe via 
Kom Forlag.

Dette er boka som du blir skikkelig glad i
Tekst Arne Nyaas

Boka "Midt i flokken" ble lansert i novem-
ber 2015 - og har blitt meget godt mottatt. 
I boka er det bilder som gir en unik innsikt 
i livet til villreinen. Her er det bilder av 
nyfødte kalver og av reinsdyr som lever seg 
gjennom vinterstormene.
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viser seg å være svært nyttig. Gjennom 
refleksjoner, samtaler og drøftinger får 
elevene styrket egen læring. Det viste 
seg at elevene var dyktige til å bygge 
opp sin egen, opplevde teori, knyttet til 
slaktet. Kunnskapen og forståelsen var 
basert på det selvopplevde. 

Gjennom «Bernkonvensjonen» har 
Norge fått et ansvar for å ta vare på denne 
og andre villreinstammer, som lever i 
Sør-Norge. Ved å følge reinen «faglig» 
gjennom et skoleår, har elevene også 
vært med på å ta en bit av det ansvaret 
– det å formidle videre den kunnskapen 
og forståelsen de har fått for reinen og 
dens utfordringer.

Rjukan videregående skole, Høyskolen 
i Telemark og Norsk Villreinsenter sam-
arbeider om det faglige innholdet. For 
de elevene som har valgt studiespesia-
lisering, betyr det at de vil få med seg 
fem eksklusive studiepoeng inn i videre 
studier på Høyskolen i Sørøst Norge. 

Landslinje i natur og miljø ved 
Rjukan videregående skole

som; hva er muskler, hinner og sener? 
Hvilken funksjon har alt dette? Hva er 
godt kjøtt? Hvorfor er noe kjøtt seigt? 
Det var mange spørsmål. Gjennom disse 
praktiske aktivitetene, kom elevene 
enda tettere på reinen. 

Etter matlaging, tilberedning og 
smaken av et godt måltid, var det rom 
for å dvele litt ved reinen og hvilken 
verdi dette er. For de fleste av elevene 
var dette første gang de fulgte en dyre-
skrott, fra dyret var skutt til de kunne 
nyte smaken av et eget tilberedt måltid.

Seinere på høsten reiste elevene ut 
i felt, innover på fjellet, for å granske 
og studere villreinens næringsgrunnlag 
høst- og vinterstid. Det var den første 
dagen med snø i lufta, så opplevelsen 
inne på fjellet ble ganske hustrig. Elevene 
skulle identifisere ulike lavarter - den 
viktigste føden for villreinen gjennom 
vinteren. Det å prøve seg som forsker, 
kan være interessant, og elevene gjen-
nomførte registreringer av tykkelser 
på lavmatter. Resultatene skulle sam-
menlignes med tidligere registreringer. 
Tross iskalde fingre og vått vær, fikk de 
likevel gjennomført oppgavene. 

Elever lærer på ulike måter, og for-
skjellige praktiske oppgaver kan styrke 
læringen. Det direkte arbeidet med dy-
rets skrott, setter antagelig noen spor, 
som ikke viskes ut så fort hos elevene. 
Det å ha hendene på slaktet og virkelig 
se, lukte og føle hva dette er – det set-
ter i gang mange prosesser også i hodet. 
Det å diskutere underveis i arbeidet, 

Et skoleår med Hardangervidda 
som læringsarena, høyfjellsøkologi 
som pensum og villreinen som «vei-
leder», var det som ventet elevene 
ved den nye landslinja på Rjukan 
videregående skole.  Med villrein på 
timeplanen, gjennom høst- og vår-
halvår, ville dette første skoleåret 
komme til å skille seg vesentlig fra 
den ordinære timeplanen. 
Villreinen lever sitt liv i høyfjellet i 
Norge under ganske ekstreme forhold. 
Dyra har levd her siden siste istid. Gjen-
nom tusener av år har de tilpasset seg de 
forholdene høyfjellet byr på. 

Elevene ved landslinja «har fulgt» 
reinen gjennom skoleåret og gjort seg 
godt kjent med dyret; biologien, leve-
områder, utfordringer, tilpasninger, og 
villreinens største utfordring; fragmen-
tering av de områdene dyra bruker. 

Gjennom ti dagsopplegg, fordelt på 
høst- og vårhalvår, skulle elevene for-
håpentligvis få et godt innblikk i villrei-
nens verden. Veiledere fra Norsk vill-
reinsenter og Statens naturoppsyn har  
gjennomført oppleggene.

Første praktiske arbeidsdag for elev-
ene, bød på slakting av rein. Villrein-
jakta var godt i gang, og håpet var å få 
inn et slakt, som elevene skulle arbeide 
med. Det skulle flåes, parteres og senere 
tilberedes et måltid. 

Etter gjennomgang av hygiene og 
orden ved slakting, var elevene mer 
enn klare for oppgaven. På med frakker 
og hansker. Det ble studert, grublet, 
og diskutert. Dyrets muskler ble, etter 
hvert, skilt fra beina. Elevene sorterte 
og arbeidet intenst med ulike spørsmål 

Tekst og foto: Brita Homleid Lohne, 
Norsk Villreinsenter Sør

Intenst arbeid med knokler, sener og kjøtt.

Kartlegging av tykkelse på lavmatter. En bit av reinens næringsgrunnlag.



2016

57

Kommentar til artikkel i "Villreinen 2015":

Jaktmoral og dømmekraft
"Jeg har i alle år sett på «Villreinen» som et faglig svært interessant maga-
sin, som har bidratt til å spre informasjon og ny kunnskap til jegere i det 
ganske land. Redaksjonen har holdt seg på ei nøktern linje med respekt for 
både viltet og naturen, og har ikke latt seg friste til å trykke sensasjonspre-
gede artikler som mange av de «ordinære jaktbladene» har en tendens til 
å gjøre. Overraskelsen og skuffelsen var derfor stor da jeg leste artikkelen 
«Små marginer i villreinfjellet» av Kjell Sandåker i årboka for 2015.

Sandåker begynner artikkelen med følgende: «Den som jakter mye, har ofte jakt-
opplevelser som er så spesielle at de ikke fortelles videre». I neste avsnitt skriver 
han: «De trenger ikke alltid være gode eksempler i opplæringsøyemed.»

Historien han forteller videre er det ingenting å utsette på, før man kommer til 
slutten. Den hører definitivt inn i kategoriene som ikke bør fortelles videre, langt 
mindre formidles til andre jegere- og aller minst settes på trykk i ei årbok for Vill-
reinrådet i Norge. 

Uten å gå i detaljer, beskrives hvordan han skyter tre dyr i hodet. Jeg vil her 
minne om § 19 i Lov om jakt og fangst (viltloven): "Jakt og fangst skal utøves på 
en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare 
for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom".

Paragrafens første ledd, at viltet ikke skal utsettes for unødige lidelser, legges til 
grunn når det i ulike lovtolkninger er allmenn enighet om at skudd skal rettes mot 
dyrets vitale organer, dvs. hjerte- og lungeregionen. Treff i andre organer og deler 
av kroppen, kan også være dødelige, men sjansen er da mye større for at dyret som 
følge av skadeskyting vil påføres mer omfattende lidelser før døden inntreffer. Ek-
sempelvis kan skudd mot nakke eller hode være dødelige, men det medfører svært 
stor risiko for skadeskyting da dette er veldig små «blinker». I Jegerprøveboka 
frarådes derfor slike skudd i og med at det strider mot kravet om human jakt. Av-
stand til dyrene, jakterfaring eller andre forhold er ikke gyldige grunner til å fravike 
denne regelen.

I løpet av mine år som jaktoppsyn har jeg vært på flere ettersøk etter skadeskutt 
rein. I disse tilfellene har årsaken til skadeskytingen ofte vært at jegerne har feilbe-
dømt avstanden til dyrene, det har heldigvis aldri vært så graverende som skudd mot 
reinens hode. Jeg kan likevel skrive under på at hverken jegerne eller undertegnede 
synes det er spesielt hyggelig å finne igjen dyr som for eksempel har fått skutt en 
framfot tvers av. Reinen har et sterkt fluktinstinkt, og uten bruk av hund hadde det 
vært umulig å finne igjen flere av disse dyrene. Hvordan Sandåker eventuelt hadde 
tenkt å løse en slik situasjon, der han befant seg en dagsmarsj unna folk, kan man 
bare undre seg over. Mulig dette da hadde blitt en av de historiene han hadde holdt 
for seg selv. Kan hende han til og med ville følt så sterkt ubehag at han hadde gitt 
seg som villreinjeger. Det ville kanskje vært like bra, da jeg- og forhåpentligvis de 
fleste andre- helst vil slippe å møte jegere som lar antall kilo kjøtt i sekken trumfe 
god dømmekraft og jaktmoral. Det er som Sandåker selv skriver, "små marginer i 
villreinfjellet". Da skal man aldri ta slike unødige sjanser."

Trønnes, 28.12.2015

Thore Lie

Kommentar fra redaktør Arne Nyaas: 
- Innsender Thore Lie har helt rett i at denne typen jaktutøvelse er helt forkastelig. 
Her burde redaktøren ha fjernet følgende setning fra artikkelen: "Med tre knuste 
skaller, men alle tungene uskadd!" Men, i en stresset hverdag skjedde ikke det, noe 
undertegnede beklager. Innlegget fra Thore Lie ble for øvrig diskutert i 
redaksjonsmøtet på Honne i januar 2016. Villreinrådet tar sterk avstand fra denne 
type jaktutøvelse, og har skjerpet rutinene redaksjonelt.

Evenstad
- balanse mellom natur,  
mennesker og økonomi

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

• Master og PhD i anvendt økologi

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

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

Mer informasjon:  
www.hihm.no/blaestad

- miljø, klima og teknologi  
for et bærekraftig landbruk

Blæstad

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

Høgskolen i Hedmark gir deg slike 
studier på Blæstad og Evenstad med 
gode jobbmuligheter.
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Fredningssoner på Hardanger-
vidda - foreløpige resultat
Lena Romtveit, Norsk Villrein-
senter Sør, Jan Heggenes, Høgskolen i 
Sørøst-Norge, Olav Strand,NINA.

Denne artikkelen er et utdrag fra 
en masteroppgave ved Høgskolen 
i Sørøst-Norge; ”Jegeranes forde-
ling på Hardangervidda i villrein-
jakta – effektar på villreinens areal-
bruk”. 
Hovedmålet har vært å kartlegge jeger-
nes effekt på villreinens arealbruk, gjen-
nom å se på hvordan jegerne fordeler 
seg på Hardangervidda gjennom jakta. 
Det finnes nå gode data som beskriver 
reinens arealbruk gjennom GPS-data 
som er samlet inn siden 2001. Disse 
er analysert på flere måter. Vinddata er 
samla inn, simulert og analysert. I 2013 
innførte villreinforvaltningen fred-
ningssoner i villreinjakta i visse sentrale 
områder. Målsetningen med dette er å få 
reinen til å bruke større areal og på den 
måten øke fellinga på sentralvidda i jakta. 
De foreløpige effektene av dette tiltaket 
fra 2013 og 2014 blir presentert her. 
Resultatene så langt indikerer at reinen 
bruker større areal etter at fredningsso-
nene er innført, men så langt er det ikke 
klart om dette gir økt fellingsprosent. 

Hardangervidda er det største villrein-
området i Norge og har den klart største 
villreinstammen (Fig. 1). Bestanden 
reguleres i all hovedsak gjennom jakt. 
En vellykket forvaltning over tid er 

avhengig av et forutsigbart og kontrol-
lert årlig jaktuttak. GPS-data fra merka 
simler (som er samlet inn siden 2001) 
og fellingsstatistikk viser at villrei-
nen i hovedsak har holdt seg i de sør-
lige områdene gjennom jaktperioden 
(slutten av august og september), og i 
stor grad innenfor Telemark sin del av 
villreinområdet (Fig. 2). Lokal topo-
grafi og store vassdrag, men også høye 
jegerkonsentrasjoner i visse områder, 
ser ut til å hindre reinen i å bruke noen 

Figur 1: Kart over de fire fredingssonene på Hardangervidda som ble innført som et fem 
årig prøveprosjekt i 2013. Det er villreinforvaltninga og grunneiere som har gått sammen 
om dette. Samlet sett utgjør fredningssonene 123,6 km2 eller 1,5 % av Hardangerviddas 
totale areal på 8031 km2 (tellende areal).

sentrale trekk-korridorer mot områdets 
ytterkanter i vest, nord og øst. En kon-
sekvens av den begrensa arealbruken 
er et lavere jaktuttak og reduserte jakt-
muligheter i disse områdene. Dette gir 
utfordringer for bestandsforvaltningen, 
og er selvsagt en ulempe for jegerne i 
disse områdene. Derfor innførte den 
lokale villreinforvaltninga i 2013 et 
5-årig forvaltningseksperiment med 
fire jaktfrie soner (Fig. 1). Tanken var 
at jegerkonsentrasjoner hindret reinens 

Figur 2: Kart som viser alle GPS-posisjoner (a) i jakta for de to siste årene før det ble innført fredningssoner (2011 og 2012) og for de to 
første årene etter at det ble innført fredningssoner (2013 og 2014) i b. Fredningssonene er vist som polygoner. Innfelt i (a): Alle GPS-data 
som er samlet inn i løpet av jakta i hele perioden mellom 2001-2012 (Etter Norge digitalt/NINA).



2016

59

trekkmuligheter i disse områdene og at 
fredning av disse områdene kunne øke 
reinsdyras trekkmuligheter til andre om-
råder lengre vest og nord som har vært 
lite i bruk de siste åra. I praksis er dette 
derfor et stor-skala forsøk for å se om 
fjerning av høye jegerkonsentrasjoner 
kan endre villreinens arealbruk.

Gjennom det siste tiåret har villrein-
bestanden på Hardangervidda tredoblet 
seg. Blant enkelte lokalt er det en vanlig 
oppfatning at en større villreinstamme 
vil føre til at dyra også bruker større areal 
og at dette vil ha en positiv effekt på 
jaktmulighetene i randområdene. Opp 
gjennom årene har dette synet påvirket 
bestandsmålet og har vært et viktig ele-
ment i de årlige diskusjonene rundt jakt-
kvoten. Data så langt synes ikke å støtte 
dette synet. Til tross for en tredobling av 
bestanden så har ikke reinens arealbruk 
i jakta økt (Fig. 3, panel c). For Hor-
daland sin del, som også har mest areal 
som er underlagt dette fredningssoneek-
sperimentet, har faktisk trenden vært en 
stadig redusert arealbruk frem til fred-
ningssonene ble innført (Fig. 3 panel 
a). Ved innføring av fredningssonene 
i 2013, økte derimot reinens arealbruk 
gjennom jakta generelt, og i Hordaland 
sin del av villreinområdet spesielt (Fig. 
3 panel b og d). 

Foreløpige resultat fra 2013 og 2014 
indikerer derfor at fredningssonene, da 
særlig den største i vest, i Eidfjord/Ul-
lensvang, har fungert etter intensjonen. 
Arealene med fredningssoner er mer 
brukt etter innføringen av fredning. Rei-

nens arealbruk gjennom jakta ser ut til å 
ha endret seg (Fig. 4), ved at dyra både 
trekker igjennom fredningsområdene  
og ved at de også oppholder seg mer i 
disse områdene enn tidligere. Fra ho-
vedsakelig å ha brukt den sørlige delen 
av villreinområdet (Fig. 4, venstre pa-
nel), har reinen nå tatt i bruk større om-
råder lengre nordvest (Fig. 4, høyre pa-
nel). Men til tross for disse endringene i 
reinsdyras arealbruk så ser en ennå ikke 

Figur 3: GPS dataene viser at reindyra over tid har brukt stadig mindre areal i Hordaland 
sin del av villreinområdet i jakta på tross av at bestanden har vært i kraftig vekst i denne 
perioden 2001- 2012 (panel a: regresjon R2=0,5137, p=0,01307)). Samlet arealbruk for 
hele villreinområdet endret seg ikke i samme periode (panel c: R2=0,038, p=0,5656 ). 
Derimot ser en økning i arealbruken i Hordaland sin del av villreinområdet og følgelig 
også for villreinområdet totalt sett etter at fredingssonene ble innført i 2013 (panel b og d: 
R2=0,113, p=0,2613, og R2=0,2828, p=0,06144).

noen klar trend for at fellingsprosenten 
har endret seg i positiv og ønska retning 
som følge av dette. Dette kan skyldes 
værforholdene og at jegerne trenger 
tid for å tilpasse seg den nye situasjo-
nen. Flere år med fredningssonene vil 
kunne bekrefte hvorvidt de observerte 
endringene i reinens arealbruk i jakta er 
en direkte konsekvens av tiltaket og om 
tiltaket på sikt vil gi økt fellingsprosent 
og større jaktuttak.

Figur 4: Hjemme-område (kernel-density) analyser indikerer at reinen bruker større arealer gjennom jakta etter innføringa av frednings-
sonene i 2013 og 2014. Arealbruken har endret seg fra å være konsentrert til den sørlige delen av villreinområdet i perioden 2001-2012 
(venstre panel), til å øke, ved også å omfatte områder lengre nord og vest etter at fredningssonene ble innført (høyre figurpanel). 
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Jegerkonsentrasjoner på Hardangervidda
Lena Romtveit (Norsk Villrein-
senter Sør), Jan Heggenes (Høgskolen i 
Sørøst-Norge) og Olav Strand (NINA)

Denne artikkelen er eit utdrag frå ei 
masteroppgåve ved Høgskulen i Sørøst-
Norge; med tittel ”Jegeranes fordeling på 
Hardangervidda i villreinjakta – effektar 
på villreinens arealbruk”: Hovudmålet 
har vore å kartlegge jegeranes effekt 
på villreinens arealbruk, gjennom å sjå 
på korleis også jegerane fordeler seg 
rundt på Hardangervidda gjennom jakta. 
Med grunnlag i GPS- data som har vore 
samla inn sidan 2001 har me i dag gode 
døme på reinens arealbruk at dette fjell-
området. I denne artikkelen omtalas 
bare jegeranes fordeling på ulike delar 
av Hardangervidda. For å få eit best 
mogeleg oversyn over jegeranes forde-
ling har me nytta både: motorferdseldata, 
fellingsstatistikk, kartlegging av ‘sett 
jeger’ i felt, samt intervju med viktige, 
lokalkjente aktørar. Det er særleg med 
hjelp av motorferdseldata og utpeiking 
av område med høge jegerkonsentra-
sjonar gjennom intervju, at me har fått 
resultat som kan kartfestast. Ved å un-
dersøke nærare kva som kjenneteiknar 
desse områda med jegerkonsentrasjonar 
får me eit betre bilete av kvifor ein finn 
jegerane der ein gjer.

Kvart år tek fleire hundre jegerar seg 
inn på Hardangervidda til den mest om-
fattande reinsjakta i landet. Men kvar 
held dei til inne i fjellet? Motorferdseldata 
for perioden 2001-2013 er her nytta for 
å analysere inn/uttransport i forbindelse 
med jakt på Hardangervidda. Desse data 
er i all hovudsak knytt til nasjonalpar-
ken. Det er berre her slik innrapporte-
ring til ein viss grad er standardisert 
og gjennomførast årleg. Kvaliteten på 
kommunale motorferdseldata variererar 
så mykje at dei vanskeleg let seg analy-
sere. Arealet som ligg til grunn for ana-
lysane av motorferdsel, er difor knytt til 
nasjonalparken (totalt 3422 km²). Det 
er grunn til å tru at områda innafor na-
sjonalparken geografisk sett er dei mest 
sentrale, både for folk og villrein, og at 
ein difor kan forvente at desse data gjev 
ein god peikepinn på omfanget av motor-
ferdsel og dermed folk i villreinområdet 
og meir generelt. 

Transporten inn på Hardangervidda i 
jakta går i hovudsak til dei same stadene 
kvart år, men varierer i omfang (Fig.1). 

Hordaland er det fylket som totalt sett 
og jamt over har mest motorferdsel i 
jakta. I perioden 2001-2013 fann me 
at det i Hordaland vart transportert inn 
469 personar i gjennomsnitt (± SD 142). 
I dei andre fylka var tala 430 for Bus-
kerud (± SD 86) og moneleg mindre i 
Telemark der me fant eit gjennomsnitt 
på 174 personer (± SD 76). Det er stor 
skilnad mellom fylka i kva type trans-
portmiddel som nyttast mest. Buskerud 
med den flatare aust- og sentralvidda har 
for det meste transport langs godkjente 
traktorsleper med bil, traktor eller ATV. 

Hordaland med sin bratte topografi har 
utstrekt bruk av helikopter, mens Tele-
mark hadde fram til 2012 mest bruk av 
sjøfly. Figur 2 syner tal inntransporterte 
personar til ulike punkt i åra 2002 og 
2005-2010 då jaktkvotane var middels 
og rimeleg like store (gj.snitt 2202 fel-
lingsløyve (±SD 708). I gjennomsnitt 
blei 1193 (±SD 180) personar inn-
transportert per år desse åra. Analysar 
syner ikkje nokon direkte samanheng 
mellom volum motorferdsel og storlei-
ken på fellingskvota på villrein, unntatt 
dei åra det har vore delvis eller full fre-

Figur 1: Kart over endepunkt for motorferdsel i jakta. Motorferdsel føregjeng med sjøfly, helikopter, 
traktor eller bil (langs slepene) (Etter Norge Digitalt og Tilsynsutvala for Hardangervidda nasjonalpark).

Figur 2: Motorferdsel for åra 2002 og perioden fom 2005 tom 2010 gruppert i det same kartet. Desse 
åra var jaktkvotene middels og nokonlunde like store. Storleiken på raude sirklar indikerar antall 
personar inntransportert. Gjennomsnittleg jaktkvote desse åra var 2202 fellingsløyve (±SD 708) og 
gjennomsnittleg tal inntransporterte personar kvart år i same perioden var 1193 (±SD 180). Dei to 
største punkta lengst aust representerer talet på løyve brukt langs slepa til Lågaros, som har endepunkt 
ved Vegarhovda (for dei med løyve inn i Numedal Statsallmenning) og Krossvasshøgda. Turane treng 
likevel ikkje ha vore nytta heilt inn til endepunkta, men dette framgår ikkje av materialet (Etter Norge 
Digitalt og Tilsynsutvala for Hardangervidda Nasjonalpark).
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gervidda, 171,5 (12,6 %) av desse kilo-
metrane ligg innom dei utpeika teigane 
(Fig. 4). Det er totalt 111 motorferd-
selpunkt (godkjente flylandingsvatn, 
helikopterlandingspunkt og sleper), 
primært innom nasjonalparken, som er i 
bruk toleg regelmessig. Nitten av desse 
ligg innom dei utpeika teigane. Gjen-
nomsnittet av den årlege summen av 
inntransporterte personar for jaktperio-
den i åra 2001-2013, syner at det trans-
porterast inn ca 1079 ±SD 259 personar 
på Hardangervidda (dette gjeld i hovud-
sak innom nasjonalparken) i jakta kvart 
år. Av desse blir meir enn halvparten 
(62%), dvs. 671 ± SD 277 transportert 
inn, eller har løyve til å bli transportert 
inn, i område som ligg innom dei utpei-
ka teigane (Fig. 4).  Eigedomsstruktur 
synast også å vera viktig for kvar ein 
finn dei områda som har mest jegerkon-
sentrasjonar. Av teiganes totale areal på 
405 km², er ca 355 km² statsallmenning, 
medan for heile vidda er 2525 km² totalt 
statsallmenning (kjelde: Fjellstyra på 
Hardangervidda AS), i hovudsak loka-
lisert til vestlege område (Hordaland). 

Samla sett kan ein difor sei at områda 
med høge jegerkonsentrasjonar har ein 
stor andel (54%) av det totale talet på 
offentlege hytter på Hardangervidda, i 

Figur 3: Kart som 
viser dei områda 
som frå jaktoppsyn 
og villreinforvalt-
ning er utpeika 
til å ha hatt høge 
jegerkonsentrasjo-
nar frå 1960-talet 
fram til 2001 (gule 
sirklar), og frå 
2001-2014 (grøne 
polygon) (Statens 
Naturoppsyn og 
Hardangervidda 
Villreinutval). 

Figur 4: Teiganes andel 
av vidda totalt uttrykt i 
prosent for: areal, km 
veg, km traktorsleper, 
km merka stiar, tal på 
motorferdselpunkt, gjen-
nomsnittleg sum personar 
frakta inn i området i 
jakta, tal på private 
hytter og tal på offentlege 
hytter (Norge Digitalt og 
Tilsynsutvala for Hardan-
gervidda Nasjonalpark).

ding. Då var motorferdsla også låg. 
Det er nokon område som peikar 

seg ut til å ha relativt mykje jegerar 
og jegerkonsentrasjonar gjennom jakta 
enkelte eller fleire år. Desse områda er 
utpeika gjennom intervju med jaktopp-
synet og villreinutvalet. Vurderingane 
er gjort subjektivt og etter ein roms-
leg definisjon, men observasjonane av 
desse områda er også omtala i ein del 
av dei same kjeldenes skriftlege doku-
mentasjon (årlege kortanalysar frå Har-
dangervidda villreinutval og årlege opp-
synsrapportar frå SNO). Desse kjeldene 
støttar intervju-vurderingane. Utvalet 
av personar for intervju har det beste 
oversynet over forholda i heile villrein-
området gjennom jakta, og difor sit på 
beste tilgjengelege kunnskap om tema. 
Ein handfull teigar vart utpeika til å ha 
høge jegerkonsentrasjonar i nyare tid, 
dvs. 2001-2014 (Fig. 3). Arealet av  tei-
gane utgjer samla 405 km², dvs. ca. 5 
% av det totale villreinområdet. Figur 3 
viser at fem av teigane (grøne polygon) 
i hovudsak ligg innom Hordaland fylke, 
tre mot fylkesgrensa til Telemark (Hel-
levatn-Bjønnaområdet, Låven, Hansbu-
Valgardsnutane) og to mot fylkesgrensa 
til Buskerud (Blyvarden-Lakjen, Kraka-
vadnutan), medan to i sin heilskap ligg 
i Hordaland (Viersla, Litlos). To teigar 
ligg i Buskerud (Vegarhovda, Fest-
ningsnutan), to i Telemark (Eggeflott, 
Mårsnos), medan den siste delast mel-
lom Buskerud og Telemark fylke (Mår-
bu) (Fig.3). Område som er nemnt å ha 
hatt høge jegerkonsentrasjonar før 2001 
er ikkje avgrensa eller kartlagt nærare, 
men likevel teke med i figur 3 som gule 
sirklar (1; Tinnhølen-Bjoreiddalen, 2; 
Vombsflatane, 3; Skrovet, 4; Mårbu-
Havfoss, 5; Mårsnos, 6; Gvepseborg-
Synken). 

På Hardangervidda og innom grensa 
for teljande areal, er det totalt 2505 pri-
vate hytter og 43 offentlege hytter, slik 
som turisthytter, fjellstyrehytter osv. 
Av dette ligg totalt 70 private hytter og 
23 offentlege hytter innom dei utpeika 
teigane, dvs. hhv. knapt 3 % og 54 % 
(Fig.4). Det er difor svært mange offent-
lege hytter innom dei utpeika teigane. 
Der er totalt 363 km med bilveg på Har-
dangervidda. Bare to av desse kilome-
trane (0,55 %) ligg innom dei utpeika 
teigane. Av totalt 337 km med traktor-
sleper på Hardangervidda, ligg 43 (12 
%) innom dei utpeika teigane. Innom 
grensa for teljande areal er det totalt 
1364 km med merka stiar på Hardan-

hovudsak fjellstyrehytter. Dei har også 
eit stort volum motorisert ferdsle. Om-
råda er i hovudsak å finne sentralt på 
vidda, på statsallmenning, der det er 
mange rettighetshavarar og tilgangen 
og bruken av desse gjennom jakta er 
relativt lite regulert samanlikna med 
private areal. Fleire av områda har også 
både topografiske- og administrative 
grenser i seg, og nokre ligg tett opp mot 
fylkesgrenser. Slik plassering ser ut til 
å kunne forsterke effekten av at mange 
har tilgang til områda, då det ser ut til 
å medføre ei opphoping av jegerar opp 
mot desse grensene.

Det er område med mykje jegerar, 
overnattingsmoglegheiter og transport-
moglegheiter som har kapasitet til å 
hauste mykje dyr. Fredingssonene som 
villreinforvaltinga innførte i 2013 for 
at dyra skal spreie seg ut og nytte støre 
areal på vidda gjennom jakta enn det 
dei gjorde dei siste ti åra fram mot at 
fredingssonene kom på plass, er lagt til 
fleire av dei områda som har hatt høge 
jegerkonsentrasjonar. For å få den effek-
ten av fredingssonene som ein ynskjer, 
er ein avhengig av at jegerane over tid 
greier å nytte seg av ei støre spreiing på 
dyra.
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Villrein og fotturisme på   
Hardangervidda 1946-2014
Harald H. Kvaalen, Jan Øvregård, 
Per Jan Sandven, Nils Åge Sandal, 
Christian Skamarken og Ivar S. Børve

Hausten 2014 undersøkte Veterinær-
instituttet kondisjonen til villreinkalvar 
på Hardangervidda (HV, heretter utan 
Aurland, Ulvik og Rollag). Kalvane 
var lette og hadde store mengder svelg-
brems. Våren 2015 vart tolv nye kalvar 
undersøkte. Snittvekta var om lag 13 kg, 
fem var avmagra. Nitti prosent hadde 
hjernemark, noregsrekord for tam- og 
villrein. Veterinærrapporten undra om 
den store snyltarplaga skuldast at dyra 
har gått på det same området i Vinje og 
Tinn om sommaren sidan 2001, medan 
den kjøligare vestvidda med sine særs 
gode sommarbeite nesten ikkje har vore 
bruka i juli (Figur 1). GPS-merkinga 
har synt at avstand til løypenettet forkla-
rar mest av arealbruken (NINA Rapport 
551, Fig. 27).  Når dyra har stade i Vinje 
og Tinn om sommaren, har det vore lite 
felling i byrjinga av jakta i Ullensvang 
og Eidfjord (UE). For dei fyrste tri da-
gane av jakta syner kvar kommune sin 
prosentvise del av GPS-observasjonane 
sterkt samband med deira prosentvise 
del av fellinga (Figur 2). 

Viktig jaktstatistikk
Jaktstatistikken som går meir enn seksti 
år attover, ber difor informasjon om areal-
bruken noko før og tideleg i jakta. Her 
har me undersøkt i kva grad UE sin pro-
sentvise del av fellinga (UE %) på HV 
er styrt av trafikk på DNT-hyttene, vér- 
og snøtilhøve. Me har også undersøkt 
om kalving i UE og Odda, eller utanfor, 
kan forklarast med snøtilhøva (Villreinen 
2011 s 58), vérdata eller vinterovernattin-
gar på DNT hytter i området. 

Material og metode
Vidar Holte i Skogeigarforbundet har 
venleg gjeve oss jaktstatistikken frå 
1946 til 1976. Frå 1977 til 1996 finst 
berre kommunevise tal, men dei er 
korrigerte med tal for felling på heile 
HV og bør vera tilnærma korrekte for 
UE. Etter 1997 er tala gode, men over-
føring av kort etter 1999 gjer at UE % 
vert for høg. Tala frå 2012-2015 tilseier 

17 prosent nedjustering av UE % for 
1999, 2002 og 2005-2011. Vind og tempe-
raturdata er frå Fredriksberg og Flesland. 
Nedbør er frå Røldal. Det er rekna ut 
prosent dagar med vind i kvar himmel-
retning, middeltemperatur og nedbør-
sum for kvar månad. Jakta er halden som 
ein periode. Snødata er frå (Villreinen 
2011 s 61 Figur 6), åra etterpå er berekna 

frå Tyssefallene sine snømålingar for 
perioden 1982 til 2014. Overnattings-
tal er frå DNT hyttene Sandhaug, Lit-
los og Valldalsæter-Hellevassbu (Valhel). 
Vinterbestanden er frå Figur 23 i Vaa og 
Bitustøyl (2012) og villreinutvalet, line-
ært interpolert for år som manglar. Med 
desse forklaringsvariablane er det køyrt 
framlengs og baklengs stegvis regresjon 

Figur 1. Svarte punkt er GPS posisjonar juli 2001-2014. Grov blå strek er trekkrute i 
Belebotn. Raude liner er delar av løypenett. Gule liner er grov skisse av sommarbeite 
etter NOU 1974 30B.

Figur 2. Samband mellom kvar kommune sin prosent av GPS observasjonane og prosent av 
fellinga for dei tri fyrste dagane av jakta i åra 2010, 14 og 15. Nore og Uvdal, Tinn, Vinje, 
Odda, Ullensvang, Eidfjord, Hol. Fellingstala er ikkje korrigert for overføring av kort.
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(utvikling i motsatt retning) med Akaike 
sitt kriterium korrigert for små utval for 
å finne beste modell. Data for kalving 
på UE/Odda, eller utanfor, er henta frå 
Heggenes m.fl. Villreinen 2011. 

Resultat og diskusjon
Figur 3 syner at talet på overnattingar 
for heile året har auka kraftig på Sta-
vali, medan sommarovernattingar på Val-
hel har meir moderat auke. Raude line 
er UE % som syner sikker (p<0.0002) 
nedgang. Talet på overnattingar på Val-
hel hadde sikker negativ verknad av på 
UE % (p< 0.001). Figur 4 syner UE % i 
perioden frå 1946-1965 før Valldalsæter 
vart neddemt (blått) og Hellevassbu som 
avløyste den frå 1966 (raudt). Samhøvet 
er signifikant negativt i begge periodar. 
Trafikken der må såleis ha påverka UE 
% og arealbruken om sommaren i minst 
seksti år. Me fann og at UE % minkar 
med søraust vind i jakta (p<0.003), 
men der er ingen endring i dagar med 
søraust-nordvest i jakta.  Men når dyra 
ikkje lenger står i UE på ettersommaren 
vert jakta der heilt avhengig av nord-
vesten i jakta. Frå februar og ut jakta 
er der ein auke i dagar med sørvest, og 
samstundes ein nedgang i søraust i mai 
og juni. Sørvest i mars såg ut til å ha 
negativ verknad på UE %, men utan å 
oppheve verknaden av Valhel eller ned-
gangen i UE % over tid. 

I år med låg trafikk på Valhel har UE 
% vore høgare enn arealet i UE tilseier,  
grå line Figur 4, slik dei gode sommar-
beite der tilseier. Trafikken frå Litlos til 
Valldalen eller Hellevassbu er nok eit 
viktig hinder for reinen fordi løypene 
skjer tvers av trekket i Belebotn som 
etter NOU 1974 30B Illustrasjon 14b, 
er det eit einaste mellom Vinje og Ul-
lensvang sør for Kvenna (Figur 1). 
GPS merkte simler har ikkje nytta dette 
i vestleg retning nokon gong mellom 1 
juli og 19 august. 

År med kalving i Ullensvang/Eid-
fjord  er synt som blå søyler i Figur 5. 
Snødjupet på Litlos forklarte ingenting 
(p>0.5) av endringa i kalvingsstad, men 
varme i april og mange vinterovernat-
tingar på Sandhaug minka sjansen for 
kalving i vest (p<0.05, R2=0.47). Tal-
grunnlaget er tynt, men tilseier at sam-
bandet mellom vintertrafikk, klima og 
trekket frå vinterbeita i aust bør under-
søkast betre.

Meir enn seksti års jaktstatistikk 
underbygger viktige funn frå GPS-
merkinga: 1) «viser at reinsdyra kan 

Figur 3. Utviklinga i talet på overnattingar på Stavali (blå, heile året), Valldalsæter/Helle-
vassbu (grøn, sommar) og Ullensvang/Eidfjord sin del av den samla fellinga på Hardanger-
vidda (raud).

Figur 4. Sambandet mellom Ullensvang/Eidfjord sin prosentdel av den totale fellinga på 
Hardangervidda, UE% (sjå tekst for avgrensing) og talet på sommarovernattingar på Vall-
dalsæter 1946-1965 (blå) og Hellevassbu frå 1966 (raud). Grå line er desse to kommunane 
sin del av villreinarealet på HV.

Figur 5. Søylene synar snodjup i mars/april på Litlos (Villreinen 2011 s 61). Blå søyler 
er år med sikker kalving på vestvidda, raude søyler er kalvinga andre stader, medan grå 
manglar data. Svarte punkt og liner er slaktevekter for kalvar henta frå ymse kjelder.
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Statnett støtter 
store forskningsprosjekter
Statnett har i en årrekke vært bidragsyter til store forskningsprosjekter om både tamrein og 
villrein. Forskningen har over tid gitt økt kunnskap om reinens arealbruk i områder berørt av 
kraftledninger. Kunnskapen bidrar til bedre planlegging av kraftnettet og bedre forvaltning av 
både villrein og tamrein. Statnett eier og drifter Norges sentralnett.

statnett.no

som er nesten utan løyper, hytter og 
folk. Der har dyra stade kvar sommar i 
minst femten år (Figur 1). 

Andre forklaringar på den observerte 
arealbruken støyter på tri store problem: 
A) Reinen har «skydd» sine beste som-
marbeite på vestvidda i minst femten år. 
B) GPS merkte simler sitt sommarbeite 
er klart avgrensa mot nord og vest av 
løypa Sandhaug-Litlos-Hellevassbu-
Haukelisæter (Figur 1). C) Reinen i 
Rondane klumpar seg også saman i dei 
minst trafikkerte områda der når trafikken 

er størst. (NINA rapport  1013, Fig. 57). 
Ferdsla i løypene forklarar både A, B og 
C. Trass i moderat vinterbestand i lang 
tid er kondisjonen dårleg, kalvevektene 
låge (Figur 5 svart line) og snyltarplaga 
svært stor.

Dei lovfeste omsyna til dyrevelferd 
krev at styresmaktene no gjer noko med 
dei faktorane dei rår over; utforminga av 
løype- og hyttenettverket.

selsintensiteten avhenger som sagt også 
av avstanden fra løypenettet (…) og er 
målbar innenfor en gjennomsnittsav-
stand på 5 km.», (NINA Rapport 1013 
s. 95). På denne bakgrunn er arealbruken 
ikkje vanskeleg å forstå fordi Hardanger-
vidda skil seg frå andre villreinområde 
ved å ha eit stort område i Vinje og Tinn 

unngå områder med stier hvor det går så 
få som 1–3 personer/dag, dersom andre 
og mer uforstyrra områder er tilgjenge-
lige.», (NINA rapport  1121 s. 25).
2) «Responsene på løypenettet og ferd-

Illustrasjonsfoto: A. Nyaas
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- Det er vindretninga som på-
verkar jaktutøvinga på Vestvidda
Av Reidar Borgstrøm, Institutt for 
naturforvaltning, NMBU, og Eigil 
Reimers, Institutt for Biovitenskap, 
Universitetet i Oslo

Spørsmålet om turistar som går på merka 
stiar hindrar reinen sin frie ferdsle i våre 
fjellområde, dukkar med jamne mellom-
rom opp i media. Spesiell merksemd får 
spørsmålet i samband med reinsjakta, 
fordi det vert hevda at turisttrafikken 
skræmer reinen og hindrar jakta. Der-
med får vi eit forvaltingsproblem fordi 
fellingskvotane som er fastsett ut frå 
bestandsstorleik og områda sine bære-
evne, ikkje vert fylte. Særleg intens har 
diskusjonen vore i bygdene rundt Har-
dangervidda, og spesielt på Vestvidda 
som i fleire år har hatt dårleg fellings-
resultat. Vi skal i dette innlegget sjå litt 
nærare på problemet med referanse til 
åtferdsstudier på rein, turisttrafikken og 
klimatiske tilhøve på Vestvidda.

Genetiske forskjellar mellom villrein
Genetiske analyser viser at villreinen på 
Hardangervidda har ein genetisk pro-
fil som er forskjellig frå reinen i Ron-
dane, og tydelig forskjellig frå bestan-
dane i Norefjell-Reinsjøfjell, Ottadalen 
og Forollhogna (Reimers et al. 2013). 
Vaktsemd og fryktåtferd fell saman med 
det genetiske mønsteret, med høgast 
vaktsemd i Rondane, middels på Har-
dangervidda, og lågast i Norefjell-Rein-
sjøfjell og Ottadalen. Dette reflekterer 
truleg ein genetisk påverknad frå tid-
legare tamreindrift på Hardangervidda, 
og tamrein som dominerande opphav til 
villreinbestandane i Ottadalen, Foroll-
hogna og Norefjell-Reinsjøfjell. Vi finn 
att det same mønsteret i fluktavstandar 
(den avstand reinen tillèt ein person å 
nærma seg før den flyktar). Fluktavstan-
dane i Rondane og på Hardangervidda i 
august - september er dobbelt så lange 
(rundt 120 m) som dei i Ottadalen og 
Forollhogna (60 m), og dei på vel 20 m 
i Norefjell-Reinsjøfjell. Fluktlengden 
(den distansen dyra flyg etter å ha vorte 
skræmd) for Hardangervidda-dyra er då 
om lag 800 m om hausten vs. 500 m i 
Rondane, og 180-400 m i dei andre om-
råda. Fryktavstandane, som er så nære 
dyra ein kjem før dei blir merksame/

urolege, er noko lengre enn fluktavstan-
dane, og seier noko om kor langt unna 
ein trafikkert sti reinen bør halde seg i 
sommarhalvåret for ikkje å bli uroa. På 
Hardangervidda og i Rondane er av-
standen målt til rundt 180 m om som-
maren og 150 m på hausten. Det betyr 
at vi stort sett unngår å støkka reinen når 
den er lengre unna stien enn 200 m.

Endringar i reinens bruk av Hardanger-
vidda
I kjølvatnet av dei store bestandsend-
ringane på Hardangervidda dei siste 
60 åra (Bjerketvedt et al. 2014) har det 
også kome store endringar i arealbruken 
både i kalvingstida og om sommaren. I 
ein lang periode heilt fram til byrjinga 
av 2000-talet var det kalving i nordvest, 
i området rundt Hårteigen, men etter at 
vinterbestanden kom ned på rundt 5000 
dyr i 2001-2002 (Lund 2001, 2002) har 
arealet sør for Kvenna teke over som 
både kalvings- og sommarareal (Dyre-
posisjoner.no).

Turisttrafikken på Vestvidda
Frå fleire hald har det vore hevda at end-
ringa i arealbruk må ha å gjera med auke 
i fotturisttrafikken på vidda. Vaa (2012) 
har ein omfattande dokumentasjon og 
analyse av arealbruksendringa, og viser 
(Figur 49 i boka) at frå tidleg syttital 
fram til i dag er det ikkje dokumentert 

auka trafikk til mellom anna hyttene 
Hellevassbu, Litlos, Lågaros, Mårbu, 
Rauhelleren og Sandhaug. Sidan det 
i fleire år har vore dårleg jaktresultat i 
Odda (Fig. 1), Ullensvang og Eidfjord, 
har kravet om stenging av turisthytter 
kome opp att, slik det òg vart fremja 
krav om for omkring femten år sidan. 
Den gongen var det særleg Torehytten 
enkelte ville ha nedlagt, medan det no 
er Hellevassbu og turistferdsla mellom 
Haukeliseter og Litlos som er peika ut 
som årsak til både endring i arealbruk 
og låge fellingstal. Dette kravet kjem 
trass i at overnattingstala for Litlos har 
vore nedadgåande i om lag 25 år. Over-
nattingane på Hellevassbu har stort sett 
halde seg rundt 1000 pr. år, med eit par 
år med høgare tal, og historisk låge tal 
sommaren 2015 for både Hellevassbu 
(Fig. 1) og Litlos. 

Snøforholda på Vestvidda
Det har vore langt meir snø på Vestvidda 
etter 1980 enn i perioden 1950-1979 
(Fig. 2, sjå neste side). Gjennomsnitt-
leg snødjup i Jukladalen var 182 cm i 
overgangen mars-april i åra 1950-1979, 
medan gjennomsnittet var auka til 280 
cm, dvs. ein auke på nærare ein meter, 
i tidsromet 1980-2015 (Fig. 2). Heggenes 
et al. (2011) peika på at auke i snømengda 
kunne ha ført til mindre tilgjengeleg 
beiteareal frå mai og utover fyrste del av 

Fig. 1. Overnattingstal for Hellevassbu (oppgåver frå DNT) og fellingsprosent for Odda 
(inkludert Røldal) i perioden 1995-2015 (data stilt til disposisjon av Hardangervidda 
Villreinutval v/ S. E. Lund). Det var ikkje reinsjakt i 2003 og 2004
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sommaren, og dei sette flyttinga av kal-
vingsområde frå området rundt Hårtei-
gen til lengre sør-austover i samanheng 
med dette. Sommaren 2015 står føre-
bels fram som den verste med omsyn 
til snø utover i juli månad. Den seine 
snøsmeltinga førte òg til at sauen vart 
sloppe på beite om lag tre veker seinare 
enn det som har vore vanleg, sjølv i dei 
seinare tiåra. Dersom utviklinga med 
mykje vinternedbør held fram, vil dette 
ytterlegare kunna begrensa både rein og 
sau sin utnytting av beiteareala tidleg på 
sommaren. På ettersommaren og hausten, 
dvs. i jakttida, vil beiteareala i vest li-
kevel vera særleg attraktive, fordi desse 
areala smeltar av seinare og difor tilbyr 
beiteplanter med høg kvalitet.

Vindretning og fellingstal
Villreinjakt på Hardangervidda er eit 
komplekst system, der bestandsstorleik, 
fellingskvotar, oppdeling i vald, jegertal 
og jegeråtferd, og ikkje minst vêrtilhøva 
alle kan påverka kor stor fellingspro-
senten vert (Bjerketvedt et al. 2014). På 
toppen av dette kjem at reinen kan vera 
styrt av fotturisttalet, slik enkelte har 
hevda. Uansett bør vi vera varsame med 
å plukka ut ein hovudårsak til endringar 
i fellingsresultat når det kan vera snakk 
om eit samspel mellom mange faktorar. 
Likevel har jegrane på Vestvidda og 
i alle andre villreinområde alltid vore 
klar over at hovudvindretning har mykje 
å seia for kor reinen held seg i jakttida.

Sidan det har vore hevda at turist-
løypa mellom Haukeliseter og Litlos 
har stengt for vandringa frå Vinje til 
areala som særleg jegrar frå Røldal og 
Odda jaktar i, har vi analysert fellings-
prosent oppnådd i Odda (inkludert Røl-
dal) for åra etter 1995, mot omfanget av 
vest-nordvestleg vind (vindretning 270-
360 grader) i jakttida, dvs. 20. august til 
30. september.

Det er svært god samanheng mellom ti-
mar med vest-nordvestleg vind og fellings-
prosent oppnådd av odda-jegrane (Fig. 
3). Vel 61 % av variasjonen i årleg fel-
lingsprosent kan forklarast med kor om-
fattande denne vindretninga er. Når det 
er mellom 200 og 400 timar med vest-
avêr i jakttida, ligg fellingsprosenten 
under 30. Når det derimot er rundt 500 
timar med vind frå vest-nordvest, ligg 
fellingsprosenten på 45,6 - 91,5 (Fig. 
3). Med andre ord viser dette at reinen 
kjem inn i Røldal/Ullensvang statsall-
menning når det aukar på med vestavêr 
i august-september, med positivt jaktut-

byte som resultat. 
Kor avgjerande vindretningen er 

kjem endå klarare fram om vi ser på 
daglege fellingstal (Fig. 4). I alle åra 
kjem dagar med felling i hovudsak når 
det er eller har vore samanhangande 
vest-nordvestleg vind i store delar av 
døgeret, over fleire døger. I til dømes 
2006 var det markert vestavêr berre i ein 
kort periode, og fellingane var konsen-
trert til denne perioden, med sluttresultat 
21 prosent felling. I 2009 derimot var 
det markert vestavêr både i august og eit 
langt tidsrom i september, noko som gav 
seg utslag i høge, daglege fellingstal, og 
67 prosent felling. Andre analyserte år 
(ikkje inkludert i Fig. 4) viser det same, 
dvs. fellingane kjem særleg i tilknyting 
til vedvarande vest-nordvestleg vind.

Oppsummering og konklusjon 
I perioden vi har analysert fellingsdata 
for Odda, viser samla overnattingstal for 
turisthyttene Hellevassbu og Litlos ein 
fallande tendens, medan fellingsprosen-
ten for villreinjakta har variert mykje. I 
2015 var det historisk låge overnattings-
tal, likevel vart fellingsprosenten i 2015 
svært låg (Lund 2015). At det er lite 
samvariasjon mellom overnattingstal på 
turisthyttene sommarstid og fellingstal 
under reinsjakta er ikkje uventa, sidan 
dei fleste fotturistane går på Vestvidda 
i juli og fram til skulestart i august. Etter 
20. august er det truleg fleire jegrar enn 
fotturistar på denne delen av Vidda. På 
den andre sida viser både daglege fellin-
gar og samla fellingsprosent for jegrane 
i Odda høg samvariasjon med omfanget 
av vestavêr, med lite fellingar i periodar 

Fig. 2. Målte snødjup i overgangen mars-april i Jukladalen (vest for Litlos) i perioden 
1950-2015. (Data frå NVE, AS Tyssefaldene og Statkraft Energi AS, Tyssedal)

Fig. 3. Samanheng mellom vest-nordvestleg vindretning (timar) og fellingsprosent for 
villreinjegrane i Odda (inkludert Røldal) i 14 av åra mellom 1995 og 2015. (Fellings-
data er stilt til disposisjon av Hardangervidda Villreinutval v/ S. E. Lund. Vinddata er frå 
Midtlæger vêrstasjon, ifylgje eKlima. Vinddata for åra 2005, 2008, 2010, 2012, og 2015 er 
ufullstendige eller manglar på eKlima.no, og desse åra er ikkje med i analysen)
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av talet på fellingsløyve i høvet til be-
standsstorleiken. Stor bestand og lågt 
tal tillète felte dyr vil kunna gje høg 
fellingsprosent, medan liten bestand og 
høgt løyvetal kan føra til låg fellings-
prosent. Når det trass i dette er ein svært 
god samanheng mellom vestavêr og 
fellingsresultat for oddajegrane, er det 
sannsynleg at denne samanhengen er re-
ell. På same måte som for oddajegrane, 

med annan vindretning. Sidan dyra i sei-
nare år har stått mykje i Vinje på som-
maren (Dyreposisjoner.no), vil nettopp 
vest-nordvestleg vind om hausten leda 
dyra inn i Røldal og Ullensvang stats-
allmenning, og jegrane som oppheld 
seg her, vil då vera dei fyrste som kjem 
i kontakt med dei. 

Utfallet av jakta målt i felte dyr mot 
tal tillète felt, vil vera sterkt avhengig 

Fig. 4. Daglege fellingstal i Odda (inkludert Røldal) og samla timetal på dagar med minst 
12 timar vest-nordvestleg vindretning (270 – 360 grader). (Daglege fellingstal er stilt til 
disposisjon av Hardangervidda Villreinutval ved S. E. Lund. Vinddata er frå Midtlæger 
vêrstasjon, ifylgje eKlima.no

vil vindretning truleg slå tilsvarande 
sterkt ut på fellingsresultatet for jegrar 
på andre delar av Vidda, særleg så lenge 
det samla arealet er delt inn i jaktvald. 
Det betyr at berre unntaksvis vil alle 
vald rundt Vidda få høg utteljing innan 
same år. Dette er uheldig med omsyn til 
forvaltinga, og fører til at fellingskvoten 
stort sett må setjast langt høgare enn det 
fellingstalet som er ynskjeleg å oppnå.

Vår hovudkonklusjon vert at det er 
vindretning på hausten og ikkje turist-
trafikken om sommaren som påverkar 
jaktutøvinga på Vestvidda. Med vari-
erande vêrtilhøve frå år til år må det re-
knast med at det òg i framtida vil verta 
store variasjonar i fellingstal mellom år. 
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Ny villreinbok på vei!
I løpet av 2016 lanserer Friluftsfor-
laget en stor praktbok om villreinen. 
Dette fantastiske dyret som i tusen-
vis av år har vandret rundt i vår kar-
rige fjellheim. Boka, som er en hyl-
lest til villreinen, er skrevet av noen 
av våre fremste villreinforskere og 
med Tor Punsvik som fagredaktør 
og Johan Christian Frøstrup som 
billedredaktør.
Av innhold i boka kan nevnes:

• Reinens biologi, genetikk og 
slektskapsforhold

• Kunsten å være en reinskalv
• Sykdommer og parasitter hos 

villrein
• Villreinen og rovviltet
• Rein og reinjakt i vår folke-

tradisjon
• Reinen og mennesket i          

forhistorisk tid
• Massefangst av villrein
• Ferdsel, forstyrrelser og          

fysiske inngrep som virker inn 
på     villreinen

• Reinen på Svalbard – biologi og 
forvaltning

• Villreinforvaltning, bestandsfor-
valtning og villreinformidling

• Villreinen og klimaendringer
• Reinen i forskningen
• Villreinområdene på fastlands-

Norge (23 stk.) og på Svalbard 
(bokas største kapittel med nye 
kart og oppdaterte opplysninger, 
samt interessante historier fra de 
enkelte områder).

• Boka inneholder også flere por-
tretter av mennesker som på en 
eller annen måte har vært knyttet 
til villreinen via forskning, 
oppsyn eller jakt.

Boka som er på minst 448 sider i stort 
gaveformat, inneholder en rekke kart, 
diagrammer og ikke minst flere hundre 
flotte bilder fra villreinens rike til alle 
årstider.
Utsalgspris: 450,-
Utsalgssteder: Alle bokhandlene

Bestilling: Kan også kjøpes eller
forhåndsbestilles via: Friluftsforlaget, 
E-post: frilufts@online.no eller på 
tlf. 37 01 64 89 / 48 11 58 70. 

Foto: Arne Nyaas
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Overvåking av villrein 2015

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

Tradisjonen tro ble det i tråd med 
Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 
gjennomført kalve- og strukturtellin-
ger i de faste overvåkingsområde-
ne (Setesdal Ryfylkeheiene, Har-
dangervidda, Rondane, Snøhetta, 
Knutshø, Forollhogna og Reindalen 
på Svalbard) i 2015. 
Kalvetellinger
I samtlige overvåkingsområder ble kal-
vetellingene gjennomført som vanlig. 
I nordområdene ble det benyttet små-

fly, mens det i de to sørlige områdene 
ble benyttet helikopter som vanlig. På 
oppdrag fra villreinutvalget i Ottadalen 
gjennomførte vi også i 2015 kalvetelling i 
dette området, da vi likevel var i  tilgren-
sende villreinområder på telling. Det ble 
funnet bra med dyr i alle områder og de-
lområder (se tabell 1). Forollhogna har 
den høyeste kalveandelen på 59,1  kalv 
pr. 100 simle/ungdyr (mot 63,8 i 2014), 
mens Hardangervidda  og Setesdal Ry-
fylkeheiene hadde den laveste med hhv. 
34,3 og 34,6 kalv pr. 100 kalv/ungdyr. 
Ottadalen hadde også lav tilvekst i for-
hold til 2014 (38,5 mot 53,3 kalv pr 100 
simle/ungdyr). Samtlige områder hadde 
en kalveandel innenfor det vi vurderer 

som normale verdier. Det kan bemerkes 
at sommeren i fjellet var kjølig og kom 
veldig sent i 2015. Spesielt i Langfjella 
var det stor snødekning til langt ut på 
sommeren. 

Strukturtellinger
Tellingene ble gjennomført av personell 
fra NINA og/eller personell fra villrein-
området (fjelloppsyn og villreinutval-
get).  Tellingene gikk i de fleste områdene 
etter planen (se tabell 2). I Snøhetta øst 
mislyktes vi med å få til tilfredsstillende 
antall opptalte. Det er generelt sett en 

       
KALVETELLING 2015
Område Dato Af Tot SU K B K/100S-U
Forollhogna 02.07.2015 19 1365 824 487 54 59,1
Knutshø 27.06.2015 2 1269 869 377 23 43,4
Snøhetta øst 27.06.2015 6 1479 1032 440 7 42,6
Snøhetta vest 27.06.2015 2 289 196 93 0 47,4
Ottadalen nord 27.06.2015 2 813 561 216 36 38,5
Rondane nord 02.07.2015 3 1149 801 327 21 40,8
Rondane sør 02.07.2015 1 1351 896 440 15 49,1
Hardangervidda 23.07.2015 16 9139 5724 1965 1450 34,3
Setesdal Ryfylkeheiene 31.07.2015 17 1415 938 325 144 34,6

SUM 68 18269 11841 4670 1750

Tabell 1. Resultatene fra kalvetellingene i 2015. (Af = antall flokker, Tot = total antall dyr funnet, SU = simler og ungdyr, K = kalv, 
B = bukk, K/100S-U = kalv pr 100 simle/ungdyr)

Strukturtelling ved Halvfarhø i Rondane 
nord under supre forhold. Foto: Runar Hole
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utfordring å finne så mange dyr som øn-
skelig under strukturtellingen om høsten 
i alle områdene.  Stammestrukturen har 
mindre variasjoner fra år til år og det er 
i hovedsak jakta/kvotetildelinga som 
har størst innvirkning på denne. Vi re-
gistrerte en unormalt sen brunst i mange 
områder i 2015, og det var noen steder 
fortsatt brunstaktivitet godt ut i november. 

Svalbard
Tellingen i Reindalen ble gjennomført 
første uke i august. Jon Mårdalen fra 
Hardangervidda villreinutval + Jenny 
Mathisson (NINA) var med. Det ble re-
gistrert over 1100 dyr på turen (se tabell 
3). Det er flere dyr enn vi noen gang har 
funnet  på samme strekningen tidligere.

Annet
Fra og med 2016 blir resultatene fra tel-
lingene lagt inn i Hjorteviltregisteret 
fortløpende etter hvert som de er klare. 
Samtidig skal data fra tidligere tellinger 
også være tilgjengelig der. 

STRUKTURTELLING 2015
Område Af N K % S % B1 % B2 % B3+ %
Forollhogna 3 597 20,9 52,6 5,4 3,4 17,4
Knutshø 4 561 23,4 41,5 4,6 7,0 23,5
Snøhetta øst 1 177 26,0 42,9 2,8 11,9 27,7
Snøhetta vest 5 152 25,7 58,6 5,9 4,6 8,6
Rondane Sør 3 773 16,8 52,9* * 10,5 19,8
Rondane Nord 2 728 20,3 49,5 7,1 9,8 13,3
Setesdal Ryf. Nord 5 567 16,4 51,6 5,6 7,0 18,3
Setesdal Ryf. Sør 2 463 16,6 47,0 6,8 6,2 21,9
Hardangervidda 12 2368 14,4 47,0 7,9 8,1 22,6
Svalbard 386 1112 20,3 50,4 5,5 5,7 15,7
SUM  7498 * Simle-kategorien inkluderer også ungbukk.

Tabell 2: Resultatene fra strukturtellingene høsten 2015. (Af = antall flokker, N = antall dyr, K = kalv, S = simler, B1 = bukk 1,5 år,
 B2 = bukk 2,5 år, B3+ = bukk 3,5 år og eldre)

SVALBARD 2015
Lokalitet Af N K S1 S2+ B1 B2+ U Kadaver
Reindalen 166 424 14,4 3,5 48,1 4,3 24,3 5,4 8
Semmeldalen 63 223 23,3 6,7 49,3 5,0 15,7 0,0 5
Skiferdalen 13 33 18,2 0,0 30,3 12,1 39,4 0,0 0
Colesdalen 96 285 23,9 7,7 44,6 5,9 16,5 1,4 2
Fardalen 48 174 25,3 4,0 36,8 7,5 26,4 0,0 1
Totalt 386 1139 20,3 5,2 45,2 5,5 21,4 2,4 16

Tabell 3: Strukturtelling av villrein i Reindalen og omkringliggende daler august 2015 (Af = antall flokker, N = antall dyr, K = kalv, 
S1 = simle 1 år, S2+ = simler 2 år og eldre, B1 = ungbukk 1 år, B2 = bukk 2 år, B3+ = bukk 3 år og eldre, U = dyr observert men ikke 
strukturtelt, Kadaver = rester etter død rein fra vinteren forut).

Mange kilometer med 
vandring blir det når en 
skal oppsøke reins-
flokkene, men når lendet 
er slik som her på nord-
sida av Foksådalen går 
turen lekende lett. 
Foto: Runar Hole
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Helhetlig forvaltning av villrein-
fjella gjennom regionale planer?

Av Marianne Singsaas,
Norsk Villreinsenter Sør 

I januar 2016 forsvarte Marianne 
Singsaas, daglig leder for Norsk 
Villreinsenter Sør, sin doktorgrad 
med tittelen: “Regional planleg-
ging som redskap for helhetlig are-
alforvaltning av fjellområdene”. 
Med utgangspunkt i planprosessen 
i Rondane har Singsaas studert de 
regionale planene som redskap for 
samordning mellom de ulike bruker-
interessene i fjellområdene.

Et fragmentert fjellandskap
Fjellområdene våre krysser ofte både 
kommune- og fylkesgrenser. I tillegg 
forvaltes ulike aspekter ved naturre-
ressursene ofte av ulike myndigheter 
og reguleres gjennom flere ulike lo-
ver og institusjoner. Forvaltningen av 
fjellområdene har derfor blitt beskrevet 

som en ”regimenes slagmark” (Skjeg-
gedal T., 2001; Skjeggedal, Arnesen, 
Markusen, Saglie, & Thingstad, 2001), 
og som ”kampen om arealene” (Winge, 
2013), hvor ulike sektormyndigheter 
kjemper om ressursene. 

Riksrevisjonens undersøkelse av 
bærekraftig arealutvikling og arealdis-
ponering i Norge (2007) og Riksrevi-
sjonens oppfølginger av denne, viser at 
arealutviklingen i fjellområdene ikke er 
i tråd med de nasjonale målene. Rapporten 
konkluderer med at dagens arealbruk og 
-disponering ikke ligger på et bærekraftig 
nivå, og at de nasjonale interessene ikke 
blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. 

Flere har pekt på den fragmenterte 
og sektoriserte forvaltningen som det 
største hinderet for en bærekraftig are-
alplanlegging. En stor utfordring for 
forvaltningen ligger i å finne arenaer 
hvor ulike aktører med ulike interesser 
og ressurser kan samarbeide om felles 
løsninger (Singsaas 2016). Riksrevisjo-

nen peker spesielt på det overordnede 
samordningsansvaret Klima- og Miljø-
departementet har i arbeidet for å sikre 
en bærekraftig arealforvaltning. 

Behov for en helhetlig arealforvaltning
Plan- og bygningsloven er et sentralt 
virkemiddel for naturforvaltningen, si-
den mange trusler mot biologisk mang-
fold er arealrelaterte. Plan- og byg-
ningslovens § 3-1 slår fast at:

”Planleggingen skal fremme helhet 
ved at sektorer, oppgaver og interesser i 
et område sees i sammenheng gjennom 
samordning og samarbeid om oppgave-
løsning mellom sektormyndigheter og 
mellom statlige, regionale og kommunale 
organer, private organisasjoner og institu-
sjoner, og allmennheten”. 

Arealplanleggingen er i hovedprin-

Fig. 1: Et utvalg lovverk som påvirker 
arealforvaltningen i utmark (Falleth m.fl. 
2014)
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neplaner, skal regionale planer rulleres 
hvert 4. år. Dette betyr at de regionale 
planene ikke er satt i stein, men er ment 
en kontinuerlig prosess. Dette under-
strekes av de obligatoriske handlings-
programmene, som skal rulleres årlig. 
Disse er ment som de regionale pla-
nenes “motor”, og en arena hvor ulike 
interesser i villreinfjellene prøves mot 
hverandre og avveies. Det er derfor med 
bekymring flere påpeker den lave prio-
riteringen av handlingsprogrammene 
så langt. Det er fylkeskommunene som 
har ansvar for oppfølging, men villrein-
forvaltningen har også et stort ansvar i 
å involvere seg i forvaltningen av den 
viktigste ressursen fra villreinens syns-
punkt: leveområdene.

Veien videre
Flere forskningsprosjekter, blant annet 
Falleth og Hovik (2013) sine studier av 
Setesdalsområdet, viser at samarbeid 
over tid bygger tillit mellom partene. 
Dette vil styrke planlegging som grunn-
lag for samordning og felles handling. I 
Setesdalsområdet peker de også på den 
sentrale rollen GPS-merkeprosjektene 
har hatt i å dempe konfliktene rundt an-
tall og utbredelse av villrein. I Snøhetta 
har et GPS-merkeprosjektet dannet ut-
gangspunkt for utvikling av et større 
tverrfaglig forskningsprosjekt hvor pro-
sjektinnhold og rammer for prosjektet 
ble utviklet gjennom dialogseminarer 
med en svært bredt sammensatt bruker-
gruppe og finansiert av en rekke ulike 
aktører, offenlige og private. Forsker-
gruppen hevder at ”prosesser for å utvikle 
felles kunnskap blant aktørene kommer 
inn som et viktig felles grunnlag for be-
slutninger og verdivalg” (Strand 2013, 
s.68).

GPS-merkeprosjektene har vært 
svært viktige kunnskapsleverandører 
inn i de regionale planene, men er også 
brede kunnskapsbyggende prosjekter 
som har fått en sentral status i villrein-
forvaltningen. Man kan defor si at det i 
dag eksisterer to arenaer for samarbeid 
i villreinfjella: GPS-merkeprosjektene 
og de regionale planene med tilhørende 
handlingsprogrammer. GPS-prosjektene 
er sårbare fordi de er avhengige av fort-
satte bevilgninger til merking. Avslut-
ningen av merkeprosjektet i Setesdal 
Austhei viser med tydelighet utfordrin-
gene man står overfor når “forskerene 
forsvinner”: Med forskerne forsvinner 
også grunnlaget for kontakt mellom de 
ulike aktørene, selve samarbeidsarenaen 

forsvinner. I tillegg, som forsknings-
prosjekt mangler de merkeprosjektene 
en formell kobling til det politiske be-
slutningssystemet: Steget mellom kunn-
skap og handling blir derfor langt. 

Regionale planers handlingsprogram 
på den andre siden, er en del av det offent-
lige beslutningssystemet, men er sår-
bare på grunn av manglende prioritering, 
ressurser og til dels innhold. De mangler 
også tydelige samarbeidspunkter med 
sektorlovverk, som energi, som gjelder 
parallellt med plan- og bygningloven, 
mens disse er en integrert del av GPS-
merkeprosjektene. 

Det er derfor mye som taler for et 
utstrakt samarbeid mellom GPS-merke-
prosjektene og de regionale planenes 
handlingsprogrammer framover. En slik 
sammenkobling vil være i begges inter-
esse, og ikke minst, det viktigste: i vill-
reinens interesse.
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sipp delegert til kommunene, og un-
derlagt lokalpolitisk styring. Fokus i 
kommuneplanlegging har tradisjonelt 
vært planlegging for vekst og utbygging 
i lokalsamfunnene (Falleth & Stokke 
2001). Arealplanleggingen har imid-
lertid også blitt sett på av nasjonale 
myndigheter som et viktig redskap for 
å virkeliggjøre miljøpolitiske målset-
ninger. Da regional planlegging, eller 
fylkesplanlegging som det het den gang, 
ble opprettet i plan-og bygningsloven i 
1973, var begrunnelsen at man skulle 
legge til rette for samordning mellom 
sektorer, områder og kommuner. Hig-
dem (2012, p. 105) beskriver regional 
planlegging som ”å løse planleggings-
oppgaver som krever samarbeid og 
samordning over kommunegrensene 
med mål om å legge til rette for felles 
handling”. 

Regionale planer
I 2007 initierte Miljøverndepartementet 
regionale planprosesser i 11 fjellområder 
med villrein. Planene skulle ”forene 
målene om lokal omstilling og utvik-
ling med nasjonale mål om en helhet-
lig forvaltning av fjellområdene og 
sikring av villreinens leveområder (s. 
1-2)”. Den regionale plansatsningen i 
fjellområdene kan sees som et motsvar 
til fragmenteringen og sektoriseringen 
av utmarksforvaltningen. Men det er 
også unntak: Mens enkelte sektorlover 
er fullt ut integrert i plansystemet, slik 
som veiloven, gjelder andre forvalt-
ningssystemer parallelt med, eller ved 
siden av, plansystemet, f.eks. energisek-
toren. Dette gir opphav til en rekke koor-
dineringsproblemer og konflikter, både 
horisontalt på tvers av forvaltningssek-
torer og vertikalt mellom statlige, regio-
nale og lokale beslutningsnivåer. Dette 
gjelder også for de regionale planene: I 
både Setesdal og Nordfjella har planleg-
ging av vann- og vindkraftverk foregått 
parallellt med de regionale planpro-
sessene. Resultatet er flere godkjente 
vann- og vindkraftutbygginger innenfor 
nasjonalt villreinområde, noe som kan 
svekke regional plan som arena for av-
veininger rundt og samordning av bruk 
og vern i villreinfjellene.

Regional planlegging sine svakheter 
til tross, for villreininteressene har disse 
planene medført et stort løft, idet man 
virkelig har tatt steget inn på den poli-
tiske agandaen. En god oppfølging av 
disse planene er derfor i villreinforvalt-
ningens interesse. I motsetning til ver-
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Øritsland gjorde for rundt 20 år sidan, 
blir 90 % av reinskalvane på Svalbard 
født i løpet av dei 10 første junidagane. 
Vi er spent på om denne informasjonen 
stemmer også denne gongen, eller om 
det er forhold som har medverka til å 
framskunde eller forseinke kalvinga i år.

Lars Frode Stangeland er skipper på 
UNIS (Universitetssenteret på Sval-
bard) sin nye Polarcirkel, og vinkar oss 
om bord. Kongsfjorden viser seg frå 
godsida i dag, og det går kjapt for den 
blide vestlendingen å frakte oss dei 2,5 
mila til den nedlagte russiske busettinga 
i Colesbukta. Sidan russarane avslutta 
her på 60-talet, har bygningar og an-
legg forfalle. Restane av det gamle kai-
anlegget gjer det likevel mulig å kome 
tørrskodd på land med utstyr og forsy-
ningar for ei vekes feltarbeid. Sjølv om 
den russiske aktiviteten stilna for mange 
år sidan, er det plenty av liv og røre i 
strandkanten. Eit knippe av Svalbards 
talrike sommargjestar, kvitkinngjæsene, 
er i full gang med årets rugesesong. 
Med få meters mellomrom ligg reira 
bortetter stranda og det kaklande korpset 
av vordande foreldre føl vaktsamt med i 

det vi skundar oss bort frå sjøkanten for 
forstyrre minst mulig.

Herifrå må vi ta beina fatt. Vi har 
planlagt teltbase ei lita mil inne i Coles-
dalen. Det er framleis skiføre store delar 
av vegen. Dette kjem godt med sidan 
vi må gå to turar før alt av proviant og 
utstyr er inne ved teltplassen. På vegen 
innover dalen har vi berre sett bukkar og 
ungdyr. Ingen vaksne simler så langt. Vi 
er derfor svært spente på kva vi finn dei 
neste dagane.

Fangst og gjenfangst
Sidan 1994 har det blitt drive eit fangst-
gjenfangstprosjekt på svalbardrein i om-
rådet Reindalen, Semmeldalen og Co-
lesdalen med tilhøyrande sidedalar. Kva 
problemstillingar som har vore hovud-
fokus i løpet av desse vel 20-åra har va-
riert, men fangst, merking og gjenfangst 
av tidlegare merka dyr har representert 
eit avgjerande grunnlag for gjennomfø-

Utvikling av ny metode for å avdekke 
kalvingstidspunktet hos rein på 
bakgrunn av aktivitetsregistrerin-
gar i GPS-halsband. Dette var den 
bakanforliggande årsaka til denne 
turen inn i svalbardreinens kal-
vingsområde i Colesdalen på Sval-
bard. Målet med turen var å finne 
så mange GPS-merka simler som 
råd, og aller helst også få registrert 
kalvingsdato for desse. Det viste seg 
å bli fullklaff både i forhold til val 
av tidspunkt og lokalitet.

Ut i felt
Det er 2. juni. Vi er i Longyearbyen på 
Svalbard, ferdigpakka og klare for av-
reise. Vi skal til Colesdalen i håp om å 
få med oss mest mulig av den konsen-
trerte kalvingsperioden for svalbardrei-
nen, og vi håper tidspunktet er rett. Ba-
sert på registreringar som mellom andre 
Terje Skogland, Nick Tyler og Nils Are 

I svalbardreinens fødestove
Av Vebjørn Veiberg, Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) og Bart Peeters, 
NTNU

Bildet over: Ein liten flokk med nysgjerrige 
fjorårskalvar og ungdyr. Ikkje mykje frykt å 
spore hos desse ungdommane. 
© Bart Peeters
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I tillegg til logging av posisjonar, har 
mange GPS-halsband mekaniske sen-
sorar som gjer hyppige registreringar 
av dyras aktivitet. Desse registreringane 
gjer at ein kan skilje aktivitet med ulik 
intensitet, eksempelvis beiting versus 
kvileperiodar, frå kvarandre. Det er 
mange like dagar i livet til ein svalbar-
drein. Kalvinga er derimot ei hending 
som skil seg kraftig frå den normale 
kvardagen. Vi håper derfor at dette skal 
gi seg utslag i karakteristiske mønster 
i aktivitetsdataene, som gjer det mulig 
å tidfeste desse hendingane utan at vi 
treng å vere avhengige av synsobserva-
sjonar. For å teste ut dette treng vi deri-
mot eit utval med stadfesta kalvings-

datoar som vi kan bruke i arbeidet med 
stadfestinga av metoden. 

Dei fleste GPS-dyra vart fanga i sam-
band med det årlege feltarbeidet i april. 
Då vart det mellom anna stadfesta kor 
vidt dei var drektige eller ikkje. Mange 
av dei merka dyra vert i tillegg obser-
vert i samband med den årlege struktur-
teljinga i august. Informasjonen frå beg-
ge desse tidspunkta er nyttig i forhold til 
det vi ønskjer å undersøke.

ringa av eksperiment og innsamling av 
individbasert informasjon over mange 
år. Fangst-gjenfangstprosjektet på sval-
bardrein representerer i dag eitt av svært 
få studiar der ein har høve til å knyte ak-
tuelle problemstillingar til gjentatte må-
lingar/registreringar for enkeltindivid 
over mange år. Dette skil seg vesentleg 
frå studiar der innsamlinga av data base-
rer seg på felte dyr.

I dag er det studiar av effektane knytt 
til klimaendringane som bokstaveleg 
talt er eit «hot» tema. Sidan 2009 har 
20-40 vaksne simler vore merka med 
GPS-halsband. I kombinasjon med 
GPS-merking av dyr og informasjon 
om reinens åtferd og områdebruk har 
dette gitt ny forståing av korleis desse 
kortbeinte spesialistane på tundraen blir 
påverka av klimaforholda. Det er også 
desse GPS-merka dyra som vi ønskjer 
å finne igjen i løpet av dei dagane vi no 
har framfor oss.

Målet med turen
Formålet med turen er å registrere kal-
vingsstatus, og aller helst kalvingsdato, 
for så mange som mulig av dei GPS-
merka simlene i området. Denne infor-
masjonen skal brukast til å undersøke 
om aktivitetsregistreringar frå GPS-
halsband kan brukast til å identifisere 
kalvingsdatoen for merka dyr. Å skaffe 
slik informasjon for bestemte enkeltin-
divid er elles både vanskeleg og svært 
arbeidskrevjande.

To av dei GPS-merka simlene. Kalven til 
den næraste er ikkje mange dagane
gammal. Eit blått kryss kan skimtast på 
låret til denne simla. Det betyr at den vart 
fanga sist april. © Bart Peeters

Colesbukta med restane av den nedlagte russiske busettinga. © Bart Peeters
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Kalvingsdato og klimaendring
Klimaendringane har resultert i endra 
tidspunkt for ulike viktige hendingar/
tidsperiodar. Eksempel på slike nøkkel-
periodar er tidspunktet for start av plante-
vekst om våren, blomstringstidspunkt, 
vandringstidspunkt for trekkfuglar, tids-
punkt for egglegging hos ei rekke fugle-
artar og mykje, mykje meir. Som andre 
dyr og planter som lever i høgfjellet eller 
polare område, er også reinen avhengig 
av å utnytte den korte vekstsesongen på 
ein best mulig måte. Enkelte studiar har 
peika på at eit kalvingstidspunkt som 
mest mulig samsvarar med starten på 
plantene sin vekstsesong er det beste 
utgangspunktet for god overleving blant 
dei nyfødde reinskalvane og optimale 
vekstforhold. Vi har derimot lite kunn-
skap om kor variabel kalvingssesongen 
er mellom år, og i kva grad reinen klarer 
å tilpasse seg mellomårsvariasjon i starten 
på vekstsesongen. Dette er to av hovud-
problemstillingane som låg til grunn 
for eit prosjekt som nyleg mottok støtte 
frå Svalbards miljøvernfond, og som er 
bakgrunnen til at vi no har tatt turen til 
reinens fødestove i Colesdalen.

Perfekt timing
3. juni blir første ordinære feltdag. Det 
er enno godt med snø i indre delar av 
dalen og skiene kjem godt med. Reins-
simlene har samla seg her oppe i snøen, 
og står som vanleg spreidd over store 
område. Avblåste rabbar og hellingar 
der is og snø ikkje har lagt lokk på det 
sparsame plantedekket, er trekkplaster 
for desse nøysame skapningane. Enno 
er det ingen nyfødde kalvar å sjå, men 
mange simler tek til å sjå sprekkeferdige 
ut.

Dei påfølgjande dagane blir perfekte. 
Godvêret varer ved og våren kjem raskt. 
Snøen smeltar, elvane veks og det vert 
stadig tyngre å bevege seg rundt i dalen. 
I tillegg må vi legge inn lange omvegar 
for å ikkje forstyrre reinen. Telesko-
pet er uunnværleg og gjer at vi på god 
avstand kan registrere identitet og kal-
vestatus for alle merka simler vi kjem 
over. 4. juni registrerer vi den første ny-
fødde kalven, og etter fire nye dagar har 
nær 70 % av dei gevirberande simlene 
fått kalv. Snakk om heilklaff! Vi finn 14 
av dei GPS-merka simlene, og lykkast 
i å registrere kalvingsdato for fleire av 
desse. No står det berre att å fange dei 
igjen i april, slik at vi kan samanhalde 
aktivitetsdataene med våre registrerin-
gar. Det blir lange 10 månader å vente, 

men på tur tilbake til Colesbukta er det 
andre tankar som dominerer. Skiføret 
har smelta vekk og sekkane er endå 
tyngre enn på tur inn. Det er derfor to 
godt slitne kroppar som etter mange 
timars gange endeleg er tilbake ved ut-
gangspunktet. 

Med i bagasjen er mange inntrykk 
og nye opplevingar. Det er like fullt ei 
blanda kjensle som sit igjen. Vi er sjølv-
sagt takknemlege for at vi har fått gjen-
nomført det vi kom for. Likevel føler 
vi at vi eigentleg ikkje burde vore her. 
Kalvinga er den aller mest sårbare og 
private stunda i reinens liv. Dyra treng 

ro i denne perioden. Derfor er vi også 
glade for å forlate reinen denne gongen 
idet skipper Lars Frode nok ein gong 
vinkar oss om bord og set kurs mot 
Longyearbyen.

Skiføret smeltar fort og elvane veks. Surfe-
sko gjer kryssingane både enklare, varmare 
og tryggare. © Vebjørn Veiberg

Faktaboks om svalbardreinen
• Saman med Peary karibu i nordvest i Canada, er Svalbardreinen 

den under  arten av rein som lever lengst nord.
• Svært avgrensa jaktuttak (ca. 200 dyr per år). Berre fastbuande på    

Svalbard har høve til å jakte rein.
• Omfanget av predasjon er antatt å vere svært lågt.
• Vinterklimaet er den viktigaste regulerande faktoren for                     

bestandsutviklinga. Spesielt mildver i kombinasjon med nedbør 
fører til nedising av beita og kan resultere i omfattande vinter-
dødelegheit. 

• Mildare klima gir dårlegare vintrar, men lengre og betre somrar.
• Utviklinga til bestanden i Adventdalen og i naboområdet         

Reindalen, Semmeldalen og Colesdalen har blitt overvaka     
gjennom årlege teljingar i regi av omsynsvis Norsk Polarinsttutt 
og NINA i 35 år (sjå www.mosj.no). Trass i fleire kraftige til-
bakeslag grunna stor vinterdødelegheit i enkelte år, har bestanden i 
området Adventdalen og i naboområdet Reindalen, Semmeldalen, 
Colesdalen auka jamt.
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kan seie noko om  belastninga av vass-
kraft i det einskilde villreinområdet, og 
meir generell kunnskap om tema. Med 
på laget er Per Jordhøy frå NINA, ein 
garantist for historisk innsikt med stor 
djupnekjennskap i imponerande man-
ge villreinområde. Vidare har dei med 
seg Siri Wølneberg Bøthun, som er 
engasjert i tema og syntes dette var ei 
spanande oppgåve å gå inn i. Sekretæ-
ren i Villreinrådet, Christian Hillmann, 
har kontakta alle villreinutvala og bede 
om hjelp til å finne fram eldre rappor-
tar som er gjort av andre enn nasjonale 
myndigheiter, då desse ikkje alltid er 
enkle å finne fram til. Arbeidsgruppa 
har og søkt hjelp hjå fylkesmenn og vill-
reinnemnder. Ved  NVS Nord har Ingrid 
Nerhoel gått gjennom permar med avis-
utklipp relatert til villreinforvalting frå 
perioden 1962 til 1974. Arbeidsgruppa 
vert leia av Lena Romtveit (NVS Sør). 
I gruppa er óg Øystein Landsgård (leiar i 
Villreinrådet) og Anders Mossing (NVS 
Sør). Sistnevnte er hovudansvarleg for 
kartarbeidet.

Parallelt med litteraturinnsamlinga 
arbeidar NVS med å utvikle sokalla 
Storymaps, som er interaktive fortel-
lingshistorier for nett. Dette er kart lagt 
ut på Internett der ein kan zoome seg inn 
til ynskt objekt, t.d. eit villreinområde el-
ler eit kraftmagasin. Ved å klikke på ob-
jektet kan ein få fram konkret kunnskap. 
Dette kan være bilete, dokument eller 
lenker til andre nettsider. I karttenesta 

som no vert bygd opp kring tema vass-
kraft og revisjonar av kraftkonsesjonar, 
vil ein og kunne finne kunnskap om 
tema generelt, med lenkar til informa-
sjon hjå relevante instansar som NVE, 
Miljødirektoratet osb. Denne Storymap-
tenesta vil ligge med inngang frå NVS 
sine eigne sider, og vil verte eit tilbod 
for den som vil finne ut meir om kraft-
utbygging i sitt villreinområde, kva som 
er samla av kunnskap direkte relatert til 
ei konkret utbygging og kva som ligg av 
moglegheitar i høve revisjon av konse-
sjonar. 

Arbeidet er i skrivande stund godt 
i gang, men enno ikkje i hamn. Littera-
tursamlinga vil dessutan verte ein data-
base som kan byggast ut etter kvart som 
nytt stoff kjem til, eller gamalt stoff 
kjem fram i dagen. Har det gått slik me 
ynskjer, kan dei interaktive karta, med 
aktive lenker til litteraturdatabasen og 
anna relevant stoff om kraft, konsesjonar 
og revisjonsprosessar, presenterast på 
Villreinrådet sin fagsamling dei første 
dagane av juni månad. Og så til deg som 
kanskje sit og veit om stoff som burde 
få sin plass i denne databasen: Me ut-
fordrar deg til å ta kontakt, så me kan få 
låne og scanne. Det er slett ikkje sikkert 
me har klart å finne fram til alt, det er 
vel i grunnen meir sikkert at me ikkje 
har klart å finne fram til alt!

Siri, Per, Christian, 
Anders, Øystein og Lena

Villrein og kraftutbyggingar
Kva veit me om verknaden av kraftut-
bygginga på villrein? Ganske mykje, vil 
mange meine. Alt for lite, spør du andre. 
Ein føresetnad for å kunne vite noko om 
eit inngrep sin verknad er å vite noko 
om tilstanden før inngrepet vart utført. 
I ein god del av dei store utbyggingane 
på 70- og 80- talet vart det samla kunn-
skap og gjort fagvurderingar av moglege 
verknadar av kraftutbygging, i all hovud-
sak utført av det dåverande Direktora-
tet for vilt og ferskvannsfisk. Nokre av 
desse bidrog til at vassdraget vart freda 
mot vasskraftutbygging, som t.d. i Veig-
dalen på Hardangervidda. Men i mange 
tilfelle vart kraftutbygging gjennomført 
trass åtvaringar frå både lokalkjende, 
røynde fjellfolk og forskarane som hadde 
gjort fagvurderingane, med Mardøla-
Grytten nær Aursjøen (Snøhetta) som 
eit døme. I utbyggingar som er eldre 
enn dette, i område der villreinen hadde 
mindre merksemd og i utbyggingssaker 
med noko mindre omfang, vart det ikkje 
gjort nokon fagvurderingar som tok føre 
seg tilhøva til rein. Det er m.a.o. også 
mange vassdrag der kunnskapsgrunnlaget, 
i alle fall i høve til offentlege utgreiin-
gar, er lågt.

Villreinrådet i Norge og Norsk Vill-
reinsenter (NVS Sør) har saman sett 
i gong eit prosjekt for å samle inn så 
mykje som mogleg av dokument som 
omhandlar kraftutbygging og villrein. 
Dette gjeld både stoff som går inn i kon-
krete konsesjonar, større rapportar som 

Foto: A. Nyaas
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Ultrafiolett synsevne og unnvikelse 
av kraftledninger hos rein
Av Nicholas Tyler, Senter for samiske 
studier, Universitetet i Tromsø
Karl-Arne Stokkan, Institutt for ark-
tisk og marin biologi, Universitetet i 
Tromsø
Christian Nellemann, Rhipto
Arne Inge Vistnes, Fysisk institutt, 
Universitet i Oslo
Chris R. Hogg, Moorfields Eye 
Hospital, London

Bildet over: Illustrasjonsfoto av
kraftledninger i høyfjellet. 
Foto: Emil Løkås, Statnett

Det er velkjent at rein ofte unnviker 
kraftledninger, særlig om vinteren, 
men vi vet lite om hvorfor de gjør 
det.  Virkningen av menneskeskapte 
aktiviteter på dyr i deres naturlige 
miljø er vanskelig å studere fordi 
opplagte effekter ofte har skjulte 
årsaker. Når dyr reagerer på for-
hold som våre sanser ikke kan opp-
fatte oppstår ‘kryptiske virkninger'. 
Et slik eksempel er virkninger av 
ultrafiolett lys (UV) som blir opp-
fattet av mange dyr, men ikke av 
mennesker. Nyere forskning viser 
at rein kan oppfatte det UV-lyset 
som utløses når kraftledninger 
danner såkalt korona. I mørket kan 
dette lyset som knapt er synlig for 
mennesker, oppfattes av rein på flere 
hundre meters avstand. Der hvor 

kraftledningene ikke har endret 
dyrenes habitat, slik som i åpent 
terreng, kan derfor unnvikelsen ha 
sammenheng med deres evne til å 
oppfatte UV-lys. Forekomsten av 
korona på kraftledninger er ufor-
utsigbar og kan muligens også for-
klare den store variasjonen i grad 
og varighet av reinens unnvikelse 
av disse konstruksjonene.
Rettlinjede konstruksjoner i terrenget 
påvirker ofte dyrenes bevegelser ved 
at det dannes barrierer eller at dyrene 
unnviker dem (Boks 1). Kraftledninger 
(Boks 2) kan forårsake slike effekter, 
også hos rein (Fig. 1), men for reinsdyr 
er unnvikelsen vanskelig å forklare der 
hvor avstanden mellom mastene er flere 
titalls eller hundrevis av meter og der 
de er forbundet med høyspentledninger 
som henger høyt over bakken. Da ska-
per de verken fysiske barrierer eller er 
nødvendigvis forbundet med trafikk. 
Barriereeffekter er likevel registrert hos 
rein i forbindelse med kraftledninger 
som enten står isolert eller nær annen 
infrastruktur. Dette skjer også i åpent 
terreng hvor unnvikelsen neppe kan til-
skrives vesentlige endringer i vegetasjo-
nen. Områdene hvor unnvikelsen skjer 
strekker seg fra 2,5 til 4 km fra kraftled-

ninger dersom disse står alene og opp til 
5 km dersom de er forbundet med annen 
infrastruktur (Tabell 1). I likhet med 
annen infrastruktur kan barriereeffekter 
og unnvikelse av kraftledninger vedvare 
i flere år og i enkelte tilfelle i flere tiår 
etter utbygging.

Forklaringer på at forskjellige dyre-
arter unngår kraftledninger kan deles 
i to grupper etter som om effektene er 
direkte eller indirekte. Indirekte effekter 
har blitt omfattende dokumentert og de 
fleste involverer dyrenes reaksjoner på 
endringer i miljøet i forbindelse med 
oppføring og vedlikehold av kraftled-
ninger mer enn på strukturene selv 
(master og høyspentledninger). Med 
‘miljøet’ her menes bl.a. støy, bevegelse 
samt endringer i sammensetning og 
struktur av vegetasjonen. Egenskapene 
til selve kraftledningene har vanligvis 
blitt ansett som uvesentlig, bortsett 
fra der hvor dimensjonene av mastene 
påvirker bredden av rydningen; selve 
kraftgaten. Unnvikelse i åpent land-
skap presenterer en annen situasjon og 
man har her antatt at sanseinntrykket fra 
selve kraftledningene spiller inn. 
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Pattedyr oppfatter UV-lys
Inntil nylig ble det antatt at for de fleste 
pattedyr ligger det visuelle området for 
synlig lys mellom 400 (fiolett) og 700 
nanometer (nm) (rødt) og at de ikke 
oppfatter UV-lys (<400 nm). UV-lys 
var forbeholdt fugler og insekter. Det er 
nå klart at øynene til en rekke store pat-
tedyr (bortsett fra mennesker og aper) 
slipper inn lys med bølgelengde ned til 
310 nm og at øyne til rein reagerer på, 
og faktisk er svært følsomme for, lys 
helt ned til 330 nm. 

Kan rein oppfatte koronalys fra
kraftledninger?
Cellene som reagerer på lys i netthinnen 
hos pattedyr, fotoreseptorene, er svært 
følsomme og er teoretisk i stand til å 
reagere på ett enkelt foton som er det 
minste lyskvantum. Lysfølsomhet er 
derfor stort sett et spørsmål om å fange 
fotoner, noe som er vanskelig når der er 
få av dem, med andre ord i svakt lys.  
Hos rein påvirkes lysfølsomheten av 
en rekke faktorer, blant annet av øyets 
størrelse og av en reflekterende over-
flate bakerst i øyet som kalles tapetum 
lucidum (TL, Fig. 2). TL reflekterer det 
lyset som ikke blir absorbert på sin før-
ste tur gjennom laget av fotoreseptorer 
og returnerer det for en ny sjanse. Dette 
øker sannsynligheten for at fotoner blir 
fanget opp og dermed lysfølsomheten. 
TL fins hos mange arter av pattedyr, in-
kludert hjortevilt og rovdyr, men ikke 
hos mennesker.  Det fører til at disse dy-
rene har ‘kattøyne’ som skinner når de 
belyses om natten.  

En forutsetning for å vurdere mulig-
heten av at rein kan oppdage koronalys 
(Boks 2) på kraftledninger er at men-
nesker faktisk kan skimte dette under 
viss betingelser. To forfattere av denne 
artikkel (CN og AIV) bekrefter å ha sett 

Figur 1.  Unnvikelse og barriereeffekter hos norske rein forårsaket av kraftledninger som 
står alene eller sammen med annen infrastruktur. Figuren viser resultatene fra 11
undersøkelser (nummererte). Data for de enkelte undersøkelsene er gitt i Tabell 1.

Figur 2.  ‘Kattøyne’ hos rein.  Reinsdyr-
øyne som viser tapetum lucidum (TL), 
en reflekterende overflate bakerst i øyet, 
ved at hornhinne, linse, glasslegeme og 
netthinne er fjernet. Strukturen av TL 
endres fra sommer til vinter hos rein slik at 
den reflekterer gul-grønt om sommeren og 
blått om vinteren. Den nedre del av figuren 
beskriver en modell for hvordan endringen 
i refleksjon kan forklare at lysfølsomheten 
er mye høyere hos rein om vinteren. Om 
sommeren reflekteres lyset rett tilbake mens 
om vinteren spres det og på denne måten 
stimuleres flere fotoreseptorer om vinteren 
enn om sommeren.
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korona på kraftledninger på ca  20 meters 
hold enten i et snødekket landskap eller 
i tåkete netter. Det er derfor åpenbart at 
lysstyrken i den del av koronaspekteret 
som overlapper med nedre del av det 
menneskelige synsområdet (dvs. ned 
mot 400 nm, Boks 2, Fig. B2) er høy 
nok til at det menneskelige øyet stimu-
leres. Det følger at sannsynligheten for 
at rein er i stand til å oppdage korona 
kan undersøkes ved å sammenligne lys-
oppfattelsen hos rein og mennesker.

Rein har store øyne og pupillen kan 
utvide seg til en diameter på ca. 21 
mm sammenlignet med bare ca. 8 mm 
hos mennesker. Dette gjør at den sam-
lede bestrålingen (irradiansen) av nett-
hinnen under full utvidelse av pupillen 
er ca. syv ganger større hos rein enn 
hos mennesker. Vedvarende utvidelse 
av pupillen om vinteren fører dessuten 
til endringer i TL hos rein. Dette øker 
fangsten av fotoner og bidrar vesentlig 
(ca 30%) til at lysfølsomheten faktisk er 
1000 ganger høyere om vinteren enn om 
sommeren.

Denne økte lysfølsomheten hos rein 
gjør at de lettere oppdager de bølgeleng-
dene fra koronalyset som mennesker 
bare kan skimte. Men lysoppfattelsen 
til rein er bedre enn som så. Mens fire 
topper i lysspekteret fra korona (337, 
357, 380 og 405 nm) faller innenfor 
synsområdet til rein er det bare èn (405 
nm) som faller innenfor hos mennesker 
(Boks 2, Fig. B2). Dermed er den sam-
lede bestråling av netthinnen fra koro-

nalys omtrent 15 ganger større hos rein 
enn hos mennesker. På dette grunnlag 
alene forventes dyrene å være mye mer 
følsomme for koronalys enn mennesker. 

Verken rein eller mennesker vil opp-
dage korona på kraftledninger i dagslys, 
fordi intensiteten av koronalys vil nor-
malt aldri overstige styrken av dags-
lyset. Korona vil alltid bli maskert av 
dagslys. Dette kan i hvert fall delvis 
forklare at rein om sommeren viser til-
synelatende mindre unnvikelse av kraft-
ledninger enn om vinteren.

På hvilken avstand kan rein oppdage 
koronalys fra kraftledninger?
Avstanden for å oppdage et lysglimt er 
bestemt av fire forhold; intensitet, rom-

lig fordeling og spektralsammensetnin-
gen av lyskilden, hvor mye det utsendte 
lyset dempes med avstanden, det samle-
de område for registrering av lys i øyet 
samt følsomheten av fotoreseptorene 
for den aktuelle spektralfordelingen. Vi 
tar utgangspunktet at (i) mennesker kan 
se gløden av korona på lederne fra ca 
20 m (ovenfor), (ii) linsen hos rein over-
fører ca 15 ganger mer koronalys enn 
hos mennesker og (iii) netthinnen hos 
rein er om vinteren minst dobbelt så føl-
som som hos mennesker (sannsynligvis 
betydelig mer). Ekstrapolering på dette 
grunnlaget fra anslaget om 20 m hos 
mennesker, antyder at rein kan oppdage 
lyset fra korona på flere hundre meters 
avstand. 

Studier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sted Setesdal-
Ryfylke-
heiene

Setesdal-
Ryfylke-
heiene

Setesdal-
Ryfylke-
heiene

Setesdal-
Ryfylke-
heiene

Setesdal-
Ryfylke-
heiene

Nordfjella Reppar-
fjord

Snøhetta Nordfjella Nord 
Ottadalen

Setesdal-
Ryfylke-
heiene

Dato novem-
ber-april

novem-
ber-april

mai-
oktober

mai-
oktober

novem-
ber-april

juni-
august

mai februar- 
april

februar- 
april

februar-
april

mai-
oktober

Infrastruktur Vei 
(stengt), 
300 & 
420 kV, 
demning

Vei 
(stengt), 
300 kV

Vei 
(stengt), 
300 & 
420 kV

Vei 
(stengt), 
300 kV

Vei 
(stengt), 
300 & 
420 kV

‘kraftled-
ning’, vei

66 kV 132, 
300 kV, 
vinter 
stengt 
vei

300 & 420 
kV, vei, 
sskiløyper

66, 300 
kV, vinter 
stengt vei

Vei 
(stengt), 
300 & 420 
kV, 
demning

Utbyggings-
fase

Etter ut-
bygging

Tidlig Midt i 
utbygging

Tidlig Midt i ut-
bygging

Etter ut-
bygging

>30 år 
etter 
utbyg-
ging

2-17 
år etter 
utbyg-
ging

Etter ut-
bygging

2-17 år 
etter ut-
bygging

Etter ut-
bygging

Effekt Unn-
vikelse

Unn-
vikelse

Unn-
vikelse

Unn-
vikelse

Unn-
vikelse

Unn-
vikelse

Unn-
vikelse

Barriere Unn-
vikelse

Barriere Unn-
vikelse

Metode Bakke-
telling

Bakke-
telling

Bakke-
telling

Bakke-
telling

Bakke-
telling

Flytelling Bakke-
telling

Fly-
telling 

Fly-telling Fly-
telling 

Bakke-
telling

Sammen-
ligning

<4 vs. >4 
km

<4 vs. >4 
km

<4 vs. >4 
km

<4 vs. >4 
km

<4 vs. >4 
km

0-2.5 vs 
>5 km  

<4 vs. 
>4 km

2-5 km 
på hver 
side 

0-2.5 vs. 
2.5- 5 km  

2-5 km på 
hver side

<4 vs. >4 
km

Tabell 1: Resultatene fra 11 undersøkelser som viser graden av unnvikelse og barriereeffekter hos norske rein forårsaket av kraftledninger 
som står alene eller sammen med annen infrastruktur. Grafiske presentasjonen av data i Figur 1. Se side 79

BOKS 1:
Barriereeffekter (dvs. hindring av passasje) er tydelig ved gjerder og vannforekomster som full-
stendig blokkerer dyrenes passasje. Veier, gassrørledninger, jernbaner, kraftgater og andre lineære 
rydninger som ikke nødvendigvis er uoverstigelige hindringer, kan likevel begrense bevegelsen. I 
slike tilfeller er barriereeffekter forbundet med dyrenes mistenksomhet for støy og bevegelser, deres 
motvilje mot å bevege seg over ukjente flater og å eksponere seg selv, eller en kombinasjon av disse 
faktorene.

Unnvikelse er en type adferd som fører til redusert tetthet av en bestemt art nær infrastruktur.  Den 
er utløst av syn, lyd eller lukt av mennesker / menneskelig artefakter enten direkte oppfattet eller 
forbundet med infrastrukturen gjennom læring. Det er en gradert respons: nivåer av unnvikelse som 
kan overstige 90% ved kilden, avtar med økende avstand fra kilden, men øker med tettheten av in-
frastruktur og med nivået av forstyrrelser. Soner av unnvikelse rundt infrastruktur spenner fra titalls 
meter blant fugler og små pattedyr til mellom 0,1 og 5 km blant store pattedyr og noen ganger vesentlig 
mer. Unnvikelse resulterer i et funksjonelt tap av habitat som ofte er flere hundre ganger større enn 
den reelle tapet forårsaket av selve infrastrukturen (dvs. på grunn av bakkeklaring, osv. Fig. B1).
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Slike estimater er egentlig kun ab-
straksjoner. Sannsynligheten for at 
dyr oppfatter koronalys er påvirket av 
en rekke andre variabler som ikke be-
handles inngående her. For det første 
vil utvidelsen av pupillene i svakt lys 
om vinteren øke sannsynligheten for å 
stimulere den ytre (perifere) delen av 
netthinnen. Denne er spesielt følsom, 
særlig for kortvarige stimuli. For det 
andre er øynene hos rein plassert på si-
den av hodet noe som gir et mye videre 
synsfelt enn hos mennesker. Synsfeltet 
hos rein er 280-300° sammenlignet med 
bare 160° hos mennesker, noe som øker 
muligheten for å stimulere den perifere 
del av netthinnen. For det tredje blir 
koronalyset forsterket om vinteren fordi 
snøen reflekterer UV lys kraftigere enn 
annet lys. Sannsynligheten for å regis-
trere koronalys er dermed sammensatt 
av dyre- og miljømessige variabler over 
både tidsmessige og romlige skalaer. 
Det blir urealistisk å diskutere den nøy-
aktige avstanden for når rein oppfatter 
dette lyset, utover å si at denne sann-
synligvis er i størrelsesorden noen få 
til flere hundre meter avhengig av type 
korona.

Virkningen av koronalys på rein
Rein er utsatt for en rekke rovdyr som 
jakter i mørket (bl.a. ulv, jerv og gau-
pe). De er sannsynligvis både mistenk-
somme og årvåkne i mørket og av de 
tre sanser som de bruker for å oppdage 
rovdyr er synet i motsetning til hørsel 
og lukt, ikke påvirket av vinden.

Mørketilpasset rein kan bli påvir-
ket av koronalys på forskjellige måter. 
En uforutsigbar opplysning av normalt 
mørke, passive strukturer er egnet til å 
fremme mistenksomhet. Potensielt mer 
skremmende er sannsynligheten for at 
en type korona (‘plume korona’, Boks 2) 
kan forårsake illusjonen av bevegelse. 
Denne effekten (‘phi fenomen’) kan 
ofte observeres i vårt daglige liv med 
varsellampene på utrykningskjøretøyer. 
Når de blinkende, stasjonære lysene til 
venstre og høyre alternerer synes lyset 
å hoppe fra den ene siden til den andre. 
Vi får en sterk og overbevisende oppfat-
ning av bevegelse selv om vi vet at in-
genting faktisk beveger seg. Tilstøtende 
korona som blinker raskt, men ute av 
fase, kan gi illusjonen av bevegelse på 
samme måte. Dersom illusjonen tolkes 
som nærvær av et annet dyr, potensielt 
en predator, vil det kunne øke mistenk-
somheten hos rein og gjøre at de trekker 

Figur B1.  Unnvikelse av kraftledninger resulterer i et funksjonelt tap av habitat som ofte 
er flere hundre ganger større enn det reelle tapet forårsaket av selve infrastrukturen.  
A: Det reelle tap av areal forårsaket av en kraftledning på 100 km, hvor mastene står på 5 
m² betongplattinger og med fire master pr km, er 0.002 km².  B: Dersom dyrene viker unna 
den samme kraftledningen på en slik måte at deres bruk av areal innenfor 2.5 km på hver 
side av ledningen reduseres ved 50 %, tapes derimot 250 km² areal. 

Figur B2.  Spektralsammensetningen for koronalys i luft. Toppene som opptrer ved bølge-
lengdene 317, 337, 357, 380 og 405 nm er godt synlige her.  De vertikale stiplede linjene 
markerer nedre grense for lysoppfattelse hos respektive rein og mennesker.

BOKS 2: 
Kraftledning.  I denne artikkelen omfatter begrepet ‘kraftledning’ master, isolatorer og 
høyspentledninger, men ikke korridorer eller gater som er ryddet der kraftledninger passerer 
gjennom tett vegetasjon. Vi skiller ikke mellom kraftledninger med ulik driftsspenning men 
refererer til alle linjer på mer enn 60 kV som 'høyspent' kraftledninger.

Korona er et fenomen som danner lys og er forbundet med veksel- eller likestrømførende 
elektriske enheter, inkludert høyspent kraftledninger. Det oppstår når det elektriske felt i nærheten 
av en leder blir tilstrekkelig sterk til å ionisere luft lokalt. Fotoner (lys) frigjøres når elektroner 
og positive ioner kommer nær hverandre i dette feltet.  Koronalys omfatter flere bølgelengde-
topper i det nære ultrafiolette området av spekteret (230 - 440 nm; Fig. B2). Det kraftigste lyset 
inntreffer ved 317, 337 og 357 nm og er dermed ikke synlig for mennesker. Bølgelengdetoppene 
ved 380 og 405 nm kan være synlig for mennesker under vise betingelser. Koronalys opptrer i tre 
former; som en glødeutladning som løper langs lederne og lokalt som ‘pensel’ eller ‘plume’
utladninger som forekommer enten i stabil tilstand eller som uregelmessig blinkende punkter. 
Pensel-formen av korona generere hørbar susing, plume-formen kan generere en intens 
kneppende lyd mens glødeutladningen vanligvis ikke kan høres. Korona er primært en funksjon 
av spenningen og av krumningen av elektrodene. Imidlertid er styrken av det elektriske feltet 
og dermed både hyppigheten og intensiteten av korona, også sterkt påvirket av strukturen til 
overflaten til metallet og av miljøforhold. Høy luftfuktighet, vanndråper, iskrystaller, uorganisk 
og organisk materiale, uregelmessigheter (sprekker eller korrosjon) på ledere, isolatorer eller 
andre deler av ledningen kan alle forsterke det elektriske feltet lokalt og derfor både tjene som 
punkter hvor korona oppstår og generere betydelig tidsmessig og romlig variasjon i forekomsten 
av korona. Dette kan også forklare forekomsten av glødeutladning i relativt små systemer som på 
20 kV kraftledninger med liten diameter i kystnære områder i Norge.
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seg bort fra kilden. 
Dette kan også forklare at unnvikel-

sesatferd varer over tid.  Koronalys er 
ikke farlig og sannsynligheten for at dyr 
reagerer vil derfor normalt forventes å 
avta over tid. Men reell bevegelse og 
særlig bevegelse forbundet med rov-
dyrangrep, vil sannsynligvis forsterke 
responsen og dermed forsinke tilven-
ningen. En slik forsterkning vil dessu-
ten kunne fortsette så lenge reinen ikke 
klarer å skille illusorisk fra virkelige 
bevegelse.

Variasjoner i nivået av unnvikelse
Reinens evne til å oppdage UV-lys kan 
muligens forklare den store variasjonen 
i styrke og bibeholdelse av unnvikel-
sesatferden for kraftledninger (Fig. 1). 

Koronalyset på kraftledninger varierer 
etter type korona (‘glød’, ‘pensel’ eller 
‘plume’; Boks 2), forekomst (i tid og 
rom) og intensitet. Alle tre kvaliteter 
varierer innen og mellom kraftledninger 
- inkludert de som opptrer ved samme 
spenning på grunn av de tekniske og 
miljømessige faktorer (Boks 2). Dyr 
som blir konfrontert med korona på 
kraftledninger må derfor bestemme seg 
for hva de skal gjøre basert på en rekke 
forskjellige synsinntrykk. Dette er en 
god grunn til å forvente store variasjo-
ner i graden av respons.

Konklusjon
Kunnskap om sansene er sentral for å 
forstå hvordan dyr reagerer på mennes-
keskapte forstyrrelser. Det er nødvendig 

å vite hva slags sanseinformasjon som 
ligger til grunn for dyrenes atferd når 
de møter infrastrukturer og om styrken 
på de stimuli som er nødvendig for å 
oppfatte informasjonen. Begge disse as-
pektene bør man kjenne til for å kunne 
forutse og dempe virkningen av infra-
struktur.  Koronalys på kraftledninger er 
en typisk ‘kryptisk effekt’ hvor virknin-
gen kan være betydelig men kan lett bli 
oversett av mennesker. UV-følsomhet er 
utbredt hos en rekke store pattedyr og 
åpner et nytt perspektiv på sanseøkologien 
innen miljøvern.

Illustrasjonsfoto av
kraftledninger i høyfjellet. 
Foto (utsnitt): Emil Løkås, Statnett
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Blåklokke på Dovre

Trass vilkårene

Bare for den
som kan oppdage
detaljer

Ikke plukk
nyt på stedet
og
la stå

Gjøres evig
med et foto
Finnes snart
bare der
som en avbilding,
et minne

Kommer den tilbake
neste år
mon tro?

SWB 2015

JAKT JD224 – Vekt 310g – Effekt 31+dB
JAKT JD184 – Vekt 270g – Effekt 28+dB
JAKT JD151 – Vekt 230g – Effekt 23+dB
JAKT WD60  – Vekt 410g – Effekt 35+dB    

Når vekt er viktig er 
HAUSKEN JAKT et lett valg!

When only the best is good enough

www.hausken.no
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Ny giv for Villreinrådet 
- men årboka sliter

Bildet over: Over 70 personer deltok på 
fagdagen i regi av Villreinrådet i Norge, 
i juni i fjor. Stedet var Skifer Hotell på 
Oppdal. 

Bildene under: Ordfører Ola Røtvei (t.v.) 
ønsket utsendingene velkommen til fjell-, 
jordbruks- og turistbygda Oppdal, mens 
Erland Løkken, leder i Snøhetta villrein-
utvalg og vert for fagdagen og landsmøtet, 
orienterte om situasjonen i eget villrein-
område.

Tekst og foto: Arne Nyaas

"Villreinrådet i Norge", som er 
interesseorganisasjonen for vill-
reinutvalg og villreinnemnder, har 
med tilfredshet registrert den store 
interessen for de årlige fagdagene. 
Den første fagdagen ble arrangert 
på Øyer i juni 2014, den andre på 
Oppdal i fjor. Annet hvert år kom-
bineres fagdagen med landsmøte 
på dag to, noe som var tilfellet i fjor.
Villreinrådet legger stor flid og mye ar-
beid i programmet på fagdagene. Chris-
tian Hillmann, sekretær i Villreinrådet 
og til daglig rådgiver i Miljøvernav-
delingen hos Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, er en viktig "nøkkelspiller" 
når programmet "snekres". Hillmann 
har et bredt kontaktnett, noe som er en 
stor fordel i planleggingen. Et 60-talls 
interesserte deltok på fagdagen i 2014 
(Øyer) og et 70-talls på fagdagen på 
Oppdal i fjor.

Men årboka sliter
Den samme store interessen har Villrein-
rådet - beklagelig nok - ikke registrert 

for årboka Villreinen. Årboka trykkes i 
et opplag på 6000. Årets utgave er num-
mer 31 i ei ubrutt rekke siden førsteut-
gaven i 1986. Det årlige salget ligger på 
mellom 4000 og 5000 eksemplarer, men 
dessverre med en nedadgående tendens. 
Salget i fjor var det svakeste på mange 
år. Dette til tross for at fellingskvoten i 
2015 - samlet for villreinområdene - var 
på 20 800 dyr, med et nesten tilsvarende 
antall jegere. I tillegg kommer alle som 
jobber for villreinens beste, i villrein-
utvalg og villreinnemnder - samt det 
offentlige forvaltningsapparatet. Uten 
den økonomiske støtten fra Miljødirek-
toratet, ville det vært "over og ut" for 
årboka. Se  en egen artikkel om årboka 
på side 87.
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Øyvind Nordli, klimaforsker ved Mete-
orologisk institutt, opprinnelig lesjing, 
var den første som entret talerstolen. 
"Kva hadde vi, kva har vi og kva får vi?" 
var temaet for hans meget interessante 
foredrag om været og klimaendringene. 
Nordli har tidligere blant annet arbeidet 
med lokale klimaendringer i forbindelse 
med vannkraftutbygginger. I foredraget 
på Oppdal rettet han søkelyset mot de 
nasjonale og langsiktige endringene.

Nina Eide, seniorforsker ved Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) 
fikk det travelt i foredragssalen på Skifer 
Hotell. Kollega Annika Hofgaard måtte 
melde avbud rett før fagdagen, men Eide 
entret talerstole, først med Hofgaards 
foredrag ("Endringer av høyfjellsvege-
tasjonen i takt og utakt med klimaend-
ringer"), senere med sitt eget: "Fjellrev 
og andre klimaflyktninger i høyfjellet."

Kjell Handeland, veterinær og forsker 
på vilthelse ved Norges Veterinærinsti-
tutt, entret talerstolen med foredraget 
"Sjukdommer og parasitter på villrein, 
nå og i framtiden". Handeland har de 
siste årene hatt mye kontakt med vill-
reinutvalgene i Rondane Nord, Ron-
dane Sør, Nordfjella, Rendalen og For-
ollhogna i forbindelse med utbruddene 
av fotråte på villrein. Høsten 2014 og 
vinteren 2015 arbeidet  han med prøver 
fra 14 kalver skutt under jakta på Har-
dangervidda, og prøver fra 15 kalver 
felt i april 2015.

Olav Strand, seniorforsker ved Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) 
er uten tvil den villreinforskeren som 
er best kjent blant rettighetshaverne i 
Sør-Norge. "Merkeprosjekter og endret 
områdebruk" var - ikke uventet - temaet 
for hans foredrag på fagdagen i fjor.

Vemund Jaren, seiniorrådgiver i Miljø-
direktoratet, benyttet anledningen til å 
orientere om status for arbeidet med de 
regionale planene for villreinområdene 
- og om oppfølgingen av dette arbeidet. 
Planene har et handlingsprogram som 
skal rulleres årlig, videre skal prinsip-
per og retningslinjer innarbeides i andre 
planer, eksempelvis kommuneplaner. 
- Det er svært viktig å medvirke aktivt 
i dette planarbeidet, påpekte Jaren som 
ellers opplyste at arbeidsgruppen ned-
satt av KLD etter planen skulle levere 
sitt forslag angående etableringen av de 
europeiske villreinregionene, i løpet av 
2015. Siste del av presentasjonen "Nytt 
fra Miljødirektoratet" gikk på Hjor-
teviltregisteret, inklusive forslaget til 
revidert forskrift. Denne delen var det 
Kari Bjørneraas, rådgiver i viltseksjonen 
i Miljødirektoratet,  som stod for (bildet 
under).              

Manuela Panzacchi,  forsker ved Norsk 
institutt for naturforskning (NINA), 
avsluttet "foredragsrunden" med å ori-
entere om et nytt NINA-prosjekt om 
villrein og vannkraft, et prosjekt med 
støtte fra det store forskningsprogrammet 
EnergiX i Norges Forskningsråd. Her 
må det nevnes at to artikler i "Villreinen 
2014" skrevet av Siri Wølneberg Bøthun 
og Olav Strand, om kraftutbygginger og 
revisjon av kraftkonsesjoner, var "snø-
ballen" som "rullet det  hele i gang". 
(Foto, nederst til høyre)
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Fjellrev- og skiferbygda Oppdal
Sæterfjellet avlsstasjon på Oppdal ble 
oppført høsten 2005 som et ledd i avls-
programmet for fjellrev. Fjellrevvalper 
herfra blir satt ut i naturen i områder der 
fjellreven har forsvunnet eller er fåtallige. 
Mellom 2006 og 2015 er det  satt ut to-
talt 301 valper fra avlsprogrammet, som 
har blitt en ubetinget suksess. Det dukker 
stadig opp fjellrev i områder som ikke 
har hatt fjellrev på lenge, eksempelvis 
i Forolhogna som har vært uten i 48 år.

Etter avsluttet fagprogram inviterte 
Villreinrådet på busstur til Sæterfjellet. 
Dyktige guider på turen rundt om i Opp-
dal, var Lars Rise og Narve Hårstad, for 
øvrig leder og nestleder i Oppdal Bygde-
almenning. Bussturen ble avsluttet med 
omvisning på hovedanlegget til Minera 
Skifer (bildet under).

Landsgård gjenvalgt som leder
Øystein Landsgård (Norefjell-Reinsjø-
fjell) har vært leder i Villreinrådet i Norge 
siden 2003. I fjor ga han valgkomitéen 
beskjed om at han ønsket avløsning, 
men at han, ved behov, kunne sitte i to 
år til. Før landsmøtet hadde Jørn How-

Fra befaringen på Sæterfjellet avlsstasjon. Foto: A. Nyaas

lid, utvalg Blefjell, og Margit Smeland, 
nemnd Setesdal,  varslet valgkomitéen 
at de begge ønsket avløsning. Valget ga 
følgende enstemmige vedtak:

Øystein  Landsgård, Norefj.-Reinsjøfj. 
(utvalg), gj.v. som leder.
Erland Løkken, Snøhetta (utvalg), gj.v. 
Lars Nesse, Nordfjella, (utvalg), gj.v. 
(kom inn som varamann vinteren 2015)
Tina Dyrstad, (nemnd Setesdal), ny
Per Ousten, (nemnd Forollhogna). ny

Vara 1: Solveig Gråberg
(nemnd Reinheimen-Breheimen)

Vara 2: Endre Legreid 
(nemnd Hardangervidda)
Vara 3: Arnhild Gorsetbakk
(nemnd Forollhogna)

Margit Smeland (nemnd Setesdal) 
takket for seg etter fire år som fast medlem 
i Villreinrådet, mens Øystein Landsgård 
(utvalg Norefjell-Reinsjøfjell) sa ja til en 
ny toårsperiode som leder. Landsgård ble 
valgt til leder i 2003. I midten:  Christian 
Hillmann (sekretær).

Bildet under: Minera Skifer
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Hva skjer med årboka Villreinen?

ÅR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SOLGTE 4701 4108 3514 4453 4390 3984 4549 4522 4638 4733 4370 4619 4574 4042

Årboka Villreinen sliter med salgs-
tallene. Et snitt på 4371 solgte ek-
semplarer årlig i perioden 2002-
2015 er alt for svakt. Spørsmålet 
er: Hva er årsaken til salgssvikten 
og den labre interessen? 
Er det utgiverne av årboka som gjør en 
slett jobb? Bør undertegnede takke for 
seg, slik at Villreinrådet i Norge kan an-
sette en ny redaktør som kanskje greier 
"å løse floken"? En som makter å over-
bevise 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? Uansett, 
det er engasjement vi trenger. Eller er 
aktuelle saker om villrein og villreinfor-
valtning av generelt liten interesse for 
"aktørene"? Er det bare jakta som teller 
for jegerne og kroner for grunneierne? 
Er redaktøren for kravstor når han ber 
grunneierne ta årboka med på jaktkortet? 
Sjølsagt ved å kreve en hundrelapp ek-
stra 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 repre-
sentanter i utvalg og nemnder. Og de 
mange offentlig ansatte. Det er rett og 
slett for galt at årboka ikke når ut til 
flere enn den gjør!

Årets utgave av Villreinen er nummer 
31 i ei ubrutt rekke siden førsteutgaven 
i 1986. Undertegnede har med årets  ut-
givelse 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 til utgivelsene, da 
hadde det vært slutt for lengst! Uansett; 
vi står ved et vegskille nå!

Tekst og foto: Arne Nyaas
Advarsel, dette er en meningsytring: Hva skjer med årboka Villreinen? Tja, 
si det? Med salgstall langt under det som vi normalt burde hatt etter 31 års 
jobbing, er det tid for å undres. Spørsmålet er: Hva skal til for at også jegere og 
grunneiere ser nytten i å abonnere? Stiller du deg likegyldig til problem-
stillingen? Ok, da gjør du lurt i å bla om til neste side....

Årboka har de siste årene vært trykket i et 
opplag på 6000. For 2016-utgaven vurderte 
Villreinrådet et opplag på 5000, men satser 
på at salget skal ta seg opp igjen. 5000 
solgte er det første delmålet.
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Viewpoint SNØHETTA var den 
første store satsingen til Norsk 
Villreinsenter Nord på Hjerkinn. 
Anlegget hadde 22 000 besøkende 
i 2014 og 26 000 i 2015. Nå har 
Norsk Villreinsenter i samarbeid 
med Pilegrimssenter Dovrefjell 
og iNasjonalparker anlagt et ak-
tivitets- og opplevelsesområde ved 
senteret på Hjerkinn. Den offisielle 
åpningen var 9.  juni i fjor.
- Her på Hjerkinn har dere fått til mye. 
Jeg er dypt imponert over kreativiteten, 
motet, lagspillet og den sterke viljen 
som skal til for å gjennomføre det som 
er gjort til nå. Dere har laget gull av 
gråstein! poengterte daværende klima- 
og miljøminister Tine Sundtoft som sjøl 
stod for den offisielle åpningen av "Be-
søkssenter villrein". Det gjorde Sund-
toft ved å lovprise satsingen og ved å 
kappe snora.

Etter den offisielle åpningen som 
skjedde i den ombygde skipscontaineren 
ved inngangen til villreinsenteret, kunne 
et 90-talls interesserte følge den opp-

arbeidede gangstien mellom bygnings-
massen på Hjerkinnhus og E6. Her får 
alle interesserte et spennende møte med 
vår  natur- og kulturhistorie, ei historie 
som strekker seg flere tusenår tilbake 
i tid. Med dyktige og engasjerte natur-
veiledere som Heidi Ydse og Espen Rus-
ten, begge ansatt i Statens naturoppsyn 

(SNO), ble vandringen en suksess - til 
tross for et heller hustrig forsommervær. 
Grusstien er 800 meter lang og fører de 

Fangstminneparken - en 
nær attraksjon på Hjerkinn
Tekst og foto: Arne Nyaas Fangstminneparken er lett tilgjengelig for 

alle besøkende, i bakken ned for Norsk Vill-
reinsenter Nord på Hjerkinn - et pilskudd 
fra E6 over Dovrefjell.

Tord Bretten, nå ansatt i Statens naturoppsyn (SNO) med kontor på Oppdal, kjenner
Dovrefjellområdet bedre enn de aller fleste. Han likte det han så på Hjerkinn.
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besøkende forbi rekonstruerte fangst-
groper for villrein, et båggåstø (anlegg 
for bueskyttere), et falkefangstanlegg 
(Hollandsk metode), ei felle for fjellrev 
og et nybygd sælehus. For, på Dovre-
fjell var det flere boplasser i tilknytning 
til fangstgroper og fangstanlegg. Date-
ringene viser at disse kan knyttes til vi-
kingtid og middelalder. Boplassene ble 

først og fremst brukt i fangstperioder, 
men det var ikke bare fangstfolk som 
oppholdt seg her. Noen boplasser lå inn-
til ferdselsårer og ga ly til både pilegri-
mer og andre som gikk over fjellet (se 
bildet ned til høyre).

"Besøkssenter villrein" på Hjerkinn ble  
offisielt åpnet den 9. juni i fjor. Daværende 
klima- og miljøminister Tine Sundtoft skar 
snora, assistert av Jo Skorem (t.v.), daglig 
leder ved Norsk Villreinsenter Nord  og 
Hans-Jacob Dahl ved Pilegrimssenter 
Dovrefjell. Karl Baadsvik (bak), styreleder 
i Stiftelsen Norsk Villreinsenter, bivånet 
begivenheten.

Til tross for et heller hustrig forsommervær hadde et 70-talls interesserte tatt turen til 
Hjerkinn for å være med på åpningen av "Besøkssenter villrein".  Her viser Espen Rusten 
teknikken som villreinjegeren brukte ved et båggåstø. Interesserte tilskuere var daværende 
klima- og miljøminister, Tine Sundtoft - og alle andre.

Sælehuset er tømret og oppsatt av Jora 
Bygg og Laft AS. Her kan besøkende finne 
ly, ved behov. Dett er det ofte behov for på 
Hjerkinn.
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Hvorfor er rype og hare på Rødlista?

Kålås JA (2015): Hvorfor er rype og 
hare på Rødlista? Norsk rødliste for 
arter 2015. Artsdatabanken: http://
www.artsdatabanken.no/Rodliste/
RypeOgHare/ Nedlastet: 22.03.2016

En rødliste er et viktig grunnlag for 
en kunnskapsbasert forvaltning av 
naturmangfold. Den indentifiserer 
arter som har en uheldig bestands-
situasjon - enten på grunn av at 
bestandene er svært små, eller er i 
nedgang. Det betyr at også tallrike 
arter som har hatt en betydelig re-
duksjon i bestandene kan havne på 
Rødlista.

Omfattende bestandsnedgang er årsaken
Totalt står 373 arter på Rødlista selv om 
de fortsatt har store bestander. Disse 
artene er rødlistet på grunn av en om-
fattende bestandsnedgang i løpet av ar-
tens siste 3 generasjoner (minimum 10 
år), det såkalte A-kriteriet. Arter med 
en bestandsnedgang på 15-30 % i løpet 
av denne perioden blir vurdert som nær 
truet NT. Er nedgangen over 30 % vur-
deres arten som truet (kritisk truet CR, 
sterkt truet EN eller sårbar VU). Det er 
et viktig prinsipp at slike vurderinger 
ikke skal omfatte bestandsendringer 
som antas å være del av en naturlig va-
riasjon. 

Sjøfugler og fugler på fjellet i nedgang
A-kriteriet er i særlig grad benyttet for 
artsgrupper der vi har god kunnskap 
om bestandsendringer. Dette gjelder 
noen fuglearter og kommersielle marine 
fiskearter. Også mange karplanter, lav 
og sopper er rødlistet med bakgrunn i 
A-kriteriet. Eksempler på dette er trear-
tene ask og alm som nå er vurdert som 
truet på grunn av en rask tilbakegang 
som følge av sykdom (askeskuddsyke, 
almesyke).

Om vi ser nærmere på fugl er vel 20 
av våre tallrike arter rødlistet på grunn 
av betydelig nedgang i hekkebestand de 
siste tre generasjoner. Dette omfatter åtte 
sjøfuglarter hvorav lunde er den mest 
tallrike med vel 1,5 millioner reprodu-
serende individ, og sju fuglearter som 
forekommer vanlig i fjellet, de fleste 
med hekkebestander i størrelsesorden 
200 000 til 600 000 reproduserende in-
divid. Fem fuglearter i jordbruksland-
skapet, blant andre sanglerke, stær og 
gulspurv med hekkebestander over 200 
000 reproduserende individ, er også 

rødlistet på grunn av en betydelig be-
standsnedgang.

Jaktbare arter på Rødlista
De fire jaktbare artene hare, lirype, fjell-
rype og ærfugl er blant artene som nå 
er rødlistet fordi det i siste 10-15 års 
periode er registrert betydelig nedgang 
i bestandene. Artene er nå vurdert som 
nær truet.

Hare og de to rypeartene kan av na-
turlige årsaker ha betydelig naturlig va-
riasjon i reproduserende bestand innen-
for relativt korte tidsperioder (gjerne 
3-5 år mellom bestandstopper), men kan 
også ha lengre perioder med bestands-
nedgang. Grunnen til at de nå er vurdert 
som nær truet er at bestandsnedgangen 
har pågått over en lang tidsperiode, og 
man ser den samme utviklingen i store 
deler av Fennoskandia.

I tillegg er det registret betydelig be-
standsnedgang for flere andre fuglearter 
innenfor rypenes leveområder. Dette er 
tegn som tyder på at deler av den regis-
trerte nedgangen ikke er del av en natur-
lig variasjon.

Et grunnlag for forvaltningsprioritering
Det er ingen direkte sammenheng mel-
lom en rødliste og eventuelle tiltak eller 
reguleringer som settes inn for de ar-
tene som er med på en slik liste. Ansvar 
for areal- og artsforvaltning ligger til 
grunneiere, arealforvaltere i kommuner, 
og regional og nasjonal miljøforvalt-
ning.

Når en Rødliste rapporterer om en 
negativ bestandsutvikling er dette også 
et signal om at man bør finne ut mer om 
mulige årsaker til registrert bestands-
nedgang. Rødlister er med andre ord 
ett av flere grunnlag for prioritering av 
tiltak, og gir grunnlag for innhenting av 
mer kunnskap om årsaker til registrert 
bestandsnedgang og vurdering av tiltak 
for å stoppe uønsket bestandsutvikling.

Hare, Lepus timidus,
er vurdert til nær truet.
Foto: Erlend Haarberg

Lirype, Lagopus lagopus, 
er vurdert til nær truet. 
Foto: Arne Nyaas

Tekst: Jan Atle Kalås, Artsdatabanken
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Hei igjen! Har ikke så mye å bidra med 
i år, et par stemningsbilder fra Setesdal 
Austhei og ei simle skutt i samme om-
råde (litt uklart). Mvh André Wathne

Hei, sender over noen bilder fra reinsjakta i 2015 fra Norefjell/Reinsjøfjell villreinområde. Jeg felte denne fine storbukken 
21.08.15 v/vesle Reinsjøen, slaktevekt på cirka 74 kg. Fint om dere kan bruke bildene i noen sammenheng. Vil samtidig takke 
for godt lesestoff i årboka. Gleder meg til ny utgave og ny reinsjakt i høst.  Med vennlig hilsen  Birger A. Kjelland

Hei!  Nok ein haust med reinsjakt er over og reinsjegrane kan sette børsa i skåpet og mimre om årets opplevingar. Eg ser at Facebook er 
eit medium som også jegrane tek meir og meir i bruk, både for å dele bilete, men også observasjonar av ulik nytte. Sjøl er eg glad i kame-
raet på fjellet, og sender derfor desse bileta med ønske om god jul og godt jaktår 2016. Om du kan nytte nokon i bladet så hyggeleg det.
Bileta er frå området ved Kovvatn i Brattefjell/Vindeggen villreinområde, samt eit frå Sønstevatn på Hardangervidda (Red.: Se foto side 
39).  Med helsing Sverre Dahl
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2015
Hei! 

Tusen takk for den fine årboka eg fekk i dag! Eg fekk ein telefon frå Kjell Sandåker. Han hadde sett eit bi-
lete eg sende inn til lokalavisa her i haust. Eg er mykje i fjellet. Før på jakt, men nå berre med kamera. Det 
gir meg nok vel så mykje glede sjølv om det ikkje blir kjøt i sekken. Har alltid hatt ønske om å ta bilete av 
reinsdyra når dei er på sitt finaste, seint om hausten. Men det har ikkje vore like enkelt. Det skal passa med 
både vêr og føreforhold, og ein må vera der dyra er, til rett tid. 

Men sist haust fekk eg nokre dagar i fjellet som var heilt fantastiske. Den første turen for å sjå etter dyra 
var i midten av september. Då gjekk det rundt tre til fire timar før eg såg den store flokken på snøfonna. 
Der var det og fleire flokkar, men det blei for langt å gå inntil dei.  Men rundt 18. til 20. oktober blei det 
eit strålande vêr i mange dagar. Då var eg i eit anna område, og der fekk eg verkeleg slike opplevingar og 
bilete av dyra som eg aldri har hatt før. Der var det også kortare og lettare å gå til, så eg gjekk dit fleire 
gonger. Bileta er tekne i Suldal –Setesdalsheiane, nokså langt nordvest i området Holmavatnet/Sandvatnet. 
Eg tok veldig mange bilete dei dagane, og eg sender nokre av dei eg er mest fornøgd med. Kanskje er eit 
eller anna brukande. Eg er berre hobbyfotograf så fotokvaliteten er vel gjerne ikkje heilt på topp. Eit par av 
bileta er behandla i fotoshop (der dyra kjem rett  i mot).

 
4237 Suldalsosen 7. januar 2016

 
Mvh. Ragnar Djuvik
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2015

Fjelltankeflukt

Jeg rømmer
i drømmer,
mitt hode jeg tømmer

Så drar jeg til fjells
Det lakker mot kvelds
På reinsdyrpels
jeg sitter i solvegg
og smekker en fjellklegg
på solvarmet skinnlegg

Og kvelssola smiler,
fjelltimotei kiler
Mens markmusa iler
i trygghet bak steinmur
Og jeg i fra trangt bur
kan fly over steinur,
høyt over hver dalslukt,
hver langdrøye fjordbukt
på fjelltankeflukt

  Juli 15 swb
Foto: A. Nyaas
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Kjønnsdiskriminerende klima

Regnvær om vinteren kan føre til at det dannes is på bakken som kapsler inn reinens beite-
planter. Dette kan føre til økt dødelighet, spesielt hos de yngste og de eldste dyrene, men 
også voksne bukker som denne viser seg å ha høyere dødelighet enn simler. Kjønns-
forholdet blir dermed enda mer skeivfordelt mot simler sommeren etterpå. 
Foto: Eva Fuglei, Norsk Polarinstitutt1 Senter for biodiversitetsdynamikk (CBD), Institutt for biologi, 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 
Trondheim
2 Norsk Polarinstitutt (NP), Framsenteret, Tromsø
3 Norsk Institutt for naturforskning (NINA), Terrestrisk avdeling, 
Trondheim
4 Miljødirektoratet, Viltseksjonen, Trondheim
*Kontaktperson: bart.peeters@ntnu.no

Det er lite nytt i at det som re-
gel finnes flere simler enn bukker 
i reinsdyrbestander — ei heller at 
kjønnsforholdet kan påvirkes av 
jaktuttaket. Nå viser ny forskning på 
svalbardrein, som lever i et høyark-
tisk naturmiljø preget av store end-
ringer i vinterværet, at kjønnsfor-
holdet i reinsdyrbestander også kan 
påvirkes av klima.
Hos reinsdyr er voksne bukker vesentlig 
større enn voksne simler, noe som kom-
mer av forskjellige livshistoriestrategier. 
Jo tyngre bukken er, jo større sjanse har 
han for å forsvare sitt harem overfor andre 
bukker. Dette fører til at store (eldre) 

bukker har større parringssuksess og 
dermed mulighet til å få avkom sam-
menlignet med mindre (yngre) bukker. 
Bukker har også større dødelighet enn 
simler og dør i yngre alder i gjennom-
snitt. Som følge av dette er kjønnsfor-
holdet blant voksne oftest skeivfordelt, 
det vil si at det naturlig finnes flere sim-
ler enn bukker i en vill reinsdyrbestand. 
Vår studie av svalbardreinen har vist at 
kjønnsforholdet også kan bli sterkt på-
virket av vinterklimaet.

Svalbardrein som studieobjekt
Svalbardreinen lever i et naturmiljø der 
predasjon i praksis er fraværende, selv 
om det er kjent at isbjørn kan drepe 
svalbardrein, og én observasjon er doku-
mentert av fjellrev som tar nyfødt kalv. 
Dette står i stor kontrast til villreinen på 
fastlandet som har mange potensielle 

predatorer (f.eks. jerv, gaupe og konge-
ørn) og er sterkt regulert av jakt. Jakt på 
svalbardrein er svært begrenset og kun 
åpen for fastboende i seks jaktområder 
i nærheten av Longyearbyen, og totalut-
taket er begrenset til omtrent 200 dyr 
per år. I tillegg høster et fåtalls fangst-
menn en årlig kvote på 20-25 dyr hver. 
Jakten har dermed trolig ingen nevne-
verdig effekt på totalbestanden. Dette 
gjør svalbardreinen til en utmerket art 
for å studere hvordan klima kan påvirke 
bestandenes vekst og kjønnsforhold.

Tidligere studier har vist at vinterkli-
maet er en viktig driver av svalbardrei-
nens bestandsendringer. Spesielt kan 
mildværsperioder med nedbør som regn 
få dramatiske konsekvenser. Dette kan 
resultere i at det dannes islag i snøen 
eller på bakken som låser beitene for 
reinen. Beiteplanter blir dermed util-

Tekst: Bart Peeters 1*, Åshild Ønvik 
Pedersen 2, Vebjørn Veiberg 3, Ronny 
Aanes 2,4 og Brage Bremset Hansen 1
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gjengelige. Milde vintre kan føre til høy 
dødelighet hos de aller yngste og eldste 
dyra, og følgende sommers kalvepro-
duksjon kan også bli sterkt redusert. 
Klimascenarier for Svalbard tyder på at 
perioder med mildvær og regn om vin-
teren vil opptre hyppigere i fremtiden. 

Vinterklima og kjønnsforhold
Blant voksne svalbardrein i en jaktfri 
bestand i Adventdalen, nær Longyear-
byen, er det årlige kjønnsforholdet be-
regnet til rundt 38,5 % bukker i snitt 
med et minimum og et maksimum på 
henholdsvis 31,7 og 48,8 % (figur 1). 
Årlige svingninger i kjønnsforholdet 
skyldes delvis at store mengder vinter-
nedbør, ofte i form av regn, øker dødelig-
heten mer blant bukker enn blant simler. 
Som følge av dette vil et allerede skeivt 
kjønnsforhold bli enda mer skeivfor-
delt mot simler (figur 2). Dette kommer 
muligens av at bukker bruker opp en 
betydelig del av fettressursene sine un-
der brunsten i oktober, og spesielt eldre 
bukker kan da være mer utsatt for døde-
lighet når beitene låses av et tykt islag 
på bakken. Simler derimot har større 
fettressurser å gå på og kan i verste fall 
avbryte drektigheten for å sikre sin egen 
overlevelse. 

Konsekvenser for jaktuttak
Det er uvisst i hvilken grad studiet kan 
generaliseres til andre villreinbestander, 
hvor klimaeffekter kan være dels over-
styrt av høsting. For svalbardreinen kan 
resultatene være anvendbare når årlige 
kvoter skal settes. I dag gis kvotene i 
form av fritt dyr (ofte er bukker mest 
attraktive), simle/ungdyr eller kalv, og 
med mål om «å skyte gjennom bestan-
den».  På grunn av den lave presisjonen 
i kvotesettingen kan man spekulere i 
at det kan skje en overbeskatning av 
bukker lokalt høsten etter en regnfull 
vinter. Dette kan bety en ytterligere for-
skyvning av kjønnsforholdet som går 
i mot målet om at høstingen ikke skal 
påvirke bestandenes sammensetning 
og utvikling nevneverdig. Et stort fors-
kningsrådsprosjekt («SUSTAIN», NFR 
KLIMAFORSK-programmet, ledet av 
UiO) samler nå økologer i Oslo, Tromsø 
og Trondheim i et forsøk på å besvare 
spørsmål omkring biologisk forsvarlig 
høsting i et endret klima der også sval-
bardreinen inngår.

Studien var en del av masteroppga-
ven til Bart Peeters på Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

i samarbeid med Norsk polarinstitutt 
(NP) og Norsk institutt for naturfors-
kning (NINA).
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Figur 1. Kjønnsforholdet (prosentandel bukker) blant voksne svalbardrein i Adventdalen, 
nær Longyearbyen, fra 1979 til 2013. Den stiplete linjen viser et 1:1 forhold mellom antall 
bukker og simler.

Figur 2. Endring i kjønnsforholdet (endring i prosentandel bukker fra ett år til det neste) 
blant voksne svalbardrein blir negativt påvirket av mengde vinternedbør (dvs. total mengde 
regn og snø fra november til april).
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Ny merking av villrein vinteren 2016

Siden år 2000 har Norsk institutt 
for naturforskning (NINA) utstyrt 
344 villrein med radiosendere. I til-
legg kommer dyrene som ble mer-
ket på vårvinteren i år i Nordfjella, 
Setesdal Ryfylkeheiene og på Har-
dangervidda. Dette opplyste NINA 
på sin nettside rett før påske i år. 
Her et utdrag fra samme artikkel:
"På oppdrag fra mange ulike oppdrags-
givere starter Norsk institutt for natur-
forskning (NINA) i disse dager merking 
av villrein i Nordfjella, Setesdalsheiene 
og på Hardangervidda. Merking av én 
rein gjør det mulig å følge hele flokker, 
og målet er å hente inn verdifull kunn-
skap om villreinens livsbetingelser.

Den brede oppslutningen om pro-
sjektene er unik i og med at både veg-
myndigheter, naturforvaltning, grunn-
eiere, kommuner, fylkeskommuner, 
turistforeninger og kraftregulanter står 
bak prosjektet.

Får viktig kunnskap
– Forskningen skal gi svar på en rekke 
viktige problemstillinger. På Hardan-
gervidda har det lenge vært utfordringer 
med å tilpasse antall dyr som skytes under 
jakta med veksten i bestanden. For mange 
dyr på vidda i forhold til tilgjengelig 
mat kan føre til at reinen sulter. Forvalt-
ningen ønsker derfor en bedre oversikt 
over bestanden, blant annet for å kunne 
teste forbedrende tiltak, forklarer Olav 

Strand, seniorforsker i NINA.
Villreinstammen på Hardangervidda 

har i årevis bare brukt en liten del av det 
historiske villreinområdet. Forskerne 
mistenker at dette kan ha sammenheng 
med menneskelig ferdsel og aktivitet i 
området som skremmer og forstyrrer 
dyra.

– Merkedataene gir oss også mulig-
het til å studere hvordan menneskers 
aktivitet påvirker livet til villreinen, 
fortsetter han.  

Holder vintervei åpen
GPS-dataene som samles inn på Har-
dangervidda brukes også til å kunne 
holde Riksveg 7 åpen for biltrafikk på 
vinteren, med så lite påvirkning av vill-
reinens naturlige vandringer som mulig. 
De gir i tillegg forskerne mulighet til å 
studere tiltak som kan redusere negativ 
påvirkning av villrein, fra for eksempel 
vei, vassdragsregulering og oppgradering 
av kraftverkdammer.

– I Nordfjella er det særlig viktig å 
radiomerke nå i vinter, siden radiosen-
derne som har vært i drift der, er tomme 
for strøm. Normalt har senderne en levetid 
på tre år, og fjelloppsynet har nå samlet 
inn alle gamle radiosendere i området, 
forklarer Strand.

Skal gi bedre liv for villrein
I Setesdalen er det også viktig å få mer-
ket nye dyr nå i vinter. I dette området 
har tre ulike prosjektgrupper med delta-
gelse fra svært mange interessegrupper 
gått sammen for å finne tiltak som kan 

bedre reinsdyras leveforhold.
– Det er særlig viktig i dette fjell-

området, som fra naturens side har 
lite beiteressurser vinterstid, og hvor 
vannkraftutbygging har hatt store ne-
gative effekter på reinsdyras beite og 
vandringsmuligheter. Data fra GPS-
merkeprosjektene har vært uvurderlige 
for å dokumentere disse effektene og er 
fortsatt viktige for at brukerne av fjel-
let sammen skal finne tiltak som sikrer 
villreinen et godt og naturlig liv, fortel-
ler Roy Andersen, som er overingeniør 
i NINA."

Forollhogna og Reinheimen-Breheimen
Av de større villreinområdene i Sør-
Norge i dag er det bare Forollhogna 
og Reinheimen-Breheimen (tidligere 
Otttadalsområdet) som ikke har radio-
merkede dyr. Men, rettighetshaverne i 
Forollhogna har diskutert denne mulig-
heten. Etter at området ble vernet i 2001 
har turisttrafikken tatt seg kraftig opp 
sentralt i området, på aksen Såttåhau-
gen-Synnerdalen. Rettighetshavere med 
grunn øst for denne aksen har de senere 
årene registrert langt færre fellinger på 
sine områder enn tilfellet var før vernet 
kom. For om mulig å få svar på hvor-
for,  har Dalsbygda fremmet forslag om 
radiomerking av simler.

Redigering: Arne Nyaas Arkivbildet viser ei av seks simler som ble 
merket med radiosender i Setesdal Ryfylkehei-
ene vinteren 2014. I tillegg fikk fire bukker 
påmontert det samme utstyret, totalt 10 dyr. 
Foto: Roy Andersen, NINA
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Har påvist dødelig sykdom
Tekst: Norsk institutt for natur-
forskning (NINA), nettside 05.04.2016

Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) fant ei reinsimle i dår-
lig forfatning under merking av 
villrein i Nordfjella 15. mars i år. 
Simla døde like etterpå. Nå viser 
obduksjonen at simla led av den 
dødelige sykdommen Chronic 
Wasting Disease (CWD). Det er 
første gang CWD påvises i Europa 
og på villrein.

Lå og sparket i snøen
Det var mens NINA merket villrein i 
Nordfjella i samarbeid med Veterinær-
consult AS, for å hente inn verdifull 
kunnskap om reinens livsbetingelser, at 
funnet av reinen ble gjort. Forskerne ble 
oppmerksomme på ei lita villreinsimle 
som hadde skilt lag med flokken og lå 
og sparket i snøen. De gikk innpå dyret 
og forsøkte å hjelpe det, men villreinen 
døde etter kort tid.

Viste avvikende adferd
Sporavtrykkene i snøen avslørte at sim-
la hadde skilt lag fra flokken sammen 
med et annet reinsdyr like etter at for-
skerne fløy innpå flokken med helikopter 
for å merke. De to dyrene hadde løpt 
ned en skråning, men dyret som døde 
hadde plutselig begynt å dra ett av beina 
etter seg noen titalls meter før det gikk 
til siden og ble stående å tråkke på et 
sted. Her så det også ut som om simla 
hadde satt seg på baken i snøen, for så 
å gå baklengs noen meter før den la seg 
flatsides.

– Vi har observert villrein gjennom 
mange år med forskning, og dette er en 
adferd vi aldri har sett før. Vi har aldri 
tidligere opplevd at et dyr har lagt seg 
ned og dødd på denne måten, forteller 
Roy Andersen, overingeniør i NINA.

Sendt til obduksjon
Siden den døende simla ble funnet under 
merking, og omstendighetene var så 
spesielle, rapporterte NINA hendelsen 
til Forsøksdyrforvaltningen i Mattilsynet, 
og dyret ble sendt inn for obduksjon ved 
Veterinærinstituttet i Oslo.

– Den fullstendige obduksjonsrap-
porten foreligger ennå ikke, men Veteri-

nærinstituttet har varslet at de har påvist 
sykdomsfremkallende prioner i hjernen 
hos denne villreinen. Når hjortevilt har 
en slik prionsykdom, omtales sykdommen 
CWD, eller chronic wasting disease, 
forteller Bjørnar Ytrehus, veterinær i 
NINA.

Bryter ned hjernen
Prionsykdommer forårsakes av at dyret 
infiseres av et protein, et prion, som lik-
ner et protein som finnes naturlig i hjer-
nen. Det sykdomsframkallende prionet, 
PrPsc, er imidlertid foldet sammen på 
en annen måte enn det normale prio-
net, PrPc. Den unormale foldingen gjør 
PrPsc motstandsdyktig mot nedbryting 
både i og utenfor kroppen, og når det 
tas opp i organismen og kommer inn i 
hjernecellene, gjør det at også de natur-
lige prionene som dannes der blir foldet 
på den gale måten. Dermed hoper det 
seg opp med unormale prioner i hjerne-
cellene, slik at disse etter hvert blir øde-
lagt. I mikroskopet ser man dette som 
hulrom – noe som gir hjernevevet et 
svampaktig utseende.

– Det finnes ulike prionsykdommer 
som rammer ulike arter. Mest kjent er 
kanskje scrapie eller skrapesjuke hos 
sau, kugalskap hos storfe og Creuzfeldt-
Jacob hos mennesker. Denne siste finnes 
vanligvis i en sporadisk form som skyldes 
spontane eller arvelige forandringer i 
genet som koder for det normale prionet. 
Da kugalskap spredte seg blant storfe i 

blant annet Storbritannia, utviklet men-
nesker en ny form av Creuzfeldt-Jacob 
som følge av infeksjon med prioner fra 
storfe, forteller Ytrehus.

Chronic wasting disease (CWD)
CWD rammer hjortevilt og er utbredt 
hos hvithalehjort, mulhjort og wapiti 
(elk) i deler av USA og Canada. I tette 
bestander av vill hvithalehjort har en 
funnet at opptil 13 prosent av dyrene er 
infisert. I hjorteoppdrett kan enda større 
andeler av dyrene bli syke. En har også 
sett en del tilfeller hos elg, men syk-
dommen er ikke beskrevet tidligere hos 
reinsdyr og hos den nord-amerikanske 
og grønlandske karibu.

– Hjortedyr med CWD viser uspesi-
fikke sykdomstegn som vekttap og at de 
holder seg borte fra flokken. Etter hvert 
som sykdommen utvikler seg kan en 
se at dyrene skjærer tenner, drikker og 
tisser mye, sikler på grunn av økt spytt-
produksjon og kan av og til ha ustø, 
ukoordinert gange. Tiden fra et dyr blir 
infisert til det utvikler sykdom er svært 
lang. Sykdommen sees derfor oftest hos 
eldre dyr, men har blitt rapportert hos 
dyr så unge som 15 måneder, forklarer 
Ytrehus.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
oppdaterte sin nettside med nyheten om 
prionsykdommen kort tid etter feltarbeidet 
i Nordfjella, etter at analyseresultatet var 
kjent.
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Spres på flere måter
En tror at hjortevilt får CWD ved å få 
i seg prioner som spres i miljøet med 
spytt, urin, avføring, kadavre fra syke 
dyr eller direkte mellom dyr. Prionene 
tåler både høy temperatur, frost og mange 
desinfeksjonsmidler, og kan fortsatt gi 
sykdom etter å ligget i jorda over lang 
tid.

Det er forsket mye på CWD hos 
hjortevilt i Nord-Amerika, men det er 
ingen indikasjoner på at tamdyr eller 
mennesker har utviklet prionsykdom 
som følge av smitte fra hjortevilt.

Trenger mer kunnskap
Det er så langt ikke foretatt noen typing 
av prionene som ble funnet i den døde 
villreinsimla i Nordfjella, og det er der-
for ikke mulig å fastslå med sikkerhet 
om reinen er infisert med samme type 
smittestoff som finnes blant hjortedyr i 
Nord-Amerika.

Ytrehus understreker at det er viktig 
at man kartlegger opprinnelsen og finner 
smittestoffet hos reinsimla som ble funnet 
i Nordfjella.

– CWD er en fellesbetegnelse for 
prionsykdom som rammer hjortevilt. 
Smittestoffet kan likevel være forskjel-
lig. Dette kan være samme type som 
er kjent i Nord-Amerika, med samme 
egenskaper og spredning. Det er også 

mulig at smittestoffet stammer fra andre 
dyr, eller nylig har oppstått eller alltid 
eksistert hos villrein i Norge. Dette er 
viktig å fastslå før vi med sikkerhet kan 
si noe mer om sykdommen og hvordan 
den smitter, sier Ytrehus.

Han fremhever at det i det videre ar-
beidet også er viktig å få kartlagt hvor 
mange dyr som kan ha sykdommen i 
Norge og om sykdommen kan eller vil 
påvirke villreinbestandene.

Funnet nord i Nordfjella
Nordfjella er det nordligste villrein-
området i Langfjella og hørte naturlig 
sammen med blant annet Hardangervid-
da, som har Norges og Europas største 
villreinbestand. Veier, jernbane, vann-
kraft og annen utbygging har ført til at 
det som tidligere var en sammenheng-
ende villreinbestand er delt opp i flere 
mindre enheter. Dette er særlig tydelig i 
Nordfjella, der villreinbestanden er delt 
i to. Det er i den nordligste delen av vill-
reinområdet at sykdommen nå er påvist. 
Reinsdyra i Nordfjella har en middels 
kondisjon sammenlignet med villrein i 
Norge generelt, og den døde simla var 
et lite dyr til Nordfjella å være.

– Det er alarmerende at vi nå oppdager 
en slik sykdom som kommer i tillegg til 
de belastningene vi vet at villreinen al-
lerede er utsatt for, sier Olav Strand som 

leder villreinprosjektene på Hardanger-
vidda og i Nordfjella.

– Heldigvis har vi lange tidsserier 
som dokumenterer både dyras arealbruk 
og kondisjon. Dette datamaterialet blir 
viktig for å studere omfang av syk-
dommen, samt vurdere i hvilken grad 
sykdommen påvirker villreinbestandene, 
fortsetter han.

Hva bør gjøres nå?
NINA vil i tiden fremover bidra med ve-
terinær- og viltkompetanse, i tillegg til 
data fra bestandsovervåkingen på vill-
rein for å finne ut mere om sykdommen. 
Det vil nå være viktig å få til en god 
kartlegging av hvor utbredt denne prion-
sykdommen er blant villrein i Nordfjella 
og eventuelt andre steder i Norge.

– Når vi vet mer om infeksjonen og 
hvor hyppig den forekommer, kan for-
valtningen iverksette tiltak. Forvaltningen 
er avhengig av inngående kunnskap om 
villreinens økologi for å kunne gjøre 
riktige avgjørelser, og det er bare gjennom 
forskning denne kunnskapen kan frem-
skaffes, avslutter Strand.

Påvisningen av sykdomsfremkallende 
prioner i hjernen hos simla i Nordfjella, har 
"satt en støkk" i "villrein-Norge". 
Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas
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Villreinen plaget av parasitter
Tekst:  www.vetinst.no

Veterinærinstituttet har påvist stor 
belastning med parasitter (svelg-
brems, hudbrems, hjernemark) 
hos villreinkalver som ble født på 
Hardangervidda i 2014. Vi ønsker 
å følge dette opp gjennom undersø-
kelse av prøvemateriale fra dyr som 
blir felt under årets jakt, og håper 
på god oppslutning om prøveinn-
samlingen.  
Svelgbrems, hudbrems og hjernemark 
er viktige reinsdyrparasitter som kan 
påvirke reinens, spesielt kalvenes, næ-
ringsopptak og vekst om sommeren og 
overlevelse gjennom vinteren. 

Plager reinen
Svelgbrems og hudbrems er flueliknende 
insekter som har larveutviklingen sin i 
rein. Larvene utvikler seg i henholdsvis 
i dyrenes svelg og underhud. Bremseflu-
ene forstyrrer reinen sterkt under beiting 
om sommeren, noe som går ut over næ-
ringsopptak, vekst og energilagring. Vi-
dere vil larvene tappe reinen for energi 
og protein under sin vekst og utvikling 
utover vinteren. Dyr med mye svelg-

bremslarver kan få pustebesvær, og i 
verste fall dø av kvelning.

Tyngre infeksjoner med hjernemark 
kan utløse generell svakhet, eller ulik 
grad av lammelse i bakparten. I blant 
ses også symptomer på hjerneskade. 
Symptomene opptrer fortrinnsvis hos 
kalver, seint på høsten og tidlig på vin-
teren.

Påvirket av klima
Bremsefluene krever forholdvis varmt 
og tørt sommervær for sin aktivitet. 
Også infeksjon med hjernemark er 
temperaturavhengig. Det er grunn til å 
anta at villreinens beiting i sørlige de-
ler av Hardangervidda de siste 10-15 
somrene, mot tidligere i nordvest av 
Hardangervidda, har bidratt til økt fore-
komst og belastning med både brems og 
hjernemark. Den spesielt varme og tørre 
sommeren i 2014 bidro høyst sannsyn-
lig til at parasittbelastningen ble spesielt 
stor dette året. 

Ønsker videre overvåking
Veterinærinstituttet ønsker å overvåke 
parasittbelastningen i villreinstammen 
på Hardangervidda i årene fremover. 
Det legges opp til årlig innsamling av 

prøver fra kalver og åringer felt under 
jakt, med oppstart i 2015. Flere grunn-
eiere har sagt seg villig til å be jegere 
innenfor sine jaktvald om å ta ut prøver. 
Disse grunneierne har fått tilsendt prø-
vetakingsutstyr, og Veterinærinstituttet 
håper på god oppslutning om innsam-
lingen. 

Ved å sammenholde slaktevekter, 
parasittfunn, meteorologiske data og 
dyrenes beitebruk over år, vil vi få mer 
kunnskap omkring viktige forhold som 
påvirker reinens kondisjon og helsetil-
stand på Hardangervidda. Veterinær-
instituttet vurderer slike systematisk 
innsamlede helse- og kondisjonsdata 
som viktig kunnskap i forvaltningen av 
villrein, spesielt i lys av de pågående 
klimaendringene. (Oppdatering: www.
vetinst.no, 20.08.2015).

Til opplysning (red.): Når dette skrives 
(i månedsskiftet mars/april 2016) fore-
ligger det ikke resultater fra prøvema-
terialet som ble innsamlet og analysert 
i forbindelse med villreinjakta på Har-
dangervidda i fjor høst. 

Sjekk www.villrein.no for oppfølging.
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Bratthøvollen februar 1984: Slaktevekta sjekkes.
Fra venstre: Jon J. Meli, Gösta Hansson og Terje Skogland



2016

101

Faksimile fra Arbeidets Rett, fredag 24. 
februar 1984. Tekst og foto: Arne Nyaas

Terje Skogland (1942-1994) regnes 
av mange som en av våre aller fremste 
villreinforskere. Han studerte økologi i 
USA på 60-tallet, og tok senere den filo-
sofiske doktorgrad i naturvitenskap ved 
Universitetet i Oslo. Fra 1969 arbeidet 
Skogland med reinsdyrstudier i Norge, 
på Svalbard, i Alaska og i Russland.

Hensikten med "vinterfellingspro-
grammet" (Hardangervidda, Forel-
hogna/Forollhogna og Knutshø) var 
å finne ut hvilken betydning vinterbei-
tene hadde for villreinen. Dette skjedde 
i regi av "Direktoratet for vilt og fersk-
vannsfisk", med Terje Skogland som 
ansvarlig forsker.

Til opplysning: 1. Norsk institutt for naturfors-
kning (NINA) ble opprettet ved kongelig resolu-
sjon 8. mai 1988. 2. Forelhogna endret navn til 
Forollhogna i forbindelse med vernet i 2001.

Arbeidets Rett fredag 24. februar 1984: De siste 15 årene har Terje Skogland (41) konsentrert seg om én ting: 
villrein. - Vår sivilisasjon har satt de lokale stammene på bås. Villreinen kom hit til landet som det aller første pattedyr 
på slutten av siste istid. I dag er reinen en unik del av faunaen i vår del av verden. Det er vår plikt å forvalte villrein-
stammene på en mest mulig fornuftig måte, sier viltforskeren. Norske høyfjellsvidder uten villrein står for Skogland 
som det rene vanvidd. Viltforvaltning basert på forskning er derfor hans resept for å bøte på den ubalansen som vi 
har påført naturen.

Terje Skogland arbeider som viltforsker 
ved Direktoratet for vilt og ferskvanns-
fisk. Utallige er hans opphold i fjellet, 
sommer som vinter. I tillegg til de 23 
villreinområdene vi har på fastlandet, 
har han også undersøkt villreinstammen 
på Svalbard. For tiden er Skogland og 
hans medarbeidere opptatt av vinterbei-
tene og den betydning disse har for vill-
reinen. I vinter gjennomføres omfattende 
undersøkelser i Forelhogna-området 
og i Knutshø. Tidligere har forskerne 
gjennomført tilsvarende undersøkelser 
på Svalbard og på Hardangervidda.

500 kalver døde
- Sist vår mistet reinen på Hardanger-
vidda 5000 kalver på grunn av nedslitte 
vinterbeiter. Den kritiske perioden for 
dyrene er etterjulsvinteren, og vidda-
reinen har brukt opp "nistepakken" når 
hardvinteren setter inn i februar-mars. 
Det er grunnen til kalvedødeligheten, 
sier Skogland som legger til: - Utsultingen 
går så langt at viddareinen til slutt be-
gynner å tære på eget muskelvev for å 
fø fram fosteret.

Forelhogna og Knutshø er kjent for 
å ha de beste vinterbeitene i Norge. 
Villreinstammene er under  kontroll, og 

forskerne vil i løpet av vinteren samle 
inn nok materiale til å slå fast følgende: 
Skal en villreinstamme ha muligheter 
til å overleve, må forvaltningen først og 
fremst ta hensyn til mattilgangen vinters 
dag.

- I begynnelsen av februar er foster-
vekten på Hardangervidda cirka 350 
gram. I Forelhogna veier fostrene mel-
lom 900 og 1000 gram. I tillegg har 
viddareinen lagt seg til en lengre drek-
tighetstid på grunn av utsultingen, sier 
Skogland som ser meget alvorlig på 
problemet. Han legger ikke skjul på at 
dagens forvaltning av villreinstammen 
på Hardangervidda er uforsvarlig, og 
at stammen må reduseres drastisk for å 
gjenopprette balansen. Det hører med at 
forskerne påpekte dette for mange år siden 
uten at advarselen ble tatt til følge.

Avskytingspolitikken
- Forelhogna har i dag den gunstigste 
avskytingspolitikken i hele Norge. Jeg 
bruker dette området som eksempel 
overfor andre. I tillegg til å holde stam-
men på et forsvarlig nivå, må også sam-
mensetningen i stammen bevares, un-
derstreker forskeren.

Han legger ikke skjul på at han ofte 

støter på store problemer med å vinne 
forståelse for sitt arbeid blant de 300 
grunneierne som sokner til Hardanger-
vidda.

- I fjor var jeg på "misjonsreise" på 
de traktene. Enkelte av grunneierne 
gikk så langt at de ville anmelde oss for 
snøscooterkjøring.

- Hva er grunnen til dette?
- Folk har ikke kjennskap til det vi 

holder på med. Mangel på samarbeid 
er et annet viktig stikkord, og proble-
mene blir ekstra store når bare et fåtall 
av grunneierne er organisert. Da er si-
tuasjonen en annen i Forelhogna og i 
Knutshø. Her stiller folk på årsmøtene 
slik at vi når ut med informasjonen om 
prosjektene våre.

- I Folldal har det likevel vært kri-
tiske røster å høre?

- Ja, det er framstilt slik i pressen. 
Hva gunnen kan være, vet jeg ikke. På 
Oppdalssida har vi ikke støtt på proble-
mer. Det må likevel nevnes at Folldal 
fjellstyre har gått inn for prosjektet som 
skal gjennomføres i vinter. Generelt  har 
folk vanskelig for å skjønne at forskning 
tjener til noe, og ofte tar det lang tid før 
resultatene kommer. Men det vi holder 
på med, er viktig. Siktemålet er klart; en 
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fornuftig forvaltning av denne dyrebare 
ressursen.

Strabasiøst
Terje Skogland ferdes ikke i fjellet når 
han har ferie. Det innrømmer han gjerne. 
100 feltdager ellers i år får være nok. 
Han er familiemann med adresse Trond-
heim:

- Vi støter ofte på styggvær, og en-
kelte ganger skjer det uhell, røper for-
skeren som forteller at han ikke har for 
vane å fortelle kona om ting som skjer 
i fjellet.

- Det skaper unødig engstelse, mener 
Skogland som likevel gir oss lov til å 
skrive at han holdt på å sette livet til i 
1971, på Hardangervidda. Det samme  
var nær ved å skje på turen inn til Bratt-
høvollen i Vingelen andre uka i februar. 
To snøscootere med tunglastede sleder 
og fem mann kjørte utfor en 10 meter 
høg skrent. Den tredje scooteren greide  
så vidt å svinge unna. Skogland kom 
under ett av kjøretøyene og måtte gra-
ves fram. Smertene var store, men han 
greide trøkken forbausende godt.

- Dette er det verste som har hendt 
meg i fjellet, innrømmer forskeren. Han 
glemmer heller uhellet på Hardanger-
vidda i 1971.

- Jeg har ikke fortalt kona om den 
episoden, men la gå. På senvinteren 
kjørte jeg over isen på en elveos. Det 
var bitende kaldt i lufta, minus femten 
og stiv kuling. Og der stod jeg, med is-
vann til brystet. Vi var to mann og gode 
råd var dyre. I hus måtte jeg, og vi satte 
kursen mot Solheimstøl fem kilometer 
unna. På denne tida av året skulle plassen 
være stengt, men til alt hell var verten 
på inspeksjonsstur, og han hadde fyrt 
opp på kjøkkenet. Etter den turen gikk 
jeg over til å bruke bikkje og pulk, og 
jeg har aldri kjørt scooter alene i fjellet 
siden, røper Skogland.

Rapport
En forsker er også ansvarlig for å pu-
blisere de fakta han eller hun sitter inne 
med. I løpet av de femten årene Terje 
Skogland har konsentrert seg om villrei-
nen har han også skrevet en rekke rap-
porter.

- For spesielt interesserte kan disse 
være interessant lesning. For folk flest 
vil en fagrapport virke vanskelig, inn-
rømmer viltforskeren. Han kan derimot 
fortelle at han skal skrive bok om vill-
reinen på Hardangervidda, og at han i 
boka kommer til å sammenligne Vidda 

med andre villreinområder i Norge.
- Jeg har fått frie tøyler av forlaget 

(Grøndal) både med tanke på volum og 
bruk av bilder.

Skogland røper også at han har et 
filmprosjekt på gang. Sjølsagt med vill-
rein i hovedrollen.

- Jeg satser på profesjonelle filmfolk, 
og vi kommer til å konsentrere oss om 
villreinens adferd.

- Du har samlet materiale gjennom 
mange år. For en forsker vil det kanskje 
være naturlig å ta fatt på ei doktorav-
handling?

Skogland smiler. Det er ikke første 
gangen han stilles dette spørsmålet. Han 
har syslet med tanken, men hittil har ti-
den ikke strukket til. Det er feltarbeider 
han er, men én gang i framtida kanskje...

.............................................

Intervjuet med Terje Skogland stod på 
trykk i Arbeidets Rett i februar 1984. 
Ett år senere, i 1985, ga villreinutvalget 
i Forelhogna ut bladet "Hognareinen" 
(se bildet til høyre). Dette var forløperen  
til årboka Villreinen. I "Hognareinen" 
oppsummerer Terje Skogland fellings-
programmet vintrene 1983 (Hardanger-
vidda) og Forelhogna-Knutshø (1984). I 
ingressen skriver forskeren:

"Hovedhensikten med fellingspro-
grammet var å dokumentere betydnin-
gen av mattilgangen på fosterutvikling, 

fødselsvekter og kalvedødelighet, mø-
drenes kondisjon og avkommets kjønns-
sammensetning. Resultater omkring slike 
forhold var det deretter min hensikt å 
sette inn i en større bestandsdynamisk 
sammenheng for praktisk forvaltning.

Valget av disse tre villreinstammene 
for undersøkelser skyldes forutgående 
kjennskap til stammenes bestandsutvik-
ling, beiteforhold og kondisjonsforhold. 
Fordi både Forelhogn og Knutshø er 
blant våre beste stammer med hensyn 
til kalvetilvekst og størrelse. Men de er 
relativt små stammer, og det ble valgt 
å dele fellingsprogrammet mellom disse 
to stammene for å få et stort nok ma-
teriale til å sammenligne med Hardan-
gervidda som i 1983 var vår minst pro-
duktive villreinstamme på grunn av stor 
kalvedødelighet og små mordyr, mens 
stammen var på hele 20 000 vinterdyr. 
Stammen har også hatt en lang forhistorie 
med overbeiting." (Se figur 1 under).

Figur 1: Fostervekst fram til dato for gjennomsnittlig kalvingstid i de tre villreinområdene. 
Punktene på kurvene viser gjennomsnittlig vekt mens de vertikale linjene viser variansen 
på gjennomsnittet. I Hardangervidda-stammen er vist vektene for både levende og døde 
kalver ved fødselstidspunktet og gjennomsnittet av disse.
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1986-2016:30 år siden Tsjernobyl
Bildet over: Den radioaktive stråledosen 
måles på tamrein i Riast-Hylling reinbeite-
distrikt øst for Røros i april 1987. Veterinær  
Roar Prøsch måler mens Per Strand fra 
Statens institutt for strålehygiene sjekker 
resultatet. 
Foto: Hamar Arbeiderblad v/Arne Nyaas

Natt til 26. april 1986 eksploderte den 
ene av fire reaktorer ved atomkraftverket 
i Tsjernobyl. Utslippene og nedfallet 
fikk store konsekvenser langt utenfor 
Sovjetunionen. Vinden førte nedfallet 
over Norge, og områdene som ble mest 
forurenset, var Nordland, Trøndelag, 
Hedmark, Oppland og Buskerud. Ra-
dioaktive stoffer la seg på overflaten til 
planter, lav og vann - og førte til høye 
verdier i sopp, ferskvannsfisk, reinsdyr 
og kjøtt fra dyr som beitet ute. Det ra-
dioaktive stoffet cesium-137 har lang 
nedbrytningstid og tas opp fra jorden 
via planter og sopp. Fortsatt kontrol-
leres nivåene av cesium-137 i kjøtt fra 
tamrein og sau før slakting om høsten 
-  og prøver av kjøtt fra villrein i enkelte 
områder sendes årlig inn for analyser.

Norge var ikke forberedt på Tsjernobyl-
ulykken. Vi manglet utstyr, rutiner og 
kunnskap for å håndtere en så omfattende 
ulykke. Rett etter ulykken ble det satt i 
gang prøvetaking av jord, sopp, planter, 
melk, ferskvannsfisk - og som nevnt, 
kjøtt fra både husdyr og tam- og villrein. 
Denne prøvetakingen pågår fortsatt, 30 
år etter katastrofen. Etter Tsjernobyl-

ulykken har det jevnlig blitt foretatt må-
linger av reindriftsutøvere fra de hardest 
rammede områdene i Midt-Norge. Selv 
om ulykken ikke har hatt noen påvisbar 
økning i kreftforekomst, har ulykken re-
sultert i  store endringer for samisk kul-
tur- og levesett. Kilde: Miljøstatus.no
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Det kom ikkje heilt uventa då ordet 
spredde seg i haust, at Magne hadde 
gjenge burt. Han hadde slite med sjuk-
dom ei tid. Dagen var onsdag 14. okto-
ber 2015.

Garden Torvetjønn ligg litt vestanfor 
sørenden av Møsvatn, høgt og fritt. Her 
kom Magne til verda som nummer fem 
i ein syskenflokk på seks. Straks etter 
krigen overtok faren Olav eigedomen 
Mogen i nordenden av Møsvatn, 70 
kvadratkilometer, det beste reinster-
renget på Hardangervidda, og med eit 
framifrå fiskevatn, Gjuvsjåen. Magne 
blei etter kvart eigar, saman med brørne 
Kristoffer og  Jon. Ein kan nemne Mo-
gen som heim nummer tvo for heile fa-
milien Torvetjønn.

Magne kom inn i Styret  i Hardanger-
vidda Grunneigarsamkipnad i 1998 og 
sat der i fire år, dei siste tvo åra som leiar. 
I Villreinutvalet kom han inn i 2000, og 
sat der framleis då han gjekk burt. Leiar 
var han frå 2008, i dei åra det var HG 

(og ikkje FH/SfH) som hadde leiaren. 
I Villreinrådet i Norge kom han inn i 
2009 og sat til han trekte seg på grunn 
av helsa i desember 2014.

Sume stortrivst på ei talarstol, og må-
lar ut bodskapen sin med sterke fargar. 
Magne var ikkje slik. Han sa stutt og 
greitt kva han meinte, og ferdig med det. 
Og høyrd på blei han. Det er ingen løyn-
dom at det har vore ulike meiningar om 
villreinforvaltinga på Hardangervidda, 
og til dels sterk meiningsbrjoting. Da 
han sat som leiar i Villreinutvalet søkte 
Magne kompromiss som var etande for 
alle, framfor kampvoteringar. Likevel 
slik at det endelege vedtaket var fagleg 
forsvarleg.

Eit pussig samantreff er at fyrste 

villreinmøtet på Hardangervidda etter 
at Magne var burte, gjekk føre seg på 
Rauland Høgfjellshotell, arbeidsplassen 
til Magne gjennom størstedelen av livet.

Magne etterlet seg kone, tvo døtrar 
og fem borneborn.

Me lyser fred over minnet hans.

Johan Vaa

Til minne om 
Magne 
Torvetjønn

Magne Torvetjønn (nummer tre fra venstre) 
var med i Villreinrådet i Norge som fast 
representant for Hardangervidda villrein-
utval i årene 2009 til han trakk seg av 
helsemessige årsaker i 2014. Bildet er tatt 
på Honne i november 2009.
Foto: A. Nyuas

Foto: A. Nyaas


